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Ellin viimeinen tilinpäätös

Raija Pulkkinen ja Mika Mikkonen, 
Mikkelin ti lintarkastuksesta, myhäili-
vät tyytyväisinä tarkastaessaan Ellin 
laati maa Parikanniemisääti ön vuo-
den 2013 ti linpäätöstä.

Palvelukoti  Vanha-Tuusjärven ja 
uuden lastentalon rasitt aman sääti -
ön talousluvut eivät olleet erityisen 
hyvät. Ellin laati missa ti likirjoissa ei 
sensijaan ollut moitti  mista. Luvut ja 
tositt eet vastasivat toisiaan.

Parikanniemisääti ön alijäämä kipusi 
lopulta -350 380,98 €. Vaikka varain-
hankinta tuotti   +199 428,49 € sekä las-
tenkoti  (-42 152,90 €) ett ä palvelukoti  
(-429 110,47 €) jäivät tappiolle. Tänä 
keväänä lastenkodin ti lanne on sijoi-
tusten myötä parantunut paljon.

Ellin jäädessä ansaitulle eläkkeelle 
syksyn aikana, sääti ön kirjanpito ja 
palkanlaskenta siirtyvät Mikkelin ti li-
toimiston ammatti  taitoisiin käsiin.  

Elli Hokkanen ehti  olla sääti ön 
taloussihteerinä lähes 40 vuott a.

Poikkeuksellinen ura
Taloussihteeri Elli Hokkanen on saanut tehdä merkitt ävän uran Parikanniemisääti ön kirjanpi-
dossa, palkanlaskennassa sekä monipuolisesti  hallinnossa. Pääosin kotona tehty työ on sisäl-
tänyt vain lyhyet kesälomat. Uskollisesti  hän on huolehti nut työntekijöiden palkkalaskennat.

Parikanniemeen Elli tuli, pienten kaksosten äiti nä, aluksi vain osa-aikaisesti  vuonna 1975. 
Toiminnanjohtaja Matti   Pitkäsen myötävaikutuksella Elli jäi pian täysiaikaiseksi taloussihtee-
riksi. Vuosien myötä työsarka taloushallinnon puolella on kasvanut huomatt avasti . Tarkka, 
tunnollinen ja ahkera taloussihteeri on ollut ”Taivaan lahja” Parikanniemisääti ölle. Haastavin-
ta työ on ollut Vanha-Tuusjärven kannatt avuuslukujen kanssa. ”Periksi ei ole annett u helpolla”.

Henkireikä numeroille on ollut musiikkiharrastus. Musiikkiopiston yksityisoppilaana Elli 
löysi ti ensä myös kuorotoimintaan; kirkkokuorossa, Oopperakuorossa ja Oratorio -kuorossa. 
Kirkkokonsertt ejakin on pidett y. Olisiko nyt aikaa saada kaunis ääni ja tutut laulut äänitt eelle?

Taloussihteeri 
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Suomi on monella tavalla hyvä maa. Vaikka maail-
mantalouden tila ja maamme monet ongelmat ovat 
todellisuutta ja tuntuvat mahdottomilta haasteilta, 
on hyvä muistaa, että isänmaamme on monella ta-
valla erinomainen paikka asua, tehdä työtä ja elää.    

Kun Martti Luther selitti ensimmäisen uskonkappa-
leen merkitystä ja kysyi ”mitä se on”, hän opetti, mitä 
kaikkea Jumala on luonut ja antaa meille ihmisille. Ju-
mala on edelleen työtä tekevä ja toimiva Jumala, joka 
on antanut meille jokaiselle kyvyn ajatella, tuntea ja 
toimia. Hän pitää ne myös voimassa elämässämme. 
Hän antaa ruuan, juoman, kodin, hyvät naapurit ja 
kaikki muut elämän tarpeet. Jumala myös suojelee ja 
varjelee. Kaiken tämän hän tekee ilman meidän an-
siotamme. Siihen kuuluu myös isänmaa.

Vapaa isänmaa on Jumalan lahja.  Itsenäisessä 
maassa on sanan, mielipiteen, kokoontumisen ja us-
konnon vapaus. Positiivinen uskonnonvapaus antaa 

luvan harjoittaa omaa uskontoa. Suvivirttä voi laulaa 
koulun kevätjuhlassa. Keskuudessamme on myös 
vielä sotiemme veteraaneja. Naisia ja miehiä, jotka 
kokivat sodan ajan kauhut. Heille olemme kiitollisia 
vapaasta isänmaasta.

Mutta kristityn lopullinen isänmaa on taivaassa. 
Kristityn tehtävä on viljellä ja varjella tämän maa-
ilman isänmaata, mutta myös pyrkiä taivaalliseen 
isänmaahan. Kaikki mitä kristityllä on, kuuluu Juma-
lan lahjoihin ja on Hänen antamaa. Kristityn tehtävä-
nä on jakaa Jumalan antamaa lahjaa eteenpäin.

Kristitty myös rukoilee laillisesti asetetun esival-
lan puolesta. Kun Tasavallan Presidentti uudenvuo-
den puheensa lopussa toivottaa Jumalan siunausta, 
on sillä suuri merkitys kansallemme ja isänmaalle. 
Saamme rukoilla isänmaalle Jumalan siunausta.

Isänmaa on
Jumalan lahja      

Vaaleanruskea kirjekuori tippui lat-
tialle mainospostin välistä. Nimi- ja 
osoitemerkinnän kuoreen piirustanut 
käsiala näytti tutulta. Posti ennakoi 
jotakin erityistä. ”Meillä on ilo kutsua 
sinut ja perheesi…juhlistathan kans-
samme hääpäiväämme…lämpimäs-
ti tervetuloa.” Olet varmasti saanut 
monta kutsua elämäsi aikana, niin 
työpaikalta, lähipiiriltä, harrastuspo-
rukalta kuin suosikkivaateliikkeestäsi-
kin. Kenen lähettämä ja minkälainen 
kutsu on erityisesti jäänyt mieleesi?
  Seurakuntalaiset odottavat luteri-
laiselta sanan kirkolta ennen kaikkea 
kutsua. Kutsu on tällä hetkellä kirkon 

tärkein substantiivi, myös Helsingin 
piispa Irja Askola arvioi.

Kutsuminen kuitenkin laiminlyö-
dään arkisen työn lomassa usein 
huomaamatta. Tilaisuuksien valmis-
telu vie voimavarat ja kun tulee aika 
sitouttaa seurakuntalaiset, jaksami-
nen loppuu. Yhteisöä ei voi rakentaa 
ilman kutsua.

Kun seuraavan kerran haluat esittää 
kutsun, eläydy kutsutun maailmaan. 
Hyvä kutsu toivottaa mukaan jaka-
maan, kokemaan ja jopa tekemään. 
Kutsuminen on mietittävä tarkoin, 
mutta se ei ole ylivoimaista. Yritä 
myös selvittää, miten kutsusi löytäisi 

parhaiten perille. Punnitse, arvioi ja 
vertaile eri kanavia.

Jos vielä mietimme onnistunutta 
kutsua, se on tyylikäs ja viimeistelty, 
visuaalisesti lukemaan houkutteleva 
ja kielellisesti vetoava. Älä siis piilou-
du viranhaltijan aseman tai organi-
saatiosi taakse. Koskettava kutsu vä-
littää lämpöä ja ystävällisyyttä. 

Marinella Ruutu
tiedottaja
Lappeenrannan seurakuntayhtymä

Älä unohda kutsua

Teuvo V. Riikonen

Näkökulma

Pääkirjoitus
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”Katso! Minä suostuttelen hä-
net mukaani, vien hänet autio-
maahan, puhun hänelle suloi-
sesti. Siellä minä annan hänelle 
viinitarhoja, minä muutan Ako-
rinlaakson toivon portiksi. Siellä 
hän vastaa kutsuuni kuin nuo-
ruutensa päivinä, kuin silloin, 
kun hän lähti Egyptistä”. 

Hoos. 2:16-17 

Hengellinen erämaa on tuttu 
ilmaisu tilanteesta, jossa ihmi-
nen kokee joutuneensa eroon 
Jumalasta tai tuntee olevansa 
jotenkin kylmällä paikalla uskos-
saan.

Erämaassa myös toiset ihmi-
set tuntuvat etäisiltä. Ihminen 
kokee usein joutuneensa erä-
maahan omasta syystään. Lan-
keemukset ja epäonnistumiset 
tuovat salaista yksinäisyyttä 
sydämeen. Usein heikkoudes-
taan ei halua jakaa muille. Ih-
minen ajautuu erilleen toisista 
ihmisistä ja seurakunnan toimin-
nasta.

Erämaa on vaiettu totuus 
useimman kristityn kohdalla. 

Erämaasta 
kasvuun
Pastori Markku Liukkonen, Mikkeli

Hiljaisuus on pelottavinta silloin 
kun itsetunto on romahtamas-
sa, eikä tiedä, mihin suuntaan 
pitäisi mennä. Erämaahan ei 
kuitenkaan jouduta, vaan erä-
maahan päästään.

Evankeliumeissa sanotaan, 
että Henki johti Jeesuksen erä-
maahan. Näin uskon olevan 
myös meidän kohdallamme. 
Vähitellen, kestokykymme mu-
kaan, meidät johdetaan tilan-
teisiin, jossa inhimilliset turva-
rakenteet puretaan, jotta jäisi 
jäljelle vain Jeesus.

Lohdun paikka
Hoosealle erämaa on lohdulli-
nen paikka. Erämaa ei olekaan 
kuoleman ja yksinäisyyden 
paikka, vaan uuden alun ja 
kasvun paikka.

Nykyihminen elää niin monen 
ärsykkeen keskellä, ettei hiljaista 
eikä yksinäistä aikaa tahdo löy-
tyä. Monen kokemus ei ole kui-
tenkaan suostuttelu, vaan pak-
ko. Pakko ajaa pysähtymään. 
Terveys reagoi, perhe reagoi. 

Ihmissuhteet jäävät hoitamat-
ta. Lienee totta, että ainakin 
työelämän oravanpyörässä, 
pelko hiipii kintereille. Outo suru 
onkin riittämättömyyttä. Yritäm-
me kelvata itsellemme.

Jotta voimme vastaanottaa 
lohdutusta, meidän on tunnis-
tettava ja omistettava kipum-
me. Siksi sanotaan, että ilman 
synnintuntoa ei ole armon ikä-
vää. Jumalan maailmassa toi-
mitaan aina rakkaus edellä. 
Kaiken lähtökohtana on, että 
Jumala rakastaa luomaansa 
ihmistä Kristuksen tähden. Itse 
asiassa jopa ennen Kristusta, 
HÄN loi pelastussuunnitelman 
meidän auttamiseksi. 

”Jumala rakastaa 
meitä jopa silloin, 
kun on hiljaista.” 
Hän ajattelee aina meidän pa-
rastamme. Myös silloin, kun Hän 
johtaa erämaahan. Henki siis 
vie meidät erämaahan, jotta 
elämämme pelkistyisi ja asioi-
den tärkeysjärjestys muuttuisi.

Vuosia sitten tunnistin itsessäni 
pahan olon, johon en löytänyt 
syytä. Pitkähkön rukoustaistelun 
jälkeen minulle selvisi, että tai-
dan ottaa nämä ajalliset asiat 
liian vakavasti. Olin siis ”maal-
linen mies”. Siihen asti elämän 
vakavuuden tajuaminen oli 

Elämän kasvusuuntaa on haettava 
joskus erämaasta.
Erämaa on myös lohdun paikka.
Jumala antaa uusia tehtäviä.

Raamattuopetus
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Minun valittuni saavat itse 
nauttia työnsä tuloksista

Jes. 65:22

ollut minulle kunnon ihmisen 
merkki. Nyt siihen oli kuitenkin 
takertunut syntiä, kuten oma-
voimaisuutta, kunnian ja täy-
dellisyyden tavoittelua.

Parannuksessaan on varotta-
va antamasta lupauksia, jotka 
lähtevät enemmän omasta 
innosta miellyttää Jumalaa ja 
ihmisiä, kuin Jumalan evanke-
liumin voimasta. Itse en voinut 
luvata, että muutan elämäni 
suuntaa, mutta suostuin siihen, 
että Jumala saa muuttaa ja 
neuvoa elämääni kädestä pi-
täen. Ja niin alkoi uusi vaihe kil-
voittelussani kohti taivasta.

Erämaassa voi myös ymmär-
tää senkin, että Jumalan ko-
vakin puhe kuulostaa suloiselta 
siellä, missä on muuten täysin 
hiljaista. Myötäeläminen, roh-
kaisu ja totuuden puhe rakkau-
dessa ovat Jumalan suloisia sa-
noja erämaassa.

Minä annan viinitarhoja
Profeetta lupaa myös viinitar-
hoja: Uusia alkuja. Jokainen 
hengellisessä erämaassa ollut 
tietää myös olleensa pettynyt 
johonkin. Pettymys lamauttaa 
ja estää yrittämästä uudes-
taan. Ihminen jää paikoilleen. 
Kuitenkin kaikkinainen työ on 
hyväksi mielelle ja itsetunnol-
le.  Jumala antaa jälleen uut-
ta hoidettavaa. Joskus työ voi 
muuttua siinä määrin velvolli-

suudeksi, että on aika muuttaa 
tehtävää. Väkinäisessä työssä 
kärsii sekä työ että tekijä.

Viinitarha ei ole vain työtä, 
vaan myös hedelmää, jonka 
sadosta saamme nauttia. Raa-
matussa onni on sitä, että saa 
nauttia myös oman viinitarhan-
sa annista ilman menettämisen 
pelkoa. (Jes.65:21–22)

Toivon portti
Profeetan mainitsema Akorin-
laakso oli itse asiassa onnet-
tomuuden ja tappion paikka, 
jossa Herran käskyä uhmannut 
Akan niminen mies perheineen 
kivitettiin. (Joos. 7)

Ihmisen kohdalla inhimillinen 
heikkous ja tottelemattomuus 
tuottavat joskus arvaamatto-
mia ja ikäviä yllätyksiä.  Siinä 
paikassa missä Akan epäus-
konsa tähden kivitettiin, lupaa 
Jumala itse rakentaa meille Toi-
von portin.

Siinä missä epäonnistuit, siinä 
piilee uuden alun mahdollisuus. 
Pysy siis haavojesi, Kristuksen, 
lähellä, kunnes koet paranemi-
sen.

Kuiva erämaa kätkee sisäänsä yllätt ävää elämää.
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Kirkko ja vankila
Sielunhoitokeskusteluja tarvitaan

Jo varhaisimman kristi kunnan edustajat huo-
lehti vat vangituista viemällä Sanan ja sakra-
menti n muiden yhteydestä erotetuille. Tätä 
tehtävää kirkko jatkaa.

Kristus itse aloitti   vankilasielunhoidon ja van-
kilalähetystyön lähett äessään opetuslapsensa 
viemään lohdutuksen vangitulle Johannes Kas-
tajalle. Risti innaulitusta Kristuksesta evankeliu-
mi kertoo, miten hän autt oi tuomitun ryövärin 
löytämään armon. Tästä on kyse kirkon vankila-
työssä. Autt aa tuomitt ua löytämään armollinen 
Jumala ja elämään todeksi armo omassa elä-
mässään ja suhteissaan toisiin ihmisiin.

Ensin on armo, sitt en rakkauteen perustuvat 
elämänarvot. Tätä palvellessaan kirkon vankila-
työ tukee koko vankeinhoidon tavoitett a autt aa 

Jeesuksen esimerkki

Asiantunti ja

Suomessa vankien määrä 
suhteessa väkilukuun on yksi 
maailman matalimmista. Se 
ei johdu siitä, että Suomessa 
tehtäisiin erityisen vähän rikok-
sia verrattuna muihin maihin. 
Vaan siitä, että Suomessa on 
viimeisten vuosikymmenten ai-
kana valittu pohjoismaisen kri-
minaalipolitiikan inhimilliseksi ja 
järkeväksi kutsuttu suunta, jossa 
painotetaan muita rangaistuk-
sia kuin vankilarangaistusta eli 
yhdyskuntaseuraamuksia (ylei-
simpänä yhdyskuntapalvelu) 
ja sovittelua. Tällä on tutkitusti 

myönteinen vaikutus yhteiskun-
nan turvallisuuteen ja rangais-
tujen mahdollisuuteen suunna-
ta elämäänsä pois rikoksista.

Päivittäinen vankiluku Suo-
messa on viime vuosina ollut 
n. 3000 – 3500. Tuomiot vaih-
televat muutamista päivistä 
elinkautiseen, ollen keskimäärin 
alle kahden vuoden pituisia.

Suomessa on alle 30 vankilaa, 
joista n. puolet ns. suljettuja ja 
n. puolet ns. avoimia vankiloita. 
Osa tuomituista sijoitetaan suo-
raan avovankilaan, suurempi 
osa suljettuun vankilaan. Osa 

Sami Puumala työskente-
lee Kirkkohallituksen dia-
konian ja sielunhoidon yk-
sikössä. Hän on aiemmin 
toiminut vankilapappina.

vankia rakentamaan elämänsä kestävälle ar-
voperustalle.

Mutt a kirkon vankilatyön perimmäinen 
syy ei riipu sen hyödyllisyydestä ja tuloksis-
ta. Vaan se on lähtemätt ömästi  riippuvainen 
Kristuksesta, joka sanoo: ” Minä olin vanki-
lassa ja te tulitt e luokseni”. 

Siksi kirkko on vankilassa, Hänen armonsa 
sinne ohjaamana. 

Suomessa toimii 16 vankilapappia tai van-
kiladiakonia.
Erityiset vankilaläheti t vierailevat vankilois-
sa eri kirkkokunti en ja herätysliikkeiden lä-
hett äminä. 
Seurakunnissa kriminaalityö vakiintui 
1970-luvulla.
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suljetussa vankiloissa tuomionsa 
suorittavista pääsee tuomion 
loppuosaksi avovankilaan. 
Näin tuetaan kuntoutumista ri-
koksettomaan elämään. Osa 
suorittaa koko tuomionsa sulje-
tussa vankilassa. 

Vankien kysymykset

Vangeista valtaosa on miehiä, 
naisvankeja alle 10 % kaikista 
vangeista. Vangit ovat kes-
ki-iältään aika nuoria, 20 – 40 
v. Useimmilla on vakavia päih-
de- ja mielenterveysongelmia. 
Ihmissuhdeongelmista koetaan 
eniten hätää.

Tutkimusten mukaan vankien 
toiveet elämältä ovat samoja 
kuin kaikilla ihmisillä: koti, oma 
rauha, rakastava suhde toiseen 
ihmiseen. Samoin vankien ko-
kemat huolet ja turvattomuus 
tulevat samoista asioista kuin 
meillä useimmilla, mutta tur-
vattomuuden tunne ja epävar-
muus tulevasta on monilla van-

Kun minut määrätti  in näille selitysmatkoille, niin oikein surin sitä, 
ett ä kuka minun lapseni hoitaa ja miten koti  tulee toimeen, ja 
tuli hätä, ett ä tämä pienikin maja häviää tarkkaan ja joudutaan 
mieron ti elle. Silloin annetti  in se lupaus, ett ä sitä ei Jumala salli, 
vaan päinvastoin pitää uskott omankin silmien edessä näkyä, ett ä 
mitä  enemmän minä tätä Herran työtä teen, sitä enemmän tulee 
siunatuksi minun koti ni. ” Nyt nät, ett ä sinun karjapihaasi astuu 
yksi lehmä, mutt a saat kerran nähdä akkunastasi, ett ä pihaasi as-
tuu karja”.

(K.K. Sarlin: Eräs meidän ajan profeett a, Herran työssä)

geilla huomattavasti suurempi 
kuin ihmisillä yleensä.

Vankiloissa tehdään paljon 
kuntouttavaa työtä: päihde-
kuntoutusta, koulutusta, mie-
lenterveyteen ja sosiaalisiin tai-
toihin liittyvää kuntoutusta ja 
vahingoittavaa elämäntapaa 
ehkäisevää muuta kuntoutus-
ta.

Vanhin vankiloiden kuntoutta-
van työn muoto on hengellinen 
työ ja erityisesti sielunhoito. Sitä 
varten lähes kaikissa suljetuis-
sa vankiloissa on päätoiminen 

vankilapappi, kolmessa van-
kilassa vankiladiakoni. Osassa 
avovankiloista on sivutoiminen 
vankilapappi tai diakoni. Tätä 
työtä kutsutaan vankilasielun-
hoidoksi.

Vankilasielunhoidossa työn 
painopiste on vankien yksilöl-

lisessä sielunhoidossa. Se on 
useimmiten kahdenkeskinen 
sielunhoitokeskustelu, jota vanki 
on pyytänyt. Osa sielunhoidos-
ta toteutuu perhetyönä, jossa 
tavataan vankia ja hänen puo-
lisoaan ja joskus myös muita 
perheenjäseniä.

Sielunhoitajan työhön vanki-
lassa sisältyy usein myös osallis-
tumista vankilan muuhun kun-
touttavaan toimintaan, esim. 
kuntoutusohjelmiin. Osa sie-
lunhoidosta tapahtuu pienryh-
mien ohjaamisena. 

Uskonyhteisö
Kuten kaiken sielunhoidon, 
vankilasielunhoidon ydin on ju-
malanpalvelus ja ehtoollinen, 
joita toimittavat vankilapapit ja 
seurakuntien papit sekä kant-
torit. Niitä varten vankiloissa on 
kirkko tai kappeli.

”Miksi kirkko on vankilassa?” 
Vastaus on yksinkertainen: 
evankeliumin vuoksi. Luterilai-
sen uskon mukaan evankeliu-
milla on monta muotoa. Yksi 
evankeliumin muoto on sielun-
hoito eli veljien ja sisarten kes-
kinäinen lohdutus, johon liittyy 
Kristuksen sana ”Missä kaksi tai 
kolme on minun nimessäni kool-
la, siellä minä olen heidän kans-
saan.” (Matt.18:20)

Sielunhoidon muodossa 
evankeliumia vankiloissa tarvi-
taan paljon. Vankilasielunhoi-
tajat ja seurakuntien työntekijät 
sekä vapaaehtoistyöntekijät,-
vankilalähetit käyvät vuosittain 
tuhansia sielunhoitokeskustelu-
ja vankien kanssa. Uskonyhtei-
söjä tarvitaan myös vankiloissa.

Oikeus oman uskon harjoittamiseen                    
on myös vangin perusoikeus

söjä tarvitaan myös vankiloissa.

Pala Konttista
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Kolmen O:n
yhteistyön vaiheita

Pian orpokodin perustamisen 
jälkeen työhön tuli  v. 1916 
Aura Latvus.  Hän  oli parin vuo-
sikymmenen ajan orpokodin 
Aura-täti, monin tavoin myös 
uukuniemeläisen herätyksen  
vaikuttaja Helena Konttisen jäl-
keen.  Aura-tädin ja opiston tiet 
yhtyivät vuonna  1937, jolloin 
opiston johtaja Matti Tuovinen 
esitti hänelle kutsun siirtyä vain 
18 km päässä Parikanniemes-
tä olevan Jaakkiman kristillisen 
kansanopiston palvelukseen. 
Matti Tuovinen oli  nähnyt  Aura 
Latvuksen taidot orpokodin 
kasvattajana ja nuorten elä-
mää syvällisesti tuntevana sie-
lunhoitajana. 

Auran työrupeama opistos-
sa kesti 10 vuotta, joista puolet 
sodan mukanaan tuomia nor-
maalista elämästä poikkeavia 
vuosia. Pitihän opiston lähteä 
kaksi kertaa evakkoon ja et-
siä sodan jälkeen väliaikaiset 
toimitilat, jotta opistotyö voi-
tiin taas käynnistää.  Sodan 
aikanakin oli palattu vanhaan 
Jaakkimaan, jossa voitiin pitää 
opistokursseja tytöille.  Aura 

joutui paljolti vastaamaan opis-
totyöstä näinä sotavuosina 
opiston johtajan ollessa rinta-
matehtävissä. 

Opisto siirtyi
Jaakkimasta Lemille ja 
Ruokolahdelle
Sodan jälkeen opistolle löytyi  
uudet toimitilat vanhoista  so-
tilasparakeista Lemiltä. Vaa-
timattomissa oloissa, syrjässä 
asutustaajamien melskeestä 
opistotyö jatkui vuonna 1945 Le-
millä. Uusien tilojen löytyminen 
oli ilon aihe  Aura Latvukselle, 
josta hän kertoo opistolehden  
syksyllä 1945 ilmestyneessä nu-

merossa. Opisto oli jälleen saa-
nut kodin.  Tuo kirjoitus päättyy 
sanoihin:  ”Emme tunne itseäm-
me orvoiksi!”

Ensimmäisen Lemin vuoden 
aikana  Aura Latvuksen voimat 
alkoivat kuitenkin ehtyä ja hän 
joutui jättämään vuoden pääs-
tä  opistotyön. Hän kuoli vuo-
den 1947 alussa.

Tuon vuoden,  1946 – 47 vuo-
sikurssilla oli opistossa muiden 
joukossa kaksi nuorta, jotka 
löysivät toisensa,  Aate-Pekka 
Anttonen ja Aili Veijalainen.   
Aate-Pekka oli ollut sodassa ja 
kokenut siellä taistelujen mels-
keessä, pelkojen keskellä ru-
kouksen rauhoittavan voiman.  
Todellisen rauhan sisimpäänsä 
hän sai vasta opistovuotenaan, 
joka merkitsi hänelle uskonrat-
kaisun syventymistä ja Kristuk-
sen rakkauden kirkastumista.

Oronmyllyn 
toimintakeskus syntyy
Aate-Pekan ja  Ailin avioiduttua 
he asuivat aluksi Oronmyllyllä, 
mutta heille valmistui sitten uusi 

Jouko Siitonen toimi 
opiston kurssisihteerinä  

vuosina  1975 - 2011.

Orpokotia,  Opistoa  ja Oronmyllyä  
on  juuriensa sekä historian  
yhteyksien kautta pidetty toisilleen 
niin läheisenä, että on puhuttu 
lyhyesti kolmesta O:sta.

Historia
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koti.  Uskollisina nuorena saa-
malleen kutsumukselle Aili ja 
Aate-Pekka Anttonen päätyi-
vät ajatukseen, että myllylaak-
so olisi saatava palvelemaan 
Jumalan sanan julistusta.  Mo-
nien vaiheiden kautta he tar-
josivat paikkaa mm. Parikan-
niemen Orpokodille, Suomen 
Raamattuopistolle,  Helsingin 
Raamattukoululle ja  Kirkon 
Nuoriso ry:lle.  Elokuussa 1962 
Saaren orpokotijuhlilla Aa-
te-Pekka pyysi Erkki  Lemisen si-
vummalle ja tarjosi Oronmyllyn 
aluetta ilman ehtoja Jumalan 
käyttöön Kansan Raamattu-
seuralle. Alkoi kolmannen O:n  
rakentaminen ja toiminta Orol-
la on nyt jatkunut yli 50 vuotta. 

Yhteydet rakentuvat
Opiston uudet tilat rakennettiin 
Ruokolahdelle.  Pastori Pek-
ka Rossi  tuli opiston rehtoriksi 
vuonna 1956.   Hän oli alusta 
alkaen mukana myös Oronmyl-
lyn toiminnassa. Opiston pojat 
olivat ensimmäinen talkooryh-
mä vanhoja rakennuksia puret-
taessa.  Oronmyllyn ja opiston 

välillä tehtiin vierailuja puolin ja 
toisin, jopa useammankin ker-
ran vuodessa.  Yhteydet Pari-
kanniemen toimintaan olivat 
myös säännölliset. Opisto sai 
Parikanniemen työntekijöitä 
vuosittain vieraakseen.  Pari-
kanniemisäätiönkin perustava 
kokous pidettiin Pekan rehtori 
kautena vuonna 1967 Jaakki-
man opistolla.

Oronmyllyllä myös järjestettiin 
1970-luvulla ystäväpäiviä, joihin 
osallistui niin opiston, Oron kuin 
Parikanniemenkin ystäviä. Mo-
nille nämä kaikki kolme yhtei-
söä olivat läheisiä. Perinteeksi 
oli jo muodostunut, että Saaren 
orpokotijuhlien yhteydessä oli 
Jaakkiman opistolaisilla oma 
kokoontumisensa.

Vuoden 1996 syksyllä  pidetiin 
Oronmyllyllä ensimmäiset näi-
den kolmen yhteisön yhteises-
ti suunnittelemat  Kolmen O:n 
päivät. Päivät olivat seuraa-
vanakin vuotena Oronmyllyllä,  
kolmantena syksynä Jaakki-
massa ja  vuonna 1999 Parikan-
niemessä, jossa paljastettiin 
säätiön hyväksi tehdystä työs-

tä Pekka Rossin muotokuva.  
Vuonna 2000 ja  2001 palattiin 
pitämään päivät jälleen Oron-
myllyllä. Opiston ja Oronmyllyn 
yhteistyö tiivistyi entisestään 
kun opisto ja Kansan Raamat-
tuseura solmivat sopimuksen 
yhteisten koulutusten järjestä-
misestä Oronmyllyllä.  Sopimuk-
sen mukaista toimintaa voitiin 
jatkaa vuoden 2013 loppuun, 
valtiovallan karsiessa silloin kou-
lutukseen saatuja tukia.  Opis-
ton 80-v. juhlavuotena 2009  
järjestettiin näiden kolmen O:n 
yhteisöjen  Karjala-vaellus opis-
ton ja Oronmyllyn välillä. Vael-
lus järjestettiin myös 2010.

Kolmen O:n yhteistyölle on 
vieläkin tilauksensa ja tarvetta 
ehkä enemmänkin kuin aikai-
semmin, yleisten taloudellisten 
edellytysten kaventuessa.  Näi-
den yhteisöjen juuret ovat sy-
vällä karjalaisessa hengellisessä 
maaperässä, josta syntyy uutta 
kasvua siunaukseksi yhä uusien 
ihmisten elämään. 

Ensimmäisillä Kolmen O:n päivillä 
Oronmyllyllä vuonna 1996  

oli puhumassa rovasti  Pekka Rossi. 
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Emme voi eristäytyä muusta 
maailmasta.
Lasten hätään täytyy reagoida.
Parikanniemen lippua kannattaa 
heiluttaa.
Ari Vatanen on suurelle yleisöl-
le tuttu ralli-ajajana, poliitikko-
na ja kristittynä. Miehenä Suo-
men Tuupovaarasta, joka asuu 
Ranskassa ja on tullut valituksi 
EU parlamentaarikoksi sekä 
Suomesta että Ranskasta. Mut-
ta monet eivät tiedä, että Ari ja 
Rita Vatanen ovat myös olleet 
yli 25 vuotta Parikanniemen 
lastenkodin ystäviä ja tukijoita. 
Elämä on kuljettanut heitä eri 
vaiheiden ja paikkojen kautta. 

Missä kaikkialla olette asu-
neet?

-Aina Suomen lisäksi Englan-
nissa ja Ranskassa. Yli 20 vuot-
ta on oltu Ranskassa. Vain osa 
vuotta ollaan Suomessa. Ei me 
olla valoja missään nimessä 
katkaistu perässämme.  Vuon-
na 2005 kuolleen Hertta-äitini 
suku on Sortavalasta ja Inkerin 
kirkon eläkkeellä oleva piispa 
Leino Hassinen on enoni. Äidille 
herännäisyys oli tärkeä, mutta 
missään nimessä hän ei vetä-
nyt rajoja, kertoo Ari kun samal-
la mietimme kävikö äiti usein 

Saaren kirkon Orpokotijuhlilla.  
Ari Vatasen ura ralliautoilijana 
on tunnettu. Maailmanmesta-
ruuden ja monien muiden voit-
tojen lisäksi siihen mahtui myös 
dramaattinen loukkaantumi-
nen Argentiinassa ja siitä toipu-
minen. 

Mutta miten rooli menestyvästä 
ralliautoilijasta poliitikoksi on-
nistui? 

-Se onnistui erittäin hyvin, 
nimenomaan EU:ssa.  En ko-
timaan politikkaan olisi halun-
nut mukaan. Euroopan Unionin 
parlamentaarikolla on vapaus 
toimia. Koko ihmisperhe on iso 
tiimi, emme me voi eristäytyä 
Suomessa. Minä olin siellä kuin 
kala vedessä kaikkien kanssa. 
Yritin lähestyä kuin insinööri sil-
lan rakentamista ja tai lääkäri 
potilasta, jotta voidaan ennal-
taehkäistä ongelmia ja asioi-
ta. Tunnen henkilökohtaisesti 

Ari Vatanen

Tärkeintä on huolehtia
lähimmäisestä

Arin ja Ohlisten 
ystävyys ulottuu 

vuosikymmenien 
päähän.
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Saharan köyhimpiä ja he ovat 
minun lähimmäisiäni - vaikka 
eivät äänestä minua. En voi sil-
mät ummessa tukea Suomen ja 
muiden rikkaiden maiden maa-
taloutta, joka vie leivän suusta 
joltakin Afrikkalaiselta, linjaa Ari 
poliitikon rooliaan Suomesta 
Kokoomuksen kautta äänestet-
tynä ehdokkaana.

Mutta mitä hyvää ja huonoa EU 
on tuonut?

-Minä en lajittelisi sitä. Meidän 
on välttämättä oltava EU:ssa.  
Se on ainutlaatuinen rauhan-

projekti jolla kansat sidotaan 
toisiinsa, että ei tulisi uudestaan 
maailmansodan kärsimyksiä. 
Se on tuonut dynaamisuutta 
Eurooppaan. Samalla myön-
nän, että jäsenvaltiot antavat 
joissakin asioissa liikaa valtaa 
EU:lle. EU:n pitäisi keskittyä isoi-
hin asioihin. 

Ukrainassa on kriisi. Mikä on 
Suomen kohtalo?

-Kansainvälisistä kommen-
teista näkee, että Suomea pi-
detään ”suomettuneena” Ve-
näjän kainalossa. Emme ole 

selkeästi itsenäinen maa, vaan 
Venäjän vaikutus näkyy käyt-
täytymisessämme. EU auttaa 
siinä, että se kiinnittää meidät 
länsimaihin. Meidän pitäisi liit-
tyä Natoon, joka takaisi kos-
kemattomuutemme. Nato on 
kuin palovakuutus, joka estää 
palon. Kuka jättäisi sellaisen va-
kuutuksen ottamatta? Ukrainan 
tapahtumat paljastivat, ettei 
Venäjä ole muuttunut. Meidän 
pitäisi olla muiden länsimai-
den kanssa tiiviissä yhteydessä 
kaikella tavalla, myös puolus-
tuksessa. Miten voimme jättää 

Toivottavasti lastenkodin elämän 
seuraaminen on vähentänyt kyyni-

syyttäni ja sulattanut jäätä rinnassani 

Ari vieraili ensikertaa Parikanniemessä 1980-luvulla. Kuvassa myös toiminnanjohtaja Jouko Jyrkämä.
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rajat avoimeksi, ilman miinoja, 
ilman Natoa? Poliitikkomme 
ovat suomettuneita, sanoo Ari 
Vatanen mielipiteensä niin sel-
keästi, että häntä ei voi syyttää 
mieheksi, jolla ei olisi mielipitei-
tä.

Mutta miten Suomalaiset saisi 
maahanmuuttaja myönteisim-
miksi?

-Vaikea kysymys. Olen lähtö-
kohtaisesti myönteinen maa-
hanmuuttajille. Mutta meillä 
on oikeus olla itsekkäitä. Kun 
näemme maahanmuutosta 
aiheutuneita ongelmia muissa 
maissa, pitääkö meidän tois-
taa samat virheet? Miksi ottaa 
ihmisiä, jotka eivät integroidu 
yhteiskuntaan? Tarvitsemme 
selkeät reunaehdot maahan-
muutolle.  

Olemme naiveja näissä asiois-
sa ja häpeän, että asiaa yrite-
tään korjata kieltämällä suvivir-
si! Näin linjaa Ari ajankohtaisen 
kysymyksen Suomessa, kun jat-
kamme keskustelua maailman 
kriiseistä. 

Miten maailma selviää kriiseis-
tään?

-Ihmisen pahuus ja vallanhi-
mo ei ole muuttunut. Haluam-
me dominoida muita ihmisiä, 
alkaen aviopuolisostamme. Pa-
ras keino estää ja hillitä kriisejä 
on maiden demokratisoitumi-
nen ja oikeusvaltioksi tulemi-
nen. Demokraattisten maiden 
yhteistyö, siitä seuraa hyvinvoin-
tia. Vain demokraattiset maat 
voivat kasvaa hyvinvoinnin luo-
misessa. Se on pitkä ja loputon 
tie. Se on tie joilla voimme sam-
muttaa kyteviä aikapommeja. 
Vallankumous alkaa kuitenkin 
itsestämme. Mikään määrä la-
keja tai poliiseja ei voi korvata 
valveilla olevaa omaatuntoa, 
Ari kiteyttää, kun samalla jat-
kamme keskustelua Parikannie-
men lastenkodin auttamisesta.

Mitä Parikanniemen auttami-
nen on tuonut teille?

-Muistutuksen siitä hyvinvointi 
yhteiskuntamme toisesta puo-
lesta, missä ihmiset eivät voi 
hyvin. Siitä ettei itse koteloituisi 

semmoiseen kuplaan, että tätä 
puolta maasta ei ole olemas-
sa. Kukaan ei voi paukutella      
henkseleitä: ”olen hyvä kasvat-
taja”. Toivottavasti lastenkodin 
elämän seuraaminen on vä-
hentänyt kyynisyyttäni ja sulat-
tanut jäätä rinnassani, kertoo 
Ari kummiudestaan, joka on 
tuonut lastenkodin lapsille iloa. 
Viime kesänä Henrik ja Raija 
Ohliksen lähtöjuhlassa Vataset, 
Ari ja Rita sekä tytär Tua olivat 
mukana juhlimassa koko päi-
vän. Muistot kesän käynnistä 
ovat lämpimät.

-Selkeästi yhden aikakauden 
päättyminen, jota haikeal-
la - jopa pienoisella pelollakin 
katson. Ehkä nyt nähdään se 
valtava panos, jonka Henrik ja 
Raija ovat antaneet lastenko-
dille. He ovat laittaneet itsensä 
likoon muitten puolesta. Sitä 
työtä ei voi tehdä virkamiestyö-
nä. Sitä työtä on enemmän ja 
enemmän. Pelkään että Ohlis-
ten kaltaisia ihmisiä on yhä vä-
hemmän. Tärkeintä on lähim-
mäisen huolehtiminen. Emme 
voi sulkea silmiä ja reagoida 
täytyy lasten hätään.  

Mutta eläkkeelle jääneille 
Ohliksille Arilla on selkeä viesti:

-”Laittakaa elämä risaiseksi”. 
Nyt teillä on korkea aika. Elämä 
risaiseksi ja matkustakaa paljon.

Mitä haluatte sanoa Parikan-
niemen lapsille ja työntekijöille 
sekä työn ystäville

-Joka ikinen heiluttakaa iloi-
sena lippua. Olen iloinen, että 
saamme olla teidän kanssa tal-
likavereita samassa tiimissä.

Haastatt elu:                                 
Teuvo V. Riikonen

Henkan läksiäisjuhlissa tutustutti  in lastenkodin valokuviin. 
Taaempana myös Tua Vatanen ja enti nen hoitaja Anna Lankinen
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Maaranen

Erilaisten, evankelistan työhön kiinteästi  kuuluvien kirjoitus -ja 
valmistelutöiden välillä, on hyvä silloin tällöin pistäytyä ulkona 
tuulett umassa. Asumme järven rantarinteellä ja normilenkkinä 
kävelen tai hölkkään järven ympäri. Matkaa kertyy kuuti sen kilo-
metriä.

Menneen talven erikoisuus oli se, ett ä järven jää oli ainoa paik-
ka, jossa kykenimme muutaman kerran hiihtämään. Koko kevät-
puolen jää kiilteli kevätauringon hohteessa täysin lumett omana.  
Ja sangen houkutt elevana.

Eräällä kävelylenkillä ollessani ajatt elinkin oikaista hieman ja 
menin jäälle. Ja hupsis, muutama askel ja olin jäällä pitkin pituut-
tani. Totesin, ett ä pystyssä pysyminen liukkaalla jäällä oli mahdo-
tonta, joten palasin kiireesti  kiinteälle maalle ja jatkoin kulkuani 
tutulla ja turvallisella polulla.

Tuo jäälle poikkeaminen nosti  mieleeni 1 Korintt olaiskirjeen kym-
menennen luvun, jossa saamme ajankohtaisen, ja juuri meille 
”joiden osana on elää lopun aikoja” kohdistetun varoituksen. 

Siellä, missä tämän maailman kimalteet hohtavat kirkkaimmil-
laan, siellä liikkuu turmeltuneen ihmisen oma tahto. Ja siellä myös 
paha asuu.  Se houkutt aa oikaisemaan ihan vähän vain. Poikkea-
maan tutulta ja turvalliselta perustalta. Sinne missä kimaltaa.

Maailman ti e ei vielä koskaan ihmisen historiassa ole ollut niin 
lavea kun se on tänään.

Joka luulee seisovansa, katsokoon, ett ei kaadu.

Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa mitä sanon.                
                                                                                            (1 Kor.10:15)

”Katsokoon, 
ettei kaadu” 

Parannus ei ole ehto, ei ovi, ei 
kynnys eikä suoritus. Parannus 
on seuraus. Ennen parannusta 
on parantumaton ihminen, jota 
parantumattomana rakaste-
taan, eksynyt, jota etsitään, ju-
malaton, josta jumalattomana 
völitetään, ihminen, jonka mie-
leen Jumalan Henki vaikuttaa 
sitä muuttaen.

Väsynyt olemaan vahva
Karas-Sana

Luonto on avaramielinen ja 
kärsivällinen. 
Se ei vaadi eikä soimaa, vaan 
odottaa ja antaa. 
Se on Luojansa kaltainen: 
päästää kiireiset menemään, 
mutta puhelee kuunteleville.

Valitut runot 1944-1992
Karas-Sana

Tätä lukeva Herran ystävä, 
vanha tai nuori, älä jää työrin-
tamasta pois! Herran vainiol-
la on monta työsarkaa. Kysy, 
mikä on sinun työsarkasi ja toimi 
uskollisesti sillä paikalla! Jatka 
siitä, mihin työ on toisilta jäänyt. 
Sinua tarvitaan, sillä työ jatkuu!

Uskon ja rukouksen mies
Parikanniemen orpokotiyhdistys

Pekka Maaranen

Lemiset



KONTTI 2 / 201414

Airi ja Martti 
Patrikainen   
Orpokotijuhlista:                 
”Kaikki on 
kohdallaan”.
Olen juuri saapunut Valkealan 
kirkonkylään. Taajama näyt-
tää tiheään rakennetulta. Hy-
mähdän, sillä osoite johon olen 
matkalla, on nimeltään Lisätie. 
Lienee ollut aikanaan pakko 
tehdä, että on saatu kaikki ta-
lot alueelle mahtumaan. Tar-
koitukseni on jututtaa hieman 
Martti ja Airi Patrikaista, jotka 
ovat Parikanniemisäätiön työn 
pitkäaikaisia ystäviä. Tähän ko-
tiin minulla liittyy elämys, joka 
aina muistuu mieleeni, ja nos-
taa veden kieleeni, kun tapaan 
Patrikaiset. Täällä olen syönyt 
elämäni kuhakeiton.

Kaukaa lapsuudesta ja nuo-
ruudesta juontuvat Patrikaisten 
juuret Orpokotityöhön. Airi on 
omaa sukuaan Laukkasia. Ai-
rin isän vanhimman sisaren ty-
tär, Ingrid Laukkanen, avioitui 
Aura Latvuksen pojan, Olavi 
Latvuksen kanssa. Airin isä oli 
rautatieläinen ja perhe jou-
tui evakkoon kahdesti. Toinen 
evakkomatka toi perheen Se-
länpäähän ja jo tässä kodis-
sa pidettiin Orpokotiseuroja. 
50-luvulla myös Voikosken ru-
koushuoneella pidettiin kaksi-

Kuha on kalaa      

Ystävien pöydässä

päiväisiä Orpokotipäiviä. Airin 
rippipappi oli Veikko Suutari-
nen. Myös Saaren juhlilla käy-
tiin ahkerasti junalla matkaten. 
Vuosina 1964 -1965 Airi toimi 
Ristiinassa Brahenlinnan emän-
täkoulun emäntänä, ja vieraili 
usein srk -nuorten mukana Pari-
kanniemen lastenkodilla.

1965 Airi valittiin Mäntyhar-
jun metsäkoulun emännäksi. 

Pari vuotta myöhemmin Mart-
ti saapui saman metsäkoulun 
taimitarhalle työnjohtajahar-
joittelijaksi. Hän kävi päivittäin 
syömässä metsäkoululla ja tie 
miehen sydämeen kulki vatsan 
kautta.  Heidät vihittiin avio-
pariksi Valkealassa Helluntaina 
1968.

Myös Martti, joka itse on orto-
doksi, muistaa Airin kodissa pi-

Luterilainen ja ortodoksinen usko eivät ole haitanneet yhteistä 
kirkkoti etä. Hetki Valkelan kirkon pääovella ennen messua.
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Kesä oli aurinkoinen ja ihana. Lapset saivat 
vierihoitoa. Yöt nukuttiin siskonpedillä, päivät 
kalastettiin, veneiltiin ja paistettiin lettuja.

Eräänä aamuna teki mieli lähteä Lap-
peenrantaan. Matkalla auto kuitenkin sam-
mui tielle. Hoitajat seisoivat tiellä ja huitoivat 
apua. Moni ajoi hiekka pöllyten ohi. Lopulta 
yksi auto pysähtyi. Ystävällinen mies paikallisti 
vian virranjakajaan. Matkaa saatiin jatkettua 
huoltoasemalle, jossa vika korjattiin. Puulaa-
tikko Skoda herätti silti varmasti muissa tien-
käyttäjissä huomiota.

Kotimatkalla pysähdyttiin Savitaipaleen kir-
kolla jäätelölle. ”Tytöt” ajoivat autonsa tyhjäl-
le parkkipaikalle. Saatuaan jäätelöt ostettua 
heitä odotti kuitenkin yllätys. ”Puulaatikko 
Skodan” viereen oli pysäköity toinen toistaan 
hienompia autoja. Oli Audia, BMW:tä ja Mer-
sua. ”Näytti tosi koomiselta, ja Skoda siellä 
keskellä”, muistelee Sumppi. ”Hetken poh-
dimme, lähteekö auto vielä käyntiin. Skoda 
ei pettänyt, vaan kotiin päästiin turvallisesti.” 

Suoma ”Sumppi” Lautamäki os. Hukka 
Heli Pystynen os. Nousiainen

Muistojen Skoda

Parikanniemen lastenkoti sai aikanaan lah-
joituksena vanhan Skoda-merkkisen hen-
kilöauton. Kesäisin käytiin usein Lasse ja 
Anna-Liisa Suikkasen kesämökillä Savitai-
paleella. Onnentuvan 4 lasta ja ”tyttöpää” 
hoitajat Sumppi ja Heli valmistautuivat lo-
mareissuun. Koska viikon ruuat, petivaatteet 
ja vaihtovaatteet eivät mahtuneet enää 
autoon, Henkka rakensi niitä varten kattote-
lineiden varaan puulaatikon. Näin lähdettiin 
mökille. 

dettyjä Orpokotiseuroja. Martin 
ortodoksisuus on isältä ja äidiltä 
perittyä uskoa, sillä he olivat 
kotoisin Suistamolta, jossa orto-
doksisuus oli valtausko.

Mäntyharjun vuosina perhee-
seen syntyi kaksi lasta, Jukka 
ja Tiina. 1973 Martti siirtyi Val-
kealan Metsänhoitoyhdistyksen 
palvelukseen ja perhe muutti 
Selänpäähän. Tuona aikana 
heille syntyi Antti, joka kuitenkin 
menehtyi aivokalvon tulehduk-
seen vain viiden päivän ikäi-
senä. 1975 rakennettiin tämä 
nykyinen talo Valkealan kirkol-
le. Nuorin poika, Mikko, syntyi 

vuonna 1978. Ensimmäisillä yh-
teisillä Orpokotijuhlilla käytiin 
1989 ja sen jälkeen poissa on 
oltu vain kerran.

Orpokotiseuraperinne jatkuu 

yhä. Patrikaiset iloitsevat siitä, 
että Valkealassa myös muut 
kodit ovat avanneet ovensa 
Parikanniemen tukemiselle. Pie-
nistä puroista tulee suuret virrat. 
Niin se oli silloin ja niin se on yhä.

Orpokotijuhlat ovat edelleen 
Patrikaisille ne kaikkein rakkaim-
mat kesäjuhlat. Siellä on kaikki 
kohdallaan.

Kaikki on kohdallaan kun aje-
len illalla kotia kohti. Hieman 
nukuttaa. Sillä vatsa on täynnä. 
Tällä kertaa Inarin järven siikaa. 
Kuha on kalaa. Kiitos!

Teksti: Pekka Maaranen
Kuvat: Markku Liukkonen

Orpokotijuhlilla saa syödä edulli-
seen hintaan raittiissa ilmassa.

Lomareissu naurattaa ”Sumppia” vieläkin.
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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 Sami Siponen
Puhelin 040- 8473657
sami.siponen@parikanniemi.fi

Parikanniemisäätiö
- Parikanniemen lastenkoti                      
- julistustyö seurakunnissa
Sampo FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48
Tapiola FI92 3636 3002 2297 63
Adressi-ja syntymäpäiväraha tili
S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

Parikanniemen Ystävät ry 
- kannatusyhdistys ja ystävätyö
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20€
- kustannustuotteet
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14
Danske Bank FI69 8000 1900 7130 67 

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

www.parikanniemi.fi

Kontista kaivettua

Piispa kävi meillä                                                       
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen vieraili lastenkodilla 2.4. 
Hän toimitti Onnentuvan uuden talon kodin siunaamisen.  Uusiin tiloi-
hin asettui 7 lasta (9-16 -vuotiaat) hoitajineen. Kotiryhmän vastaava oh-
jaajana toimii Jussi Nyrhinen.

Pienimuotoisessa tilaisuudessa oli läsnä Parikanniemen omaa väkeä, 
säätiön hallituksen edustajat; Erkki Lemetyinen, Timo Talo ja Seppo 
Rautio, valvoja Ismo Honkapuro ja  sisustussuunnitelman tehnyt ja lah-
joittanut Katja Lavikainen. Kakkukahvit juotiin Parikanniemen tuvassa.

”Erämaa” puhutti Kajaanissa
Reilut 40 miestä saapui 29.3. Kajaanin keskusseurakuntatalolla viettä-
mään perinteisiä miestenpäiviä yhteistyössä Kajaanin seurakunnan ja 
Kansanlähetyksen kanssa.

Raamatunopettajaksi oli lupautunut Teuvo V. Riikonen Parikanniemi-
säätiöstä. Hän käsitteli elävällä tavallaan Erämaata hengellisen viisauden 
paikkana. Aihe tuntui Kainuun miehiä kiinnostavan. Yleisökeskustelussa 
pohdittiin miehen itsetuntoa, elämän ahneutta ja kyseltiin, mistä ihmi-
set saavat voimansa; näyttämöltä vai erämaasta. ”Jumala tekee uutta 
vahvistamalla heikointa kohtaa”, muistutti Teuvo miehiä.

Mukana ollut Kainuun Kansanlähetyksen piirijohtaja, Matti Manni-
nen, oli kohti käyvästä opetuksesta hyvillään. ”Työn puolesta ei asia aina 
kolahda, nyt tuntui, että Teuvo puhuu vain minulle”.

Kirkkoherra Marko Miettinen puhui lopuksi siunausten ja hengellisten 
hyökkäysten välisestä yhteydestä. Vihollinen iskee heikkoon kohtaan.           
”Lopulta Jumala kääntää asiat voitoksi”, kirkkoherra pohdiskeli.
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Kirja-arvosteluja
Kirja täynnä elämää
Neljäkymmentä vuotta Parikan-
niemen lastenkodissa työskennel-
leiden Henrik ja Raija Ohlisin elä-
mäntarina avaa monen kerroksen 
ikkunoita Suomalaiseen lasten-
suojelutyöhön. Kehyskertomukse-
na on Ohlisien kutsumustietoinen 
ja sitoutunut elämäntyö. Harvoin 
enää tapaa ihmisiä, jotka ovat teh-
neet työtä koko elämänsä samas-
sa työpaikassa. Lastenkodin johta-
minen ja kasvattajana toimiminen 
ei ole työtä helpoimmasta päästä.

SILITÄ MINUT EHJÄKSI -kirja 
piirtää kuvaa lastensuojelutyön 
historiasta ja sen muutoksista 
neljän vuosikymmenen ajalta. 
Orpokodista tulee lastenkoti, sillä 
lapset eivät enää ole biologises-

ti orpoja, vaan sosiaalisia orpo-
ja, joitten vanhemmat eivät ole 
kyenneet huolehtimaan lapsista. 
Kunnat joutuvat laskemaan mark-
kojaan ja pienet lapset sijoitetaan 
perhekoteihin ja Parikanniemi saa 
haasteellisimmat lapset erityisesti 
murrosikäiset, joille ei löydy paik-
kaa muualta.

Teuvo V. Riikonen värittää kir-
jaa kymmenillä  episodeilla lasten 
ja lastenkodin elämästä. Kirja on 
kunniateko Ohlisien työn lisäk-
si myös sadoille Parikanniemen 
lastenkodin työn tukijoille. Nämä 
ovat ottaneet todesta Raamatun 
kehotuksen muistaa orpoja. Kirjan 
välityksellä lastenkodin ystävät ja 
esirukoilijat saa kurkistaa konk-
reettisesti siihen työhön, jota ovat 
tukeneet. Kirjan äärellä lukija pää-

see osalliseksi työn hedelmistä. 
Niitä ovat muun muassa lapset, 
jotka tulevat aikuisina käymään, 
tulevat jouluna, tulevat oman per-
heensä kanssa ja kiittävät.

Kirjaan voi tarttua myös ute-
liaisuudesta, millä kasvatusmeto-
deilla lastenkodissa kasvatetaan 
lapsia. Lukijalle paljastuu, että 
vaativienkin lasten kasvatuksessa 
on kyse yksinkertaisista työtavois-
ta: rakkaudesta, rajoista, rukouk-
sesta, kosketuksesta, katseesta, 
kiitoksesta, läheisyydestä, lohdu-
tuksesta ja lämmöstä.
Varoitus lukijoille; kun kirjaan tart-
tuu, sitä ei voi irrottaa kädestään. 
Nenäliinoja on hyvä olla lähetty-
villä.                                                                   
Saara Kinnunen                                
Perheneuvoja, Vaasa

Saarnaajaa tarvitaan
Pekka Maarasen kirjoittama 
SAARNAAJAN kirja on persoonal-
linen, jäljittelemätön (ei tule siis 
mieleen ketään samantyyppistä 
kaveria), Pekan-näköinen kirja.

Sen kirjallinen asu muistuttaa 
puhetekstiä, voisin kuvitella hä-
nen puhuvan juuri näin? Ehkä 
nämä tekstit ovat olleet myös 
puheenjuuritekstejä hänen työs-
sään? Siinä on paikoin mehevää 
satiiria ja itseironiaa, hän avau-
tuu omana itsenään. Evankelistan 
kutsumus on peilissä ihmisten 
ja tapahtumien kohtaamisissa 
Suomen kartalla. Tekstit nouse-
vat arkipäivästä, auringosta ja pi-

meydestä, metsästä, puutarhasta, 
kadulta, kodista ja Raamatusta. 
Ne maistuvat elämälle iloineen it-
kuineen. Pekka käyttää kielikuvia, 
selkokieltä.  Sanoman ymmärtä-
minen ei vaadi käsikirjaa. Niissä 
on paikoin körttiläisyydestä tuttu 
alatie ja kysymyksiä herättelevä 
sävy. Hän asettaa lukijansa ajatte-
lemaan antamatta vastausta, vaik-
ka se olisikin jo tiedossa.

Mutta körttiläisyydestä poike-
ten hänen kirjoituksistaan löytyy 
Kristus; Raamatun sana, rukous 
ja henkilökohtainen todistus ovat 
arvossaan – Jeesus luo uutta, nos-
taa, kantaa ja pelastaa.

Puhdasoppisista poiketen Pekka 
kertoo avoimesti heikkouksistaan, 

lankeemuksistaan ja synneistään. 
Se on hänen tavaramerkkinsä. Sa-
moin hänelle ominainen asenne 
”kaikki tyypit kelpaavat”, löytyy 
usein tekstissä. 

Hänen Kristuksensa kulkee al-
haalla, joidenkin mielestä liian 
alhaalla? Olin löytävinäni myös 
edesmenneen evankelistan, Erkki 
Lemisen ajattelua tästä kirjasta. 
Jutuissa oli kirkas evankeliumi, 
johon ei hän tahdo sekoittaa ih-
misyrityksiä; tämä johtunee var-
maan siitä, että Jeesus rakastaa 
Pekkaa ja päinvastoin.

Turkka Aaltonen 
Piirilähetti, Kangasala

Muistathan jäsenmaksun!                             
Parikanniemen Ystävät ry:n jäsenmaksu on 20€ vuodessa. 
Toki voi tukea työtämme suuremmallakin summalla. 
Käyttäessasi tilisiirtoa, ilmoita myös osoitteen muutoksesta. 

Parikanniemen Ystävät ry:n 
vuosikokous pidetään Kiteen 
helluntaijuhlien yhteydessä 
8.6. klo 14.30. 

Johtokunta



KONTTI 2 / 201418

Toukokuu
 
27.5. Kerimäki, seurat Matti   ja Tuula Siimeksellä  
klo 13, os. Mäkituvanti e 38, Kostamo
29.5. Kangasniemi, helatorstain kirkko klo 10, lounas 
ja päiväti laisuus seurakuntatalolla, Maaranen
29.5. Pyhäselkä, ”Suvivirren aikaan”, yhteislauluti lai-
suus klo 13 Reijolan seurakuntakodilla, os. Santerinti e 
11, Liukkonen. Tarjoilu Parikanniemen työn hyväksi.
30.5. Joensuu, ystäväpiiri, seurakuntakeskus klo 13, 
os. Kirkkokatu 28, Maaranen
Liperi, koti seurat Irja Saarelaisella klo 16, os. Viinijär-
venti e 111, Maaranen

Kesäkuu

8.6. Kitee, Helluntaijuhlat. Messu kirkossa klo 10, Liuk-
konen (saarna). Messun jälkeen keitt olounas ja kahvit 
seurakuntakeskuksessa. ” Silitä minut ehjäksi” –Henrik 
ja Raija Ohlis klo 12. ” Lohdutuksen Hengessä” seurat 
klo 13, Kostamo, Kurkola, Kovalainen, Maaranen ym. 
Parikanniemen Ystävät ry;n vuosikokous klo 14.30.
11.6. Sulkava, Päihdeleiripäivä Tapiolan leirikeskuk-
sessa klo 10.00 alkaen. Maaranen
Risti ina, Parikanniemen riihikirkkoseurat klo 18, os. 
Parikanniementi e 130, Maaranen, Pirjo Palm, Liukko-
nen, Savilahden kirkkokuoro; Määtt ä, Hokkanen
12.6. Savitaipale, seurat Petti  län kylätalolla klo 18, 
os. Kuivasensaarenti e 1196, Liukkonen ym.
13.6. Pieksamäki, Virtasalmi, iltakirkko klo 18.30 
os. Leirisaarenti e 57, Liukkonen
15.6. Puumala, kirkkopyhä klo 10, Liukkonen, Hokka-
nen (musiikki). Kirkkokahvit ja päiväti laisuus.
Tuusniemi, seurat Katri ja Pekka Juuti laisella klo 13, 
os. Ruokopellonti e 100, Kostamo, Kontti  nen
Savonlinna, Punkaharju, kesäseurat Tolvasella klo 18, 
os. Kierniementi e 96, Liukkonen, Maaranen
17.6. Parikkala, Saari, kesäseurat Tiaisella klo 17, 
os. Suursaarenti e 112, mm. Lemetyinen, Liukkonen, 
Yli-Petäys, Tolvanen ym.
21.-22.6. Kuhmo, Iivanti iran juhannusjuhlat, 
”Älä unohda autt ajaasi”, os. Jutt uanti e 2370, 
Kostamo, Liukkonen

Heinäkuu

6.7. Parikkala, Saaren kirkon 80 -vuoti sjuhla. 
Ohjelmassa myös Parikanniemen tervehdys.
9.7. Risti ina, Parikanniemen riihikirkkoseurat klo 18, 
os. Parikanniementi e 130, Makkonen, Tolvanen, srk;n 
edustaja
12.7. Kangasniemi, Isruala-Laiti alan diakonipiirin kesä-
juhla klo 13 Marin Pysäkillä os. Puulansalmenti e 11, 
Liukkonen
27.7. Lappeenranta, pihaseurat klo 14 Timo ja Irja
Puonti lla, os. Ravunkatu 29. Maaranen
31.7. Taipalsaari, Lähdekallio klo 18, os. Lähdekallion-
ti e 61, Maaranen (Raamatt uopetus, seurat)

Elokuu

3.8. Parikkala, Uukuniemi, messu kirkossa klo 10, 
Maaranen, Liukkonen (lit.). Rantakalajuhla Erkki Leme-
tyisen kesämökillä, os. Kuljakonti e 132 A.
5.8. Kerimäki, mökkiseurat klo 17 Markku ja Anja 
Muhosella os. Taimitarhanti e 80, Liukkonen ym.
8.8. Risti ina, Sanan ja rukouksen ilta klo 18, Parikan-
niemen riihikirkossa, os. Parikanniementi e 130, 
Maaranen, Liukkonen ym.
15-17.8. Parikkala, Orpokoti juhlat Saaren kirkolla 
Tunnus: ”AJASTA AIKAAN – MINÄ OLEN”. 
Juhlat alkavat pe 15.8. klo 17 ja päätt yvät su 17.8. klo 
15. os. Kirkonti e 599, 59510 Parikkala 
20.8. Hamina, Miehikkälä, miesten saunailta klo 18,  
Liukkonen.
25.-28.8. Kerimäki, Tavisalo, PAV-leiri, Maaranen 
30.8.-6.9. Pyhätunturi, Kairosmaja, ruskamatka, 
Liukkonen, Maaranen 

Parikanniemisääti ön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät
vierailevat seuraavissa ti laisuuksissa!

Katso tarkemmat ti edot seurakunnan ilmoituksista ja 
sääti ön koti sivuilta www.parikanniemi.fi  

Muista kuunnella maanantaisin!
     Pala Konttista klo 15.40
     Alusta Alkaen klo 18 
                             (kesällä uusintoja)
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                AJASTA AIKAAN - MINÄ OLEN
                       70. Orpokoti juhlat Saaren kirkolla 15.-17.8.2014

Juhlat alkavat perjantaina 15.8. klo 17.00 alkajaisseuroilla.                                                              
Raamatt uopetukset: Pe. 15.8. klo 18.00 “Jotka kyynelin kylvävät”, Markku Liukkonen, 
La.16.8.klo 10.00 “Maailmassa ahdistus-Kristuksessa rauha,”Jorma Kalajoki 
ja klo 14.00 “ Ylitse kaikkien rajojen”, Jukka Norvanto.
Ehtoolliset: Pe.15.8.klo 19 rippisanat Oskari Nummela, la. 16.8. klo 19.30 rippisanat 
Teuvo V. Riikonen. su. 17.8. klo 10.00 Messu: liturgina Erkki Lemetyinen,
saarnaa Inkerin piispa Aarre Kuukauppi.
Seuroissa mm.  Pekka Maaranen, Erkki Makkonen, Erkki Lemetyinen,
Paavo Kovalainen, Liisa Pura, Ilmo Kurkola, Pirjo Yli-Petäys, Arvo Survo, 
Markku Liukkonen, Helka Fabriti us, Sami Siponen, Juha Räisänen, Matti   Kostamo, Juha Luukkonen, 
Teuvo V. Riikonen. Jaakkiman opistolaisten kokoontuminen la 16.8. klo 16.30.
Lapsille omaa ohjelmaa lasten teltassa ja kappelilla:  Jaana Vaitti  nen, Sisko Mati kainen, Merja Tiainen.
Nuoret: Anni Lähteenmäki ja Tapio Kilpiä. Musiikissa mm. Elli Hokkanen. 
Majoitus mahdollisuuksista voi ti edustella Parikkalan seurakunnan kirkkoherranvirastosta p. 040 1285350.

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

                                                      Parikanniemisääti ö ja Parikkalan seurakunta.

Syysmatka!
30.8.-6.9. Kairosmaja, ruskamatka. Vetäjinä 
Pekka Maaranen ja Markku Liukkonen. 
Musiikki Minna ja Jussi Pyysalo (KRS).
Hinta: 7 vrk/täyshoidolla majoituksesta riippuen 
467-560€. Bussin hinta noin 125 €/h/30 h. 
Matkareitti  : Lähti jöiden mukaan ns. itäistä reit-
ti ä pitkin. Mikkeli/Lappeenranta-Parikkala-Joen-
suu-Kajaani- Kairosmaja.
Tiedustelut Pekka Maaranen p. 040 359 0111
Sitovat ilmoitt autumiset 12.6. mennessä.

FI95 5271 0420 0445 14
Saajan tilinro FI69 8000 1900 7130 67      JÄSENMAKSU 

Saaja PARIKANNIEMEN YSTÄVÄT RY      LAHJOITUS

Maksaja       KUSTANNUSTUOTTEET

Allekirjoitus

Tililtä nro Eräpäivä  €  

Kärpäsen syntymäpäivillä
Yli 40 ihmistä juh-
listi  6.4. Parikan-
niemessä Kärpäsen 
syntymäpäiviä. 

Karin juhliin oli 
saapunut myös 
mieluisa yllätysvie-
ras, ”yöradiostaan” 
tunnett u, kesäris-
ti inalainen, Tapani 
Ripatti  .    



Prikaatikenraali 
Pekka Tuunasen arvot 

Eläkkeellä oleva 
ilmavoimien prikaati- 
kenraali tuntee myös 
Uukuniemeläisyyttä.

Kerro itsestäsi, työurasta ja mitä 
nyt teet ja harrastat?

-Olen eläkkeellä oleva ilma-
voimien upseeri.  Jäin eläk-
keelle Ilmavoimien esikunnan 
esikuntapäällikön tehtävästä 
prikaatikenraalin arvossa vuo-
den 2006 tammikuussa. Asun 
Jyväskylässä, mutta työsken-
telen Helsingissä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
toiminnanjohtajana. Harrastan 
kuntoilua, mökkeilyä, valoku-
vaamista ja sukututkimusta. 
Kaikkia noita sopivassa seka-
melskassa silloin, kun maan-
puolustustyö sen sallii.

Ovatko puolustusvoimien kol-
me tehtävää – maanpuolustus, 
siviiliapu ja kriisinhallinta - vielä 
ajankohtaisia?

-Puolustusvoimien tehtävät 
pistettiin kolmeen koriin, joista 
kotimaan puolustus on yliver-
tainen muiden viranomaisten 
tukemiseen ja kansainvälisiin 
tehtäviin nähden. Käytettävistä 
resursseistakin lähes kaikki me-
nevät ensimmäisen tehtävän 
hoitamiseen. Mielestäni kolmi-
jako on perusteltu ja edelleen 
ajankohtainen.

Onko suomalaisten isänmaal-
lisuus ja maanpuolustustahto 
muuttuneet vuosikymmenten 
aikana?

-Varmasti jokainen suku-
polvi muokkaa jollain tavalla 
isänmaallisuuttaan ja samalla 
myös asennettaan maanpuo-
lustustahtoon nähden. Yleinen 
asevelvollisuus on tärkeä osa 
maanpuolustustahtoa ja pala 

isänmaallisuutta. Veteraaneja 
on vielä joukossamme ja hei-
dän esimerkkinsä ja perintönsä 
kantaa noita molempia. Us-
kon kyllä heidän jälkeensäkin 
arvojen ja asenteiden olevan 
hyvässä kunnossa isänmaalli-
suudessa ja maanpuolustustah-
dossa. Mutta mitään itsestään-
selvyyksiä ne eivät ole. Niistä on 
huolehdittava jatkuvasti.

Olet kotoisin Savonlinnan Pun-
kaharjulta? Miten uukunieme-
läisyys ja seurakunta on vaikut-
tanut elämässä?

-Tutustuin uukuniemeläisyy-
teen kotini kautta ja vanhem-
milleni etenkin orpokotijuhlat 
olivat tärkeitä. Erkki Leminen 
vieraili kotonamme pitämässä 
seuroja. Nyt vaimollani Inkeril-
lä taitaa olla läheisempi suhde 
orpokotijuhliin. Kotiseurakunta 
on itselleni läheisempi ja siellä 
lähinnä miestyö. Nyt tosin reis-
sumiehen elämä on sotkenut 
osallistumista miestenpiirin tilai-
suuksiin.

Onko koti, uskonto ja isänmaa 
ajattelu sellaisia arvoja, joita 
kannattaa välittää eteenpäin?

-Koti, uskonto ja isänmaa ovat 
hyvää arvopohjaa meille kai-
kille. On hyvä käydä joka kesä 
tarkastamassa Savonlinnassa 
Olavinlinnan läheisyydessä, vie-
läkö kiveen hakatut arvot ovat 
kirkkaina. Noita kolmea sanaa 
ei tarvitse sanoa häpeillen, 
vaan totta tarkoittaen. 

Haastatt elu:
Teuvo V. Riikonen

”Seurakunta on 
minulle tärkeä”


