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Parikanniemisäätiön hallitus on valin-
nut Mikkelissä sijaitsevan Parikannie-
men lastenkodin uudeksi johtajaksi 
sosionomi (AMK), sosiaalikasvattaja, 
laskentatoimen merkonomi Sami Si-
posen (40 v) Mikkelistä. 

Sami Siponen on työskennellyt ai-
kaisemmin mm. lastensuojelun paris-
sa koulukodissa yli kymmenen vuotta 
ja toimii nykyisin Montessori päivä-
kodin johtajana. Ammattitutkintojen 
lisäksi hän on suorittanut mm. eri-
tyispedagogiikan ja kasvatustieteen 
perusopinnot (approbatur).

Lastenkodin nykyinen johtaja 
Henrik Ohlis jää eläkkeelle syksyllä 
2013. Sami Siponen aloittaa uudessa           
tehtävässään 16.8.2013.

Ympäristömerkitty painotuote, 441 582 • Teroprint, Mikkeli 

Nordic Environmental label, 441 582 • Teroprint, Mikkeli

ESITTEEN TAKAKANTEEN: vaaka tai pysty

APINALAATIKKOON TAI VASTAAVAAN: sisäsivulle



Kristillinen kirkko on aina taistellut kahdella rintamal-
la. Ensiksi rationalistista harhaoppia vastaan ja toi-
seksi hurmahenkiä vastaan. Ne eivät ole vastakkaisia, 
vaan niillä on paljon yhteistä. Epäterveet virtaukset 
tulevat jatkuvasti kirkon kintereille ja seurakuntien 
salonkeihin. Joskus ne saavat puolustajia kirkossa.
   Samanaikaisesti meidän tulisi koko ajan rukoilla 
uutta herätystä. Tietäen, että jokaisen herätyksen va-
navedessä hiipii hairahtumisen vaara. Kun syrjään on 
menty, takaisin tuleminen on vaikeampaa. Hurma-
henkisyys liittyy aina kristilliseen oppiin. Väärä oppi 
synnyttää väärää hengellisyyttä.
   Ratkaisevaa on ankkuroituuko kaikki toimintamme 
Raamatun ohjeellisuuden alle. Se sopii huonosti ny-
kyaikaan, joka etsii kaikkea erilaista. Raamatun ke-
hotus ”koetelkaa kaikkea” on muuttunut kaiken ko-
keilemiseksi. Vanha on liian jähmeää ja hengetöntä. 

Mutta kaikkea uutta ei pidä hylätä. Tarvitaan tervettä 
oppia, joka tuo tervettä elämää.
   Otamme kiitollisena vastaan kaiken, mikä voi uu-
distaa ja rikastuttaa kristillistä toimintaa. Mutta mikä 
on evankeliumin varsinainen ydin? Se ei ole seimen 
sanomaa, väkeviä kieliä, ihmeiden ininää, armolahjo-
jen kolinaa eikä sosiaalieettistä suhinaa. Kristinuskon 
vertauskuva on risti. Tyhjä risti, joka muistuttaa täy-
tetystä työstä.
   Jeesus ei jäänyt ristille, vaan kuolema voitettiin. 
Pitkäperjantain jälkeen tuli Jeesuksen ylösnouse-
mus. Kristuksen kuolema meidän syntien puolesta 
on perusta, jolle kristillinen usko rakentuu. Jumala 
vanhurskauttaa jumalattoman, joka uskoo. Armosta 
uskon kautta Kristuksen työn tähden.

Kaksi vaaraa
kirkon kintereillä

saan ja päätöksenteossaan 
notkeita, kyetä uusiutumaan ja 
uudistamaan, meillä ei teologi-
sessa mielessä ole mitään, mitä 
kirkollamme ei jo olisi. Kaikki pe-
lastukseen liittyvä - Sana ja Sak-
ramentit - on kirkossa. Ja vain 
sillä! 

Jumalan valtakunta ei ole 
vain ajan rajan tuolla puolen. 
Se on murtautunut Kristuksessa 
keskellemme. Mihin siis meitä 
järjestöjä tarvitaan?

Voimme tukea seurakuntia ja 
koko kirkkoa perustehtävänsä 

toteuttamisessa.
Meitä tarvitaan tässä ajassa 

tukemaan ja rohkaisemaan ih-
misiä elämään kristittyinä. Me 
voimme olla armollisen lähim-
mäisenrakkauden kanavina 
yhteiskunnassa ja maailmassa. 
Mutta Jumalan valtakuntaan 
vain kirkon kautta!

Ilkka Mattila
Toiminnanjohtaja
Kirkkopalvelut

Monen yhdistyksen kautta 
Jumalan valtakuntaan
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Kirkkopalvelut on seurakuntien 
ja kristillisten järjestöjen palve-
lujärjestö. Haluamme vahvistaa 
keskinäistä yhteistyötä kansan-
kirkossamme ja vaikuttavuutta 
yhteiskunnassa. Toimimme ko-
konaiskirkon parhaaksi. 

Edeltäjäni totesi, ettei Kirkko-
palveluilla ole omaa evankeliu-
mia. Hän korosti, että meillä ei 
ole omaa agendaa. Kirkkopal-
velut ja sen jäsenet sitoutuvat 
kirkkoon. 

Ajatusta voi jatkaa. Vaikka 
järjestöt voivat olla toiminnas-



Kaikkeen, mitä Jumala luo, sisältyy toivo, 
sama ilmeellinen voima, joka näkyy luonnossa 
jokaisessa uuden elämän merkissä. 

Katuhaastattelussa kyseltiin ih-
misten kantaa johonkin ajan-
kohtaiseen yhteiskunnalliseen 
kysymykseen. Eräs haastatel-
tava tokaisi: ”Minun ei tarvitse 
tietää mitään, minä olen usko-
vainen!” Tällaista elämänasen-
netta Jeesus ei opettanut. Hän 
vain pyysi Isältä, että hänen 
opetuslapsensa varjeltuisivat 
pahalta. Meidän on suostutta-
va elämään tässä muutosten 
maailmassa. 

Vain sille, 
joka suostuu uuteen

Kerrotaan, että seuratilaisuu-
den saarnamies piti voimak-
kaan puheen parannuksen 
tekemisen välttämättömyy-
destä ja elämän uudistuksen 
tarpeellisuudesta. Silloin seu- 
raväen joukosta kuului puheen 
keskeyttävä tokaisu: ”Eletään 
vaan niin kuin ennenkin!”

Jos meidän on vaikea uu-
distua ja hyväksyä muutoksia 
näissä ajallisissa asioissa, vie-
lä vaikeampaa voi olla uskon 
syntyminen ja uudistuminen 
meissä. Uskon ja ajattelun uu-
distuminen oli ongelmana Jee-
suksen ja Israelin lainopettajien  
välillä. Oli olemassa isiltä perityt 
valmiit kaavat uskon tulkinnalle. 
Pyrittiin elämään aivan käytän-
nössä niin kuin ennenkin. Jeesus 
sanoi, ettei hän tullut kumoa-

”Älkää enää menneitä muis-
telko, älkää muinaisia miettikö!  
Katso: minä luon uutta. Nyt se 
puhkeaa esiin – ettekö huo-
maa?”  (Jes. 43:18-19)
   ”Vain sille, joka suostuu uu-
teen, hän lupaa tosi elämän, 
ja valtakunnan salaisuuteen 
hän vihkii tielleen lähtijän…”                                       
(Vk. 55:4)
Uudet asiat sisältävät aina 
oman ristiriitaisuutensa. Yleensä 
odotamme ympäristöltämme 
ja yhteiskuntamme rakenteil-
takin muutosta ja uudistumista. 
Monen aikamme ongelman ai-
heuttajaksi selitetään se, ettei 
ajoissa ole osattu tehdä uudis-
tuksia, pysyä kehityksessä mu-
kana ja vastata tämän hetken 
haasteisiin. 

Mutta entä sitten, kun muu-
tokset ja uudistukset tulevat? 
– Löydämme itsestämme mel-
koisen muutosvastaisuuden ja 
meistä tuntuu siltä, että ennen 
ja kaikki entinen oli sittenkin pa-
remmin. Ei ole mitään varmuut-
ta siitä, että jokainen muutos 
ja uudistus johtaisi elämämme 
parempaan suuntaan, mutta 
ei myöskään entiseen pysäh-

tyminen rakenna tätä päivää 
eikä tulevaisuutta. Maailma ei 
ole pysäytettävissä, ei hyvässä, 
eikä valitettavasti myöskään 
pahassa. 

Maailmassa 
mutta ei maailmasta

Johanneksen evankeliumin 
17. luvussa Jeesus pitää jäähy-
väisrukouksen. Hän puhuu siinä 
opetuslapsistaan Isä Jumalalle. 
Outojen tapahtumien ja uuden 
elämän vaiheen ovella Jeesus 
tuntee huolta opetuslapsis-
taan.: ”En kuitenkaan pyydä, 
että ottaisit heidät pois maail-
masta, vaan että varjelisit hei-
dät pahalta.” (jae 15) 

   Me olemme syntyneet ihmisik-
si tähän maailmaan, sen mah-
dollisuuksiin ja rajoituksiin, sen 
iloon ja murheeseen, onneen 
ja tuskaan. Tämän kaiken me 
koemme omassa itsessämme. 
Saatamme toivoa pääseväm-
me kaiken maallisen ulkopuo-
lelle, mutta Herramme osoitti, 
että opetuslapsen paikka on 
tässä maailmassa. 

Katso, 
minä luon uutta
Kirkkoherra Erkki Lemetyinen, Parikanniemisäätiön hallituksen pj.
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”En kuitenkaan pyydä, että 
ottaisit heidät pois maailmasta, 

vaan että varjelisit heidät 
pahalta.”

Johannes 17:15

maan Jumalan lakia, mutta sen 
täyttäminen johti hänet ennen 
näkemättömään toimintaan. 
Sapattinakin hän paransi sai-
raita, antoi syntejä anteeksi ja 
opetti opetuslapsiaan kutsu-
maan Jumalaa Isäksi. – Jeesus 
oli uuteen suostumisen opetta-
ja. Meidänkin maailmassamme 
hän ylittää yllättävästi rajoja ja 
kutsuu meitä seuraamaan it-
seään, vaikka me haluaisimme 
pysyä paikoillamme ja elää niin 
kuin ennenkin. Suostumiseen si-
sältyy aina uuden kohtaamisen 
jännitys ja kipu. Edessä päin on 
kuitenkin Herramme lupaus uu-
desta, rikkaasta elämästä hä-
nen perhepiirinsä jäsenenä. 

Katso, minä luon uutta

Jumala ei ole paikalleen py-
sähtyneisyyden Jumala. Hän oli 
sallinut israelilaisten  joutua pak-
kosiirtolaisuuteen Babyloniaan. 
Hän kuitenkin piti kansansa 
mielessään. Vieraisiin oloihin ja 
koti-ikävän keskelle tulee roh-
kaiseva viesti, jossa näkyvät ke-
vään merkit: ”Katso minä luon 
uutta. Nyt se puhkeaa esiin – 
ettekö huomaa?” 
   Kaikkeen, mitä Jumala luo, 
sisältyy toivo, sama ilmeellinen 
voima, joka näkyy luonnossa 
jokaisessa uuden elämän mer-
kissä. Hän rohkaisee kansaansa 
unohtamaan menneet ja suun-

taamaan ajatuksensa uutta 
kohti. Edessä oli paluu koti-
maahan.

Uuden kynnyksellä 

Parikanniemisäätiössä eläm-
me parhaillaan tärkeää ja 
haasteellista vaihetta. Edes-
sämme on monia suuria ratkai-
suja ja merkittäviä muutoksia. 
Ehkä mielellämme pitäytyisim-
me vanhaan ja eläisimme niin 
kuin ennenkin, mutta ajallaan 
on suostuttava myös uuteen.    
   Pitkän palvelutyön suoritta-
neet siirtyvät eläkkeelle, uudet 
työntekijät astuvat tilalle, uut-
ta on rakennettava, vanhoja 
rakenteita ja toimintatapoja 

on uskallettava uudistaa ja jos-
takin on peräti luovuttava. Mi-
kään näistä asioista ei tapahdu 
ilman kipua ja suostumista.

   Saamme luottaa profeetalli-
seen sanaan: ”Katso, minä luon 
uutta. Nyt se puhkeaa esiin – 
ettekö huomaa?” 

 Näkökykymme ei ehkä joka 
hetki ole terävimmillään, mut-
ta Jumalan lupauksiin saa aina 
luottaa ja hän pitää kaikesta 
huolen. Ajallaan huomaamme 
hänen huolenpitonsa ja rak-
kautensa koko syvyyden. 

   Muutoksen edessä ja uu-
den ovella saamme rukoillen 
ja turvallisesti jäädä taivaalli-
sen Isämme käsiin ja hänen siu-
nauksensa varaan.
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”Anna minun olla lapsi, jota 
sinä kasvatat. En tiedä elämän 
perussäännöistä, ellet opeta 
niitä minulle. Älä jätä minua 
selviämään yksin elämän mo-
nimutkaisuuden kanssa. Anna 
minun olla lapsi, jotta minusta 
voi kasvaa aikuinen .”

Kasvata minua

Erilaisten kasvatusvirtausten 
ajatuksista meillä on jäänyt sit-
keästi elämään lauseet ”lapsel-
la on oikeus toteuttaa itseään”, 
”lapsen on saatava päättää” 
ja pelko, että aikuisjohtoinen 
kasvatus synnyttää estoja ja 
pelkoja.

Nykysuomen sanakirjan mu-
kaan ”kasvattaminen” mer-
kitsee hoitamista, elättämistä, 
viljelemistä, kehittämistä, opet-
tamista ja tapoihin totuttamis-
ta. Toinen nykyaikaisesta kas-
vatuspuheesta tyystin hävinnyt 
sana ”kuri” kannattaa myös 
ottaa uudelleen tarkasteluun. 
Sen kantasanana on latinan 
discipere, josta mm. englannin 
kielen sana opetuslapsi (dis-
ciple) on peräisin. Kuri-sanan 
alkuperäiset merkitykset ovat 
kasvattaa, ohjata, ojentaa, 
kasvattaa kuriin, opastaa, neu-
voa, opettaa, rangaista. Tätä 
kaikkea lapsi tarvitsee.    

 Lapsen oikeus on saada olla 

keskenkasvuinen ja opetteleva. 
Vanhemmilla on elämänko-
kemusta ja tietoa, jota lapsilta 
puuttuu.

Aikuinen on omien kokemus-
tensa kautta oppinut jotain sii-
tä, mikä on arvokasta.

Aikuisen tehtävä on olla val-
mentaja, joka tukee lapsen 
kasvua. Tämän päivän van-
hemmat eivät halua olla auto-
ritaarisia (yksipuolisesti määräi-
leviä), mutta samalla käy usein 
niin, että he eivät uskalla olla 
edes auktoriteettejä, joita hei-
dän tulisi olla. 

Perheen johtajana on olta-
va aikuinen, joka tietää, mihin 
suuntaan lapsen kasvua on 
ohjattava. Jos vanhemmat ei-
vät ole auktoriteetteja, tilalle 
tulevat kaverit ja median välit-
tämät idolit, joita lapset kuun-
televat. Lapsella on perustarve 
nojautua johonkin itsensä ulko-
puoliseen.

Vanhempana oleminen on 
jatkuvaa tasapainoilua lapsen 
kuuntelemisen, kunnioittamisen 
ja toisaalta kasvattamisen, oh-
jaamisen ja rajojen asettami-
sen välillä. Yksi tavoitteemme 
on auttaa lasta ajattelemaan 
itse niin että hän oppisi teke-
mään viisaita päätöksiä. Tätä 
taitoa lapsi tarvitsee myöhem-
min elämässään, mutta taidon 
harjoitteleminen on aloitettava 
jo pienenä.

Lapsen oikeus ja
aikuisen velvollisuus
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Saara Kinnunen
on perheneuvojana 
Vaasan seurakunta-

yhtymän perheasiain 
neuvottelu keskuksessa. 
Hän on kirjoittanut mm. 

kirjat ”Anna mun olla 
lapsi” ja ”Lapsen usko”. 

Saaran kasvatuskirja 
”Turvallisesti matkaan” 

on käännetty ja julkaistu 
Parikanniemen säätiön 

kustantamana venäjäksi.

Jos vanhemmat 
eivät ole 
auktoriteetteja, tilalle 
tulevat kaverit ja 
median välittämät 
idolit, joita lapset 
kuuntelevat.



Rakasta minua

Jokaisen lapsen oikeus on tun-
tea itsensä rakastetuksi. Näh-
dyksi ja hyväksytyksi tuleminen 
on terveen kasvun perusravin-
to. Vanhemmat kyllä rakasta-
vat lapsiaan, mutta kokevatko 
lapset sen? Lapsia ohjatessam-
me joudumme  ojentamaan 
heitä ja moittimaan tehdyistä 
typeryyksistä. Vastaavasti lapsi 
tarvitsee yhtä paljon kiitosta ja 
hänestä iloitsemista. Jos näiden 
kahden asian tasapaino horjuu, 
lapsi luontaisesti ajattelee, että 
vanhemmat eivät pidä hänes-
tä ja että hän on pettymys.

Ehdotan, että tekisimme pie-
nen kotitutkimuksen. Kysy lap-
seltasi: ”Mistä tiedät, että äiti/
isä rakastaa sinua?”. Ensi höl-
mistyksen ja epätietoisuuden 
jälkeen rohkaise lasta mietti-
mään, sillä vastaus on sinulle 
tärkeä. Kuultuasi lapsen ajatuk-

”Silloin Herra niin kuin väkisin oikein veti , mutt a minä vaan vas-
takyntt ä panin ja menin. Rukouselämä lakastui niin, ett en koko 
tuona aikana yhtään kertaa polvilleni käynyt Herran eteen, 
kun se minusta olisi ollut niin kuin Jumalan pilkkaamista. Sen 
verran oli kuitenkin rukousta, ett ä palveluspaikkaa muutt aessa 
pyysin, ett ä rakas Isä johda minut siihen paikkaan, kuin tah-
dot.”
         
(Eräs meidän ajan profeett a: Elämänkerta Helena Kontti  sesta 
s. 22. Kirjoitt anut K.K.Sarlin 1916) 

Pala Konttista

sia tiedät jotain siitä rakkauden 
kielestä, jota lapsesi ymmärtää. 
Voimme lisätä sitä arkemme.

Vanha sanonta ”Lapsi tarvit-
see rakkautta eniten silloin kun 
hän ansaitsee sitä vähiten” on 
edelleen enemmän kuin totta. 
Epäonnistuttuaan tai rikottuaan 
rajoja vaikkapa tahallaan, lap-
si ikään kuin kysyy: ”Rakastatko 
minua, vaikka olen tällainen? 
Rakastatko minua, vaikka olen 
minä?”. Nämä tilanteet ovat 
oivallisia hetkiä rakentavaan 

keskusteluun.  Emme hyväksy 
tekoa. Voimme haastaa lasta 
miettimään, miksi emme hä-
nen käytöstään hyväksy. Näin 

hän vähitellen oppii itsekin pitä-
mään erillään teon tuomitsemi-
sen ja ihmisen hyväksymisen.

Tue minun uskoani

Lapsella on oikeus tutustua Ju-
malaan, jonka lapseksi hänet 
on kastettu. Vanhemman vel-
vollisuus on johdatella lapsi us-
kon maailmaan hänen ikäkau-
tensa edellyttämällä tavalla. 
Jokaisessa lapsessa on uskon 

idut olemassa jo syntymässä. 
Jokainen lapsi on designed by 
God eli Jumalalla on suunnitel-
ma jokaisen luomansa olennon 
elämälle. Jumala tarvitsee tä-
män suunnitelman toteuttami-
seen meitä aikuisia. Jumalan 
unelma on, että jokainen luotu 
voisi elää hänen lapsenaan.

Ja lopulta mitä hyötyä on 
siitä, vaikka lapsemme olisivat 
kuinka älykkäitä, taitavia, so-
siaalisia, moraalisia, jos he sai-
sivat sielullensa vahingon (Mtt 
16:26). Siksi lapset tarvitsevat 
aikuisia lukemaan heille raa-
mattua, rukoilemaan heidän 
kanssaan, viemään heitä kirk-
koon, kertomaan Jumalan ih-
meellisistä teoista ( Ps 78:3-4 )
ja jakamaan uskonelämää  las-
ten kanssa.

Tavoitteemme on auttaa lasta ajattelemaan itse
niin että hän oppisi tekemään 

viisaita päätöksiä.
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Elämäni rakkaimmat herätysliik-
keet ovat olleet herännäisyys 
ja uukuniemeläisyys. Isäni koki 
hengellisen herätyksen uuku-
niemeläisen herätyksen piirissä. 
Mutta kun hän meni Portaan-
pään körttiopistoon, hänelle 
läheisimmäksi tuli heränneitten 
ystäväkansa. Meillä kotona kä-
vivät yhtä hyvin Herättäjä-yh-
distyksen kuin Orpokodin pu-
hujat. Isäni oli herättäjäjuhlien 
vakiovieras, mutta hän oli sään-
nöllisesti myös orpokotijuhlilla.

Minä olen kokenut herännäi-
syyden hengelliseksi kodikseni, 
mutta olen viihtynyt hyvin lap-
sesta lähtien myös orpokoti-
juhlilla. Uukuniemeläisen herä-
tyksen puhujista minuun ovat 
tehneet syvimmän vaikutuksen 
Edvard Lähdeniemi ja Hilja Pit-
känen.

Uukuniemeläinen herätys on 
sen itseymmärryksen mukaan 
saanut vaikutteita mm. renqvis-
tiläisyydestä ja herännäisyy-
destä. Edellisen vaikutus johtui 
Sortavalan maantieteellisestä 
läheisyydestä, mutta erityisesti 
siitä, että Otsoisista kotoisin ollut 

Maria Saikkonen koki herätyk-
sen ja teki renqvistiläiset seurat 
tunnetuksi kotipitäjässään Uu-
kuniemellä.

Herännäisyyden vaikutus tuli 
mm. Jaakkiman kirkkoherran 
J. Fr. Berghin välityksellä. Uu-
kuniemeläisen liikkeen julistaja 
Elsa Hälvä kertoi, että hänen 
suvussaan on vaikuttanut he-
rännäishenkinen siunaus. Vielä 
suurempi vaikutus oli Kesälah-

den herännäispapin August 
Noposen saarnoilla, jotka muo-
dostuivat Olli Hälvälle ja muille 
uukuniemeläisen herätyksen 
nuorille miehille hengellisesti 
ratkaiseviksi.

Uukuniemeläisyys on kuiten-
kin selkeästi oma liikkeensä, jol-
le Helena Konttisen horrossaar-
na on antanut erikoisleimansa. 
Esimerkiksi Raamattupisto on 
vaikuttanut paljon siihen. Sen 
jälkeen kun Oronmyllyn leirikes-
kus/toimintakeskus perustettiin 
Parikkalaan 50 vuotta sitten, 
on uukuniemeläisen herätyk-
sen ja Kansan Raamattuseuran 
yhteys ollut erittäin tiivistä. Kai-
ken kaikkiaan uukuniemeläinen 
herätys voidaan lukea laajasti 
ymmärrettyyn viidenteen herä-
tysliikkeeseen. Herännäisyys on 
ainoastaan sen yksi taustaliike.

Helena Konttinen arvoste-
li varsin paljon oman aikansa 
hengellisiä liikkeitä niin kirkon 
sisä- kuin ulkopuolella. Silti hän 
kirjoitti: ”Kerran olin kuullut huo-
noa kuuluisasta Paavo Ruot-
salaisesta ja jo joutunut ajat-
telemaan, ettei hän ollutkaan 

Helena ja Paavo
Körtit ja uukuniemeläisyys

Helena Konttisen ja Paavo Ruotsalaisen julistus 
oli ytimeltään hyvin samantyyppistä: Jumalan 

sanan herättävää, armahtavaa ja uskon 
kilvoitukseen kehottavaa sanomaa.

Edesmennyt
Heikki Tervonen

(1940-2013)oli pappi, 
toimittaja ja kirjailija
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Herran työmies. Silloin enkeli luki 
muistokirjasta ja sanoi, että hä-
nen tekonsa on ollut Jumalalle 
kelpaava ja tulee tuomiopäi-
vänä Jumalan kunniaksi. Sen 
vuoksi häntä ei sovi herjata eikä 
hänestä pahaa ajatella, sitä 
vähemmän puhua.”

Helenan ja Paavon julistus on 
ytimeltään hyvin samantyyp-
pistä: Jumalan sanan herät-
tävää, armahtavaa ja uskon 
kilvoitukseen kehottavaa sano-
maa. Molemmat korostivat ih-
misen viheliäisyyttä. Molemmat 
korostivat Jumalan työtä pelas-
tuksessa. Molemmat korostivat 
pelastusta yksin uskon kautta 
Kristukseen. Molemmat halu-
sivat herätellä ei vain jumalat-
tomia vaan myös luulouskossa 
eläviä. Helena korosti, että us-
kovan ihmisen tulee antautua 
Pyhän Hengen jatkuvan puh-
distuksen alle ja kantaa uskon 
hedelmää. Paavo ei tunnetusti 
erityisesti korostanut pyhitystä, 
mutta ei se hänenkään julis-
tuksesta puuttunut. Hän sanoi: 
”Kilvoittele sinä hyvä uskon kil-
voitus, niin kuin Jumalan sana 
vaatii ja neuvoo” sekä: ”Kyllä 
pyhyys ja pyhän elämän har-

joitus on paikallaan eikä Ju-
malaa ilman pyhyyttä nähdä. 
Mutta ensin on tultava siihen 
tilaan, että saatetaan pyhyyttä 
noudattaa, ja tämä tapahtuu 
silloin, kun elämä Kristuksessa 
on löydetty; eikä elämää Kris-
tuksessa löydetä muuten kuin 
opitaan syntisenä, kirottuna, 
pyhänä ja pahana anomaan 
ja nälkimään”.

Helenan ohella uukunieme-
läisen herätyksen tunnetuin 
puhuja oli Erkki Leminen (1922-
1992). Häntä on nimitetty ”uu-
kuniemeläiseksi körtiksi”. Hän 
sanoi, että kenties omissa kiu-
sauksissaan ja vaikean matkan 
varrella hän on löytänyt hiukan 
evankelisemman ja armahta-
vamman julistuslinjan kuin mitä 
uukuniemeläisessä herätysliik-
keessä yleensä on. Näin hänen 
julistuksensa tulee lähelle sitä 
armeliaampaa julistuslinjaa, 
jota herännäisyydessä on edus-
tanut mm. professori Jaakko 
Elenius.

Lähteinä K. K. Sarlin: Eräs mei-
dän ajan profeetta, Erkki Le-
minen: Jumalan virta on vettä 
täynnä ja Elsa Hälvä: Uukunie-
meläinen herätys.     

 
Parikanniemisääti ö muistaa kii-
tollisuudella 6. maaliskuuta 2013 
kuolleen Heikki Tervosen elämää 
ja työtä. Hän lähetti   oheisen kir-
joituksen Kontti  -lehdelle viikkoa 
ennen kuolemaansa.

Helena Kontti  sen
(1871-1916) 

saarnaajan tehtävä 
kesti  11 vuott a.
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Paavo Ruotsalainen 
(1777-1852)
vaikutti   opetuksel-
laan 1830-luvulla.



Parikanniemisäätiön entisen toiminnanjohtajan 
Jouko Jyrkämän työvuodet Kanadan 
ulkosuomalaistyössä ovat jääneet taakse. 

Puolisonsa Mariannan kanssa vierähti 
Kanadassa yhteensä 14 vuotta. Perhettä on nyt 
kahdella mantereella. 

Päätös palata Suomeen eläkepäiviksi ei ollut 
helppo.

Istumme Joukon ja Mariannan 
uudessa kodissa Mikkelin Saksa-
lassa. Keskustelu kääntyy pian 
uudistuneeseen Parikanniemi-
säätiön ystävälehteen eli Kont-
tiin. Harva muistaa, että sen esi-
kuva Parikanniemen Kuulumisia 
täyttäisi ilmestyessään tänä 
vuonna 35 vuotta. 
   Alun perin lehden tuli olla 
vain ”viestejä ystäville”, tote-
aa Jouko Jyrkämä. Tullessaan 
Parikanniemisäätiön palveluk-
seen 1975, Jouko huomasi työn 
ystävien ” kentällä” kaipaavan 
tietoa toiminnastamme.  ”Meil-
lä ei ollut aluksi journalistisia 
tavoitteita. Edullinen ja pai-
nokelpoinen julkaisu riitti alku-
vaiheessa”, muistelee Jokke 
alkuaikoja.  Myös julistustyössä 
koettiin helpotusta, koska kaik-
kia kotien terveisiä ei tarvinnut 
pukea sanoiksi. Lehden saattoi 
viedä myös ystävälle. 

Kuulumisia –lehti ei ollut vain 
jäsenlehti.  Tänään Jouko iloit-
see siitä, että myös Kontti- lehti 
haluaa tavoittaa uusia ystäviä. 
Niin ajateltiin myös 35 vuotta 
sitten.  Ja haluttiin olla avoimia 
ulospäin.

Keskellä Atlanttia

Joukon ja Mariannan elämään 
ovat suuresti vaikuttaneet 23 
vuotta Parikanniemessä ja 
Kanada, jossa he ehtivät olla 
seurakuntatyössä yhteensä 
14 vuotta. Kanadaan lähtöjä 
edelsi ankara sisäinen taistelu. 
”Silloin sitä pohti, olenko pet-
tynyt lupaukseni, jonka kerran 
annoin Jumalalle. Kuitenkin sa-
malla tavalla turvattomista ja 
kodittomista oli Kanadan suo-
malaisissakin kysymys”, muis-
telee Jokke papin vuosiaan 
suomenkielisessä Pyhän Marian 
ja myöhemmin kaksikielisessä 
Zion seurakunnissa. Tehtävä 
oli suuressa määrin siirtolaisten 
hengellinen kotiuttaminen Ka-
nadan luterilaiseen kirkkoon.  

Jouko ja Marianna Jyrkämä

Palasivat eläkepäiviksi 
Suomeen

Mikkelissä on 
hyvät pyöräily 

mahdollisuudet. 
Eläkepäiviensä 

iloksi Jokke haki
entisestä kodis-
taan Vitsiälästä

vanhan 
Helkaman.
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Puoliso Marianna halusi olla 
miehensä rinnalla tukien ja per-
hettä hoitaen. Heitä yhdistää 
myös samanlainen näky. 
   Kanadassa papin rooli on olla 
ikäänkuin seurakuntalaistensa 
valmentaja. ”Todella ihania ih-
misiä”, muistelevat nyt Jokke 
ja Maija seurakuntalaisiaan. 
Päätös palata eläkepäivik-
si Suomeen ei myöskään ollut 
helppo. Lapsia on nyt kahdella 

mantereella. Jouko on toden-
nutkin leikillään, että parasta 
on olla lentokoneessa keskellä 
Atlanttia. 

Tule Sinä

Jouko muistetaan Parikannie-
messä toiminnanjohtajana, 
mutta myös elämän läheisenä 
julistajana ja kirjailijana.  Hei-

dän tuloaan säätiön palveluk-
seen edelsi eräs Sana-lehden 
joulunumero. Siinä Erkki Lemi-
nen kirjoitti koskettavasti Kirstin, 
erään Parikanniemen lapsen, 
vaikeasta elämästä. Lukies-
saan tytön vaiheista Jokke koki 
piston sydämessään.  ” Minulla 
on kaikki, mutta minä en osaa 
elää”, hän muistelee vakava-
na. Siinä syntyi myös päätös 
auttaa turvattomia lapsia.  

Avioparitoiminta on ollut 
hyvää vastapainoa työlle

Joukolla ja Mariannalla on nyt aikaa toisilleen ja harrastuksilleen. 
Muuttokontti uudessa kodissa on saatu purettua.
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Sittemmin päätöksen sinetöi 
Matti Pitkäsen kutsu; 
” TULE SINÄ”. 

Parikanniemen vuodet mer-
kitsivät Joukolle monia merkit-
täviä rakennushankkeita niin 
lastenkodilla kuin palveluko-
dilla. Tänään hän iloitsee siitä, 
että suunnitelmat kolmen las-
tentalon rakentamiseksi ovat 
jälleen edenneet yhteen ra-
kennusvaiheeseen. Jouluksi 
on lapsille tarkoitus saada uusi 
koti.” Siinä uskossa läheinen 
kumpu parturoitiin puustosta jo 
vuosia sitten”, toteaa Jouko hu-
vittuneena. 

Vanha-Tuusjärven tilanne 
vetää kuitenkin mielen vaka-
vaksi. Eniten hän on huolis-
saan asukkaista. Aikaisemmin 
muun muassa syrjäinen sijainti 
vaikeutti asukkaiden saamista  
tuloa kotiin. Siellä asuville Van-
ha-Tuusjärvi on tärkeä koti.

Kirjailijana

Jouko ja Marianna ovat olleet 
Parikanniemen työssä kahteen 
otteeseen, vuosina 1975-88 ja 
1996-2006. Jälkimmäiseen työ-

kauteen sisältyi myös kahden 
kirjan kirjoittamista. Parikannie-
men sodan jälkeisistä vaiheista 
ei kukaan ollut kirjoittanut mi-
tään.  Kirjoittaminen oli minulle 
uusi kokemus, myöntää Jokke.  
”Hän antaa kodin piti todella 
tehdä”. Teos valmistui lastenko-
din 50 -vuotisjuhliin 1999. Myös 
Aili ja Ilmari Pitkäsen elämäs-
tä kertova Kuuliaisuuden tiellä 
(2002)oli merkittävä, mutta sa-
malla työläämpi kirjahanke. Ys-
täväjoukkona jäämme mielen-
kiinnolla odottamaan, tuleeko 
Joukolta myös Kanadan vuosis-
ta kertovaa kirjaa. 

Kuka on läheisin Parikannie-
men elämään liittyvistä henki-
löistä? 

” Aura Latvus, hänessä rak-
kaus tuli läpi.  Aura-täti oli mi-
nulle kuin hengellinen äiti”, 
Jokke jatkaa. Kipuiluidensa 
keskellä hän ei nähnyt työnsä 
hedelmää. Vastoinkäymiset 
pitivät häntä pienellä paikalla. 
Parikanniemeä ei voi ajatella 
myöskään ilman Erkki Lemistä. 
”Erkin elämänkerta,  Armon 
matkamies, oli merkittävä luku-
kokemus”, Jokke myöntää.

Kotien puolesta

Eläkepäiviään Marianna ja 
Jouko viettävät Mikkelin Saksa-
lassa. Kerrostalo kolmio alkaa 
pikku hiljaa tuntua omalta ko-
dilta. Omin käsin on seiniin saa-
tu uudet tapetit. Myös keittiön 
kodinkoneet ovat uudet.  ”Nyt 
on tyttöjen vuoro saada huo-
miota”, he pohtivat paluun-
sa motiiveja. Kevät auringon 
valossa on paljastunut, miten 
hyvät pyöräilyreitit ovat Mikke-
lissä. Monet kaupat ovat kui-
tenkin vaihtuneet. Kanadalaisin 
verrattuna ihmiset ovat hieman 
sulkeutuneempia. Juttukaveria 
ei ole ehkä niin helppo löytää. 
Tekemisen puutetta ei ole. An-
nalan Golf -kenttä ja lastenhoi-
to Johannan ja Timon luona 
Vitsiälässä täyttävät joutoajan 
helposti. 
    Rakkain yhteinen harrastus 
on vuosien ajan ollut Mennään 
Eteenpäin -toiminta. ”Kotien 
puolesta tässä ollaan oltu mu-
kana”, he toteavat. Aviopari- 
toiminta on ollut myös hyvää 
vastapainoa työlle. ”Siinä on 
tullut omakin avioliitto hoidet-
tua”, muistuttaa Maija. 
  Nyt eläkkeellä ollessa oma 
perhe ja lastenlapset nouse-
vat etusijalle. ME-toiminta, seu-
rakunta ja Parikanniemen työ 
liittyvät jatkossakin Joukon ja 
Mariannan elämään vahvasti. 
Silti he haluavat olla avoimia 
myös Jumalan suunnitelmalle.  
”Yhdessä rukoilemme terveyttä 
ja ymmärrystä tehdä se, mikä 
on Jumalan tahto tänään”, he 
toteavat.

Haastatt elu ja kuva:
Markku Liukkonen

Lastenlapset 
ovat olleet 
Jokelle ja 
Maijalle aina 
tärkeitä.
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Maaranen

Ihmeellistä

Lemiset

”Ja missä se levähdyspaikka on? 
Se on juuri tässä, keskellä elämää, 
täytetyn työn luona. Se on risti n 
juurella, ja risti  on alhaalla, paikalla, 
jonne ei tarvitse kiivetä. 
   Siis hellitä, jätä pidätt eleminen! 
Lakkaa yritt ämästä jonnekin korkeal-
le! Hellitä vain, niin putoat, mut-
ta putoat keskelle Jumalan armoa, 
suoraan Vapahtajan syliin, vahvaan ja 
lämpimään.”

Väsynyt olemaan vahva
Karas-Sana Oy

 

Yksinäisyys on sisäistä orpoutt a. 
Se on koko ihmissuvun vamma. 
Se on sijoiltaan nyrjähtäminen, 
yhteydestä erilleen joutuminen.
 
Runoja ja miett eitä
Karas-Sana Oy

“Mutt a Jumalalle kelpaavuutt a ei voi-
da millään ostaa, koska se saadaan 
vain lahjaksi Kristuksen teon tähden. 
Kun pelastumme, pelastumme 
Jumalan ehdoilla eli ehdolla. 
   Jumalan ehto on Kristus ja Kristuk-
sen ainoa ehto on, ett ä hänet ote-
taan vastaan, hänet ja hänen ansait-
semansa lahjavanhurskaus eli synti en 
anteeksiantamus.”
 
Väsynyt olemaan vahva
Karas-Sana Oy
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Pekka Maaranen

Nykyinen koti mme sijaitsee pienen sisäjärven rantarinteellä maa-
seudun rauhassa. Monien kaupunkilaisystävieni mielestä asumme 
”keskellä ei mitään”. Todellisuudessa kaikki se mikä täällä näytt ää 
kaupunkilaisesta asketi smilta, on Jumalan suurta rikkautt a ja alati  
muutt uvaa ihmett ä. 

Vuodenaikoja on täällä perinteisen neljän sijaan 365, sillä juu-
ri parhaillaan tapahtuva kevään ja kesän tuleminen tarkoitt aa 
maiseman jatkuvaa liikett ä. Muutos on nopeaa, rajua ja ääniä 
täynnä. Lisääntyvä valo säveltää joka päivä uuden, alati  voimis-
tuvan sinfonisen äänimaailman ja maa tuoksuu niin kuin se olisi 
juuri luotu. 

Tällaisen voimannäytön edessä on helppoa tunnustaa Jumalan 
suuruus ja kaikkivalti us, ja myöntää todeksi ihmisen pienuus ja 
avutt omuus.

Suuren syleilyssä on kuitenkin hyvä ja turvallista olla pieni. Avu-
ton armahdetaan Jumalan suureksi ihmeeksi.

” Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä 
ovat sinun tekosi, minä ti edän sen.

Minä olen saanut hahmoni näkymätt ömissä, muotoni kuin 
syvällä maan alla, mutt a sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.

Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki 
kirjoitett u. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, oli kaikki päiväni jo 
luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, 
kuinka valtava onkaan niiden määrä!

Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekanjyviä. Minä 
lopetan, mutt a ti edän: sinä olet kanssani.”

Ja linnut, linnut ne helää.



Luottamus 
Jumalaan ja 
johdatus ovat 
kantaneet  
lasten parissa 
elämäntyönsä 
tehneen Anja 
Muhosen elämää.

” Ihan on hyvä olo”, toteaa 
Anja istuessaan Parikanniemen 
nojatuolissa. Edellinen ilta oli 
venähtänyt hänen kohdallaan 
pitkäksi. 
   Haastattelut lastenkodin uu-
den johtajan osalta olivat kes-
täneet useita tunteja. Anjalla 
on kuitenkin luottavainen mieli 
sen suhteen, että Herra johdat-
taa tälle kodille myös uuden 
johtajan, Henkan jäädessä 
eläkkeelle. 
   Anja oma suhde Parikannie-
men lastenkotiin on ollut hyvin 
kiinteä. Säätiön hallituksessakin 
on vierähtänyt yli 30 vuotta. 
Syntyessään 70 vuotta sitten 
Rautjärvellä, elettiin Parikannie-
men suhteen hiljaiseloa. 
   Vanha Uukuniemen orpoko-
ti oli juuri menetetty. Karjalan 
kansa yritti totutella ajatukseen, 
että työ oli nyt lopullisesti mene-
tetty. 

Anja Muhonen

Lapsen puolesta

”Lintukoto”
 
Matti Pitkäsen käynnistettyä 
sodan jälkeen Parikanniemen 
kotia uudelleen, puitteet toi-
minnalle oli aluksi vaatimatto-
mat. Parikanniemi oli sellainen 
”lintukoto”, jota paikallisetkin 
hieman vierastivat.    

  Saadessaan kirjeellä kutsun 
kodin johtajattareksi 1967, Anja 
sai entiseltä esimieheltään nyt 
kuulla ”elintasonsa” laskusta. 

“Toisaalta omat läheiseni ja su-
kuni elivät yhtä vaatimatonta 
elämää kuin Parikanniemessä 
elettiin”, muistelee Anja. 

Tehtävä oli kokopäiväinen ja 
vapaa. Matin myötävaikutuk-
sella jokainen työntekijä löysi 
paikkansa. Lapsilla oli turvalliset 
aikuiset lähellään. Vieläkin Anja 
muistaa Matti-setää kiitollisuu-
della ja kunnioitaen. Erityisen 
tärkeä hän oli pojille. Kun hen-
kilökuntaa oli vähän, elettiin 

Anjan elämän merkitt ävät vuodet 1967-1969 sijoitt uivat 
Parikanniemen lastenkoti in, jonka johtajana hän sai olla 
Matti  -sedän “ti imissä”. “Niistä vuosista sain paljon”, toteaa 
Anja kiitollisena Onnentuvan portailla.
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Vilho Helenius on syntynyt 25.4.1913 Heinolan 
Imjärven kylässä. Kaikki 6 sisarusta ovat jo kuol-
leet. Kouluja Vilho ei ole käynyt kuulemma päi-
vääkään, paitsi kiertokoulua. Puhelinta, radiota 
ja televisiota ei ollut hänen lapsuudessaan, ei 
myöskään autoja vaan liikuttiin hevosilla. Äiti 
laittoi kaikenlaista ruokaa mitä siihen aikaan oli 

tarjolla. Karamellia ei ollut saatavilla. Perheensä 
kanssa hän kävi myös joskus kirkossa. Vilho on 
maatalon poikana tehnyt metsä- ja maatalous-
töitä pienestä saakka.  Tukkejakin on tullut uitet-
tua. Työpäivät olivat jopa 12 tuntisia. Yöllä sitten 
käytiin tansseissa.
    Sodan aikana Vilho haavoittui kranaatti iskus-
sa jalkaan. Kova issiasvaiva helpottui myöhem-
min, kun selkä leikattiin. Sodassa ruokakin oli vä-
hissä ja oli kova nälkä. Kerran rintamalla loppui 
puuro eikä näkkileipää annettu lisää. Silloin hän 
meni kaverin kanssa hakemaan syötävää eräästä 
talosta emännältä. Pöydällä oli tuore pyöreä rei-
käleipä ja kannussa maitoa. Voita sai lautaselle 
ja haettiin vielä retiisinippukin. Se oli jäänyt hy-
vänä muistona mieleen. 
   Marraskuusta 2003 lähtien Vilho on asunut 
Vanha-Tuusjärven palvelukodissa, joka on hä-
nelle tuttu paikka entuudestaan.  Vastarannalla 
asuneelta rippikoulukaverilta hän on aikanaan 
hakenut lehmän. Vilho on viihtynyt  palveluko-
dissa hyvin. Aina, kun näen hänet työpäivieni 
aikana, hän tulee halaamaan minua ja sanoo;
 ”Kiitos hyvästä hoidosta”.   

Haastattelu: Sari Laakkonen

Vilho täytti 100 vuotta

vähän niinkuin suurta perhettä. 
Nämä muutamat vuodet muut-
tivat Anjan elämän suunnan. 
   Lastenkodin silloisen lapsen   
” sokean Martin” myötä Pari-
kanniemeen astui kerran nuo-
rimies, Markku Muhonen. Martti 
vietti tuolloin kesiä Muhosen 
perheen kanssa. Tuohon per-
heyhteyteen myös Anja, os. 
Lempiäinen, sai avioliiton myö-
tä  liittyä. Tänä keväänä viete-
tään  70+70 juhlia suvun ja ystä-
väjoukon kera. 
   Markun myötä elämä siirtyi 
Helsinkiin.  Hän toimi huilistina 

Radion sinfoniaorkesterissa. 
Anja säilytti kuitenkin yhteyden 
lastenkodin elämään. ” Syys-
juhlilta lähdin usein itkien kotiin, 
niin haikea oli olo”, toteaa hän 

alkuaikojen ikävästään. 
Lapset Jumala oli varannut 
Anjan sydämelle Helsingissä-
kin. Hän oli ensin Helsingin seu-
rakuntien päiväkodissa, jonka 
jälkeen sai johtajan viran Hel-
singin Kaupungin ostopalvelu 
päiväkodissa. Päivätyö sopi 
silloin paremmin myös per-
he-elämään, johon tänään 
kuuluu Markku puolison lisäksi
3 lasta ja 6 lasten lasta. 

Haastattelu ja kuva:
Markku Liukkonen
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Kontista kaivettua

Ansiomitaleita Ansioituneille
Keskuskauppakamari on myöntänyt säätiön hallituksen anomuksesta 
ansiomitalit kolmelle työntekijälle. Lastenkodin työstä eläkkeelle jää-
nelle Marjatta Kuosmaselle myönnettiin pronssinen ansiomerkki yli 15 
vuoden työstä säätiön palveluksessa, keittiössä lähes 40 vuotta työs-
kenneelle Raili Nikolalle myönnettiin kultainen ansiomerkki ja lähes 40 
vuotta säätiön vastaavana taloussihteerinä toimineelle Elli Hokkaselle 
kultainen elämäntyömerkki. Ansioituneita juhlittiin huhtikuussa lasten-
kodilla järjestetyssä tilaisuudessa. Kontti onnittelee!
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Maaranen ja Liukkonen kesällä Radio Deissä
Radio Deissä jatkuvat myös kesällä maanantaisin klo 15.40 säätiön 
kustantamat Pala Konttista radio-ohjelmat. Ohjelmien teossa vuorot-
televat Pekka Maaranen ja Markku Liukkonen, kun toiminnanjohtaja 
on tehnyt keväällä kaikki ohjelmat. Syksyllä ohjelmat jatkuvat, samoin 
kuin Alusta alkaen Raamatuselitysohjelma, jonka kustantaa Savonlin-
nan seurakunta. Ohjelmaa luotsaavat kirkkoherra Sammeli Juntunen ja  
Teuvo V. Riikonen.

Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
Puhelin 020 743 4570
toimisto@parikanniemi.fi

Toimistosihteeri Risto Teittinen
Puhelin 020 743 4570
Taloussihteeri Elli Hokkanen
Puhelin 040-503 8711
Säätiön hallituksen puheenjohtaja
lääninrovasti Erkki Lemetyinen
Puhelin 0440-430 063
erkki.lemetyinen@evl.fi
Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen
Puhelin 0400-315 573
teuvov.riikonen@parikanniemi.fi
Julistustyön pastori
Markku Liukkonen
Puhelin 040-867 6165
markku.liukkonen@parikanniemi.fi
Evankelista Pekka Maaranen
Puhelin 040-359 0111
pekka.maaranen@pp.inet.fi
Lastenkodin johtaja Henrik Ohlis
Puhelin 0400-263 462
henrik.ohlis@parikanniemi.fi
Palvelukodin johtaja Liisa Äijö
Puhelin 0400-747 568
liisa.aijo@parikanniemi.fi

Parikanniemisäätiön tilit
Sampo FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48
Tapiola FI92 3636 3002 2297 63  
Parikanniemen Orpokotiyhdistys ry
(jäsenmaksut, kustannustuotteet)
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14
Danske Bank FI69 8000 1900 7130 67 
Vanha-Tuusjärven kannatustili
NORDEA FI90 2042 3800 0021 49 
Adressi-ja syntymäpäiväraha tili
S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

Parikanniemisäätiöllä ja kannatus-
yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja.

www.parikanniemi.fi



Tee erilainen matka: ei ryntäilyä turistikohteesta toiseen, 
vaan rauhallista oloa, sielunhoidollista raamattuopetusta, 
rukoushetkiä, hiljentymistä ja elämän pieniä nautintoja: 

kreikkalaista ruokaa ja juomaa, Välimeren aaltojen hyväilyjä...

Menomatkalla tutustumme Turkin puolella
Paavalin vaiheisiin ja Efesoon.

Patmoksella vierailemme Johanneksen ilmestyksen luolalla, 
tuhatvuotisessa Johanneksen luostarissa, tutustumme 

Patmos-saaren toisenlaiseen, tavanomaisilta pikaturisteilta 
löytämättömään maailmaan. Perehdymme satojen kirkkojen 

ja luostarien, lukuisten erakkojen ja lukemattomien 
rukousten saareen.

Lastentalon toimittaa 
Herrala-talot 
Herrala-talot Vierumäeltä voit-
ti tarjouskilpailun lastenkodin 
uudesta lastentalosta. Talon pe-
rustukset tehdään alkukesästä 
ja talopaketti tulee juhannuksen 
jälkeen.    Tavoitteena on, että uu-
teen lastentaloon lapset ja ohjaa-
jat pääsevät muuttamaan jouluksi 
2013.   
   Uuden lastentalon käyttöön siu-
naamisen on luvannut toimittaa 
Mikkelin piispa Seppo Häkkinen. 
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Parikanniemisäätiö 
myy maaomaisuuttaan      
Säätiön hallitus on päättänyt myy-
dä Sastamalassa sijaitsevan 33,6 
ha metsämaan maapohjan, puus-
ton ja taimikon. Samalla luovutaan 
hallinnollisesti kaukana olevasta 
tilasta. Tulot käytetään uuden las-
tentalon rakentamiseen.

 

Pekan kolumnit kirjaksi      
Säätiön palveluksessa olevalta 
evankelista Pekka Maaraselta 
ilmestyy kesällä kirja nimeltä 
“Saarnaajan kirja”, joka sisältää 
Maarasen suosittuja kolumneja 
Sana-lehdestä vuosilta 2003-2013 
sekä muita kirjoituksia.                  

  Lisäksi kannatusyhdistys julkai-
see uusintapainoksena Teuvo V. 
Riikosen ja Thorleif Johanssonin 
kirjan Matka jonka sain, joka ker-
too Vanhan testamentin Joonan 
kirjasta. Kirjan kuvitus on Johans-
sonin ottamista kuvista Kreikan 
Patmoksen saarelta. Kirjan ensim-
mäisen painoksen on kustantanut 
Katharos Oy ja se on loppuun-
myyty.

Yt-neuvottelut palvelukodilla
Jo vuosia jatkunut Vanha Tuusjärven palvelukodin tilanne on vaatinut 
toimenpiteitä säätiön hallitukselta, joka on päättänyt aloittaa YT-neu-
vottelut palvelutalolla. YT-neuvottelujen aikana mietitään eri vaihto-
ehtoja talouden parantamiseksi, kulujen hillitsemiseksi ja talouden 
tervehdyttämiseksi. Mikäli neuvotteluissa ei päästä riittäviin toimen-
piteisiin säätiön hallitus joutuu miettimään mahdollista palvelutalon 
alasajoa. Vanha Tuusjärven palvelutalo hävisi keväällä Heinolan kau-
pungin toisen kilpailutuksen kotipalveluista.

Levon lähteillä konserteissa yli 1300 ihmistä
Parikanniemisäätiö järjesti yhdessä seurakuntien kanssa huhtikuussa 
Levon lähteillä musiikkikiertueen 11  eri seurakunnassa. Hanna Ekolan 
ja Virpi Lahden laulujen ja musiikin lisäksi illoissa oli Teuvo V. Riikosen 
puhe.  Kolehdit kerättiin lastenkodin uudelle lastentalolle. 
Kiertue saa mahdollisesti jatkoa ensi syksynä. 

Matkaoppaana Thorleif Johansson ja 
matkan johtajana Teuvo V. Riikonen.

Lisätietoja www.tusse.fi. 
Matkan järjestää Parikanniemisäätiö



Toukokuu
17.-18.5. Kuopio, kirkkopäivät, Liukkonen, Riikonen kts. 
www.kirkkopaivat.fi 
19.5. Parikkala, Helluntaijuhlat Uukuniemen kirkolla.
Messu klo 10, saarnaa Pekka Maaranen, Kaatuneiden 
muistopäivän kunniakäynti  sankarihaudoilla, puhe Erkki 
Makkonen. Kirkkokahvit ja seurat viereisellä Pitäjäntu-
valla; Kovalainen, Liukkonen, Nummela, vapaa sana. 
Klo 14.30 Orpokoti yhdistys ry:n vuosikokous.
20.5. Hamina, srk-keskus, ystäväpiiri klo 13, Kostamo, 
Lappeenranta, Emmaus klo 18, Kostamo
24.5. Oronmylly, ”Sovinto”-näytelmän koululaisnäytös 
klo 13.00 ja yleisökenraaliesitys klo 18.00, Maaranen
25.5. Oronmylly, ”Sovinto”-näytelmän ensi-ilta 
klo 15.00, Maaranen
26.5. Oronmylly, ” Sovinto”-näytelmän esitykset klo 
13.00 ja klo 18.00, Maaranen
26.5. Taipalsaari, Lähdekallion messu ja seurat klo 13, 
os. Lähdekallionti e 61, Liukkonen
28.5. Kerimäki, ystäväseurat Puruveden palvelutalossa 
klo 14, os. Vanhainkodinti e 8, Liukkonen
31.5. Joensuu päiväseurat klo 13, seurakuntakeskus,
Liperi klo 16, Liukkonen

Kesäkuu
2.6. Risti ina, Kansanlaulukirkko riihikirkossa klo 18, 
Liukkonen, Pirjo Palm, Juha Kälviä
3.6. Sulkava, Kristi llisen päihdetyön leiripäivä 
klo 10-16 Tapiolan leirikeskuksessa os. Pieksänlahdenti e 
334, Maaranen
8.6. Tuusniemi, seurat Pekka ja Katri Juuti laisella klo 13, 
os. Ruokopellonti e 100 Musti nlahti , Kontti  nen, Kostamo
8.6. Heinola, Vanha-Tuusjärven kesäjuhlat kts. mainos
9.6. Heinola, Messu klo 10 Pitäjän kirkko, Maaranen. 
12.6. Risti ina, Parikanniemen riihikirkkoseurat klo 18, 
Maaranen, Riikonen, Merja Pusenius
13.6. Lappeenranta, Torstaiseurat Lauritsalan Pysäkillä 
klo18.00. Maaranen
14.6. Parikkala, perjantaiseurat Mikko ja Anja 
Tervamäellä klo 18, os. Jyrkilänti e 459, Liukkonen, 
Maaranen ym.
16.6. Puumala, kirkkopyhä klo 10, Liukkonen
22.-23.6. Kuhmo, Iivanti iran juhannusjuhlat, Maaranen, 
Riikonen, kts. mainos

26.6. Punkaharju, kesäseurat Hannu ja Kirsti  Tolvasella 
klo 18, os. Kierniementi e 96 , Liukkonen, Maaranen
28.6. Virtasalmi, iltakirkko klo 18.30, 
os. Leirisaarenti e 57, Liukkonen
30.6. Risti ina, Parikanniemi, Juha Tapion konsertti   klo 18
 

Heinäkuu
4.7. Savonlinna, srk-keskus, Savo-Karjalan Raamatun 
opiskelijoiden Raamatt uleiri, Jobin kirjasta, Riikonen
14.7. Kangasniemi, Laiti la-Istruala diakoniapiirin kesä-
juhla klo 13 Marinpysäkillä, os. Puulansaarenti e 15
17.7. Risti ina, Parikanniemen riihikirkkoseurat klo 18, 
Kostamo, Neuvonen
28.7. Uukuniemi, messu klo 10, saarnaa Markku Liuk-
konen. Messun jälkeen rantakalati laisuus Erkki Lemety-
isen mökillä, os. Kuljakonti e 132 A, Kostamo, Liukkonen, 
Makkonen ym.
31.7. Savitaipale, kesäseurat klo 19 Petti  län kyläkeskus, 
os. Kuivasensaaren ti e 1196, Liukkonen ym.
 

Elokuu
4.8. Kerimäki, kirkkopyhä ja seurat Markku ja Anja 
Muhosella klo 14, os. Taimitarhanti e 80, Liukkonen, 
Tolvanen
7.8. Risti ina, Parikanniemen riihikirkkoseurat klo 18, 
Liukkonen, Ohlis, Kälviä
13.-14.8 Seinäjoki, Evankelistojen yhteyspäivät, Riikonen
16.-18.8. Parikkala, Saaren orpokoti juhlat,
 ” Katso laupeutesi silmin”, os. Kirkonti e 599 Saari
18.8. Oronmylly, ” Sovinto”-näytelmän esitykset 
klo 14.00 ja klo 18.00, Maaranen
22.8. Taipalsaari, Lähdekallio, ” Katso, uudeksi minä luon 
kaiken” raamatt uopetus ja seurat klo 18.00, 
os. Lähdekallionti e 61, Maaranen
25.8. Risti ina, kesäseurat Niilo ja Martt a Tiaisella 
klo 13.30, os. Kitereenti e 100, Maaranen, Ohlis ym.
26.-29.8. Kerimäki, PAV-leiri Tavisalon leirikeskuksessa, 
Maaranen
 
                         WWW.PARIKANNIEMI.FI

Tervetuloa mukaan

Parikanniemisääti ön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät
vierailevat seuraavissa ti laisuuksissa ja tapahtumissa!

Katso tarkemmat ti edot seurakunnan ilmoituksista ja 
sääti ön koti sivuilta www.parikanniemi.fi  
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                KATSO LAUPEUTESI SILMIN
                       Orpokoti juhlat Saaren kirkolla 16.-18.8.2013

Juhlat alkavat perjantaina 16.8. klo 17.00 alkajaisseuroilla.                                                              
Raamatt uopetukset: Pe. 16.8. klo 18.00 “Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä vastaat”, 
Pekka Maaranen, La.17.8.klo 10.00 “Isä, ota syliin” Hannu Päivänsalo ja klo 14.00 
“Katso laupeutesi silmin” Juha Vähäsarja.
Ehtoolliset:Pe.16.8.klo 19 rippisanat Oskari Nummela, la. 17.8. klo 19.30 rippisanat 
Jouni Turti ainen. su. 18.8. klo 10.00 Messu: liturgina Erkki Lemetyinen,
saarna: Sammeli Juntunen, kantt ori  Petri Tiainen, Saaren kirkkokuoro.
Seuroissa  puhumassa mm: Erkki Makkonen, Erkki Lemetyinen, Lauri Kontti  nen, 
Hannu Tolvanen, Juha Räisänen, Inkeri Tuunanen, Markku Leminen, Markku Liukkonen, 
Sakari Smeds, Esko Luomaranta, Helena ja Kauko Kekkonen, Teuvo V. Riikonen, Matti   Kostamo, Reijo Voimala, 
Juha Luukkonen, Jouko Jyrkämä, Merja Pusenius, Jouko Siitonen, Sakari Leppänen, Jaana Vaitti  nen sekä Aatu ja Anne Gröhn
Lapsille ja nuorille omaa ohjelmaa:  Martti   ja Sirpa Lähteenmäki. Musiikissa mm. Elli Hokkanen, Saaren kirkkokuoro. 
Retki Helena Kontti  sen haudalle ja Jaakkiman opistolaisten kokoontuminen. Juhlien jälkeen Parikkalan 
Oronmyllyllä esitetään “ Oron” historiaan liitt yvä näytelmä “Sovinto”. Esitysajat su 18.8. klo 14 ja klo 18.
Majoitusti edustelut: Parikkalan seurakunnan kirkkoherranvirasto p. 040 1285350

Tarkempi ohjelma www.parikanniemi.fi                               Olet lämpimästi  tervetullut Orpokoti juhlille Saaren kirkolle!

                                                                                             Järjestää: Parikanniemisääti ö ja Parikkalan seurakunta.
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“Jeesus turvakallio”
Iivantiiran juhannusjuhlat 

21.-23.6.
Teuvo V. Riikonen ja Pekka 
Maaranen vierailevat Kainuun 
juhannusjuhlilla 22.-23.6. 
Teuvo V. Riikonen opett aa 
(la-su) Joonan kirjasta ; 
“ Missä Jumala  olit silloin?”
Pekka Maaranen puhuu Pari-
kanniemiseuroissa la 22.6. klo 
12.30 ja iltaseuroissa klo 18, 
sekä saarnaa messussa 
23.6. klo 10.

              JUHA TAPIO BÄND                     Ohjelma 20€
   esiintyy Parikanniemen lastenkodilla 
   sunnuntaina 30.6. klo 18.00 
   Tilaisuuden muu ohjelma alkaa klo 16.00.

Ohjelmassa mm. lastenkodin entisten lasten ja työntekijöiden
tapaaminen, jalkapallo-ottelu; lastenkodin lapset vastaan 
työntekijät, lastenkodin johtaja Henrik Ohliksen 
eläkkeellelähtöjuhla, kakkukahvit Parikanniemen hyväksi. 

Lastenkodin entisiä lapsia ja työntekijöitä kutsutaan paikalle 
jo klo 12.00. Lisätietoja lastenkodin johtaja Henrik Ohlis 
p. 0400 263462  www.parikanniemi.fi              

Parikanniemen 
Riihikirkossa 

Sunnuntaina 2.6.                                                                                                                                        
Kansanlaulukirkko klo 18
Pirjo Palm, Markku Liukkonen, 
Juha Kälviä.
Keskiviikkona 12.6. 
Kesäseurat klo 18
Pekka Maaranen, Teuvo V. 
Riikonen, Merja Pusenius
Keskiviikkona 17.7. 
Kesäseurat klo 18
Matti   Kostamo, Matti   Neuvonen
Keskiviikkona 7.8. 
Kesäseurat klo 18 
Markku Liukkonen, Henrik Ohlis, 
Juha Kälviä 

Vanha-Tuusjärven 
kesäjuhlat 8.-9.6.

   Ohjelma: 
La 8.6. Alkajaiskahvit klo 13,  
klo 13.30, Raamatt uopetus, 
“ Jumalan valtakuntaa rakenta-
massa”,Markku Liukkonen,
klo 14.30 seurat;  johtaa Ilpo 
Ylikoski, Markku Liukkonen, 
Pekka Maaranen, Hannu 
Martt unen, vapaa sana, klo 16 
päivällinen klo 17 Musiikkijuhla 
“Duo Saariset”, klo 18 HPE.
su 9.6. Messu Pitäjän kirkossa 
klo 10, saarnaa Pekka Maaranen



Mikä on elämässä kantanut?
- Uskon johdatukseen. Mikä 

on elämän tarkoitus, sitä mon-
ta kertaa itse kukin mietimme. 
Kaikella on kuitenkin tarkoituk-
sensa, vastoinkäymisineenkin. 
Yritän oppia ymmärtämään 
Jumalan rakkautta ja elämää. 
Hyvyyden voima ympäröi mei-
dät. Esimerkkinä oli yhteinen 
tuttumme Myrskylässä asunut, 
Parikanniemen ystävä, Tyy-
ne-täti. Tyyne Hämäläinen oli 
ihana ihminen, kasvatti suuren 
lapsikatraan, eli vanhaksi ja piti 
tiiviisti yhteyttä koko sukuun. Tu-
tustuin lähemmin 1980-luvulla, 
kun hän yllättäen tuli demarien 
tilaisuuteen, jossa olin puhu-
massa. Pidimme tiiviisti yhteyt-
tä. Oma mummoni oli kuollut ja 
Tyyne-tädistä tuli sijaismummo, 
jonka rukoukset ovat kanta-
neet minuakin. Hän oli erittäin 
positiivinen ihminen, ymmärsi 
elämää, kannusti ja käänsi ikä-
vätkin asiat parhain päin.

Missä tehtävissä nyt vaikutat?
- Vantaalla 2010 ryhdyimme 

mieheni kanssa tekemään va-
paaehtoistyötä kirkon piirissä. 
Pirjon ja Pentin tarinatuvassa 
muistellaan, kerrotaan tarinoita 
ja lauletaan. Luottamustehtä-
vät eivät olleet suunnitelmissani. 
Nyt olen Vantaan kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja, Kirkollisko-
kouksen jäsen ja myös Vantaan 
kaupunginvaltuuston jäsen.

Haastatt elu: 
Teuvo V. Riikonen

Pirjo Ala-Kapeella on 
uukuniemeläiset juuret

tus ja usko Jumalan johdatuk-
seen kannattelivat vaikeinakin 
aikoina. Mummoni on ollut mi-
nulle hyvän ihmisen ja kristityn 
esikuva. Tampereen seudulla 
hämäläinen jäyhä henkinen 
ilmapiiri oli erilaista kuin karja-
laisuus. Kotiin Karjalaan ikävöi-
tiin ensin koko ajan ja sukuun 
pidettiin yhteyttä. Uukunieme-
läisyys mainittiin myös koulun 
oppikirjoissa. Tuntui erikoiselta 
lukea sellaisesta, mistä oli jo 
kuullut sukujen kertovan. 
   Mummon ja isän kuoltua 
1960-luvulla Karjalan juuret jäi-
vät elämään muistoissa ja su-
kujen tarinoissa. Nyt huomaan 
itse, että en ole siirtänyt riittä-
västi niitä omille lapsenlapsilleni, 
joista nuorin Sara kysyi ihmetel-
len, että onko meidänkin suku 
ollut joskus pakolaisia. Vaikka 
yksityiskohdat häipyvät sukujen 
tarinoista, uukuniemeläisyys säi-
lyy osana arvoperustaa.
                                                           

- Isäni suku on Uukuniemel-
tä. Hämäläisen  suku oli tullut 
1600-luvulla Stolbovan rauhan 
jälkeen Uukuniemelle Länsi-Suo-
mesta. Isän äidin suku Raassina 
on karjalainen suku, joka oli 
todennäköisesti tullut idästä ja 
asettunut asumaan Laatokan 
alueille ja Uukuniemelle var-
hain. Olen isäni puolelta täysin 
uukuniemeläinen. Äitini oli uus-
maalainen. Evakkotie Karkkilas-
ta johti asumaan Tampereen 
seudulle. Muutin työn perässä 
1970-luvulla Vantaalle ja sitten 
Mikkeliin ja takaisin Vantaalle. 
Olen elämän evakko enkä oi-
kein mistään kotoisin.

Mitä muistat Uukuniemeläisistä 
sukujuurista?

- Karjalainen mummoni Ma-
ria Hämäläinen o.s.Raassina oli 
harras luterilainen. Suvun tari-
nat uukuniemeläisyydestä vai-
kutti paljon ihmisten ajatteluun. 
Vastuu muista, elämän kunnioi-

Usko Jumalaan 
on kannatellut 

maaherraa 
vaikeinakin 

aikoina
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