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Elämä ei ole aina yksinkertaista, tasaista ja matkaa 
vailla suurempia mutkia. Aurinko ei aina paista oman 
elämän risukasaan. Jokaisella on oma ainutlaatuinen 
kamppailunsa. Vaikeudet, sairaudet ja kuolemanta-
paukset kohtaavat meitä aina silloin tällöin muistut-
taen elämän kivusta. Elämä satuttaa.
Nykyisellä nuorella sukupolvella voi olla helpompaa 
kuin edellisillä sukupolvilla, mutta silti kärsimme kaik-
ki monista yhteisistä asioista. Usein tätä elämän ki-
pua yritetään selittää pois, eikä moni uskalla ilmaista 
omia kipeitä tunteitaan peläten toisten vähätteleviä 
reaktioita. Myös Raamatun ja sielunhoidon lupauksia 
on vaikea ottaa vastaan, kun epätoivo on syvimmil-
lään.
Onko Jumala kuitenkin kaiken takana? Jos kielläm-
me Jumalan läsnäolon, ei olomme tule yhtään tur-
vallisemmaksi. Voimme samaistua moniin Raama-
tun henkilöihin, kun meistä tuntuu, että Jumala on 

pettänyt meidät emmekä näe elämän mielekkyyttä. 
Kun elämä on satuttanut, lohdutus ei ole samaa kuin 
tuskan tai vaikeuksien vähätteleminen. Lohdutus on 
tuen antamista sille, että on toivo ja tie eteenpäin. 
Jumalan sana ei kätke meiltä elämän kriisejä. Jumala 
ei ole kuitenkaan hylännyt meitä kriiseihin. 
Kipujen mies koki elämän tuskan. Elämä satutti 
Kristusta, mutta ei vain elämä vaan myös kuolema. 
Tämäkin ulottuvuus elämässä on; kuolema. Tekee 
kipeää joutua eromaan siitä, josta pitää. Kuitenkin 
Kristukseen uskoen ja toivoen tähyämme kauemmas, 
sinne missä elämä ei enää satuta, missä kipu on pois-
sa. Kristus oli kipujen mies ja sairauden tuttava.

Kun elämä
satuttaa

Huipputulokset syntyvät tilanteissa, 
joissa pyrimme saavuttamaan jotakin 
ennen kokematonta. Ne eivät synny 
vahingossa, vaan tarkoituksellisen 
toimintamme tuloksena. Huippusuo-
ritukset liitetään usein urheiluun tai 
kulttuuriin.

Huippusuorituksen tekijältä vaadi-
taan voitontahtoa. Karkeasti huippu-
suoritusten tavoittelijat voidaan ja-
kaa niihin, jotka pyrkivät voittamaan 
kanssakilpailijoitaan ja niihin, jotka 
pyrkivät tulemaan yhä paremmiksi 
omassa osaamisessaan. Motiivit voi-

vat siis olla hyvinkin erilaisia.
Huipulle pääsemiseksi meidän on 

ensin tiedettävä, mitä haluamme 
konkreettisesti tavoitella.

Jos haluamme maailman parhaaksi 
keihäänheittäjäksi, voimme osoittaa 
kykymme huippusuoritukseen voitta-
malla olympiakultaa. Päästäksemme 
edes kisoihin olemme kehittäneet 
tekniset, fyysiset ja psyykkiset tai-
tomme korkealle tasolle.

Huipputulos ratkeaa kuitenkin vas-
ta kilpailutilanteessa. Kaikkien osa-
tekijöiden on silloin nivouduttava 

saumattomasti yhteen ja meidän on 
annettava mielemme ohjata suori-
tusta vapaasti. Ratkaisevia ovat 1-2 
sekuntia ennen keihään kädestä ir-
toamista.

Silloin aivomme ovat löytäneet 
flow-tilalle ominaisen synkronisen 
toiminnan.

Leena Matikka
psykologian tohtori, dosentti
konsultti
urheilu- ja liikuntapsykologi (sert.)

Miten huipputulos 
syntyy?

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Näkökulma

Sydämellinen kiitos teille kaikille, jotka osallistuitte 
Orpokotijuhlien valmisteluihin, toteutukseen ja tu-
lemalla paikan päälle! Elimme yhdessä hyvät juhlat!
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”Jos jollakin teistä on sata lam-
masta ja yksi katoaa autiomaa-
han, niin totta kai hän jättää ne 
yhdeksänkymmentäyhdeksän, 
lähtee sen kadonneen perään 
ja etsii, kunnes löytää sen.” 
(Lk.15:3-10).

Kun luen Jeesuksen vertausta 
kadonneesta lampaasta, ka-
donneesta hopearahasta tai 
melkein mitä muusta tahansa 
kiehtovaa ja jännittävää Raa-
matun kertomusta, kuljen muis-
toissani vuosikymmenien taak-
se.

Lapsuuden kodissani isoisää 
kutsuttiin karjalaisittain ukok-
si. Minulle ukko oli merkittävä 
mies. Hänet muistan ja hänen 
kanssaan koin monenlaista. Yksi 
hänen lahjansa oli kertominen. 
Hän kertoi Raamatunkertomuk-
siakin.

Muistan karheat kädet, työlle 
tuoksuvat vaatteet, lempeän 
äänen ja turvallisen sylin, keinu-
tuolissa keinumisen sekä kutsun: 
”Tuuha tänne ni mie hoastan 

Jumalan sana vakuuttaa:
Sinä olet tärkeä!

siul.” Poika tuli, kuunteli, jännitti 
ja eläytyi.

Kuvittelen, että Jeesuksen 
kertomisessa oli samaa. Hänen 
sanansa kiehtoivat, yllättivät ja 
haastoivat kuulijaa. Kuulija on 
kuin sisällä kertomuksessa. Ker-
tomus vaati ottamaan kantaa. 

Erityisen pysäyttävää kadon-
neen lampaan ja kadonneen 
hopearahan kertomuksessa on 
kaksi asiaa: yhteinen ilo ja yh-
den merkityksellisyys isossa jou-
kossa. Yhdestä iloitaan.

Yksi on tärkeä, tärkeämpi kuin 
koko muu joukko. Sellaiset ovat 
Jeesukselle merkityksellisiä, jot-
ka etsivät tai ovat eksyksissä ja 
joita taivas kiinnostaa. Jeesuk-
sen matematiikka oli erikoista. 
Suuret massat eivät ole olen-
naisia.

Ratkaisevaa on löydetyksi 
tulemisen tarve. Yksi syntinen, 
joka kokee tarvitsevansa Kris-
tusta, joka haluaa päästä syn-
neistään, ajaa kaikkien ohi. 
Järjellä ei Jeesuksen matema-

tiikkaa ymmärrä. Jeesuksen 
matematiikka nousee uhrautu-
vasta rakkaudesta. Mietin täs-
sä kohdin virttä 177 ”Jeesus on 
paimen hän kanssamme käy, 
armollaan kantaa, kun tietä ei 
näy. Laumaasi suojele Vapah-
taja, pelko ja ahdistus pois ha-
jota.”

Taivaassa iloitaan parannuk-
sen tehneestä, yhdestä, jo-
kaisesta erikseen. Ihmisen pe-
ruskysymys on, huomaako tai 
näkeekö minua kukaan, olenko 
kenellekään tärkeä.

Jumalan oma sana vakuut-
taa: Sinä olet tärkeä. Taivaassa 
ilo on yhteinen yhdestä, jokai-
sesta. Hyvää tekee mieli jakaa. 
Jaettu ilo on kaksikertainen ilo. 

Jumala katselee ihmistä koko 
ajan taivasnäkökulmasta. Aika 
on rajallista, taivas on ikuista. 
Taivaankaan merkitystä ei pys-
ty järjellä ymmärtämään. Se 
on uskon asia, salaisuus, joka 
vasta kerran täydellisesti avau-
tuu. Raamatun kuvat taivaasta 

Raamattuopetus

Kai Jantunen
rovasti, Savonlinna
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Jeesus on paimen 
hän kanssamme käy, 
armollaan kantaa, 
kun tietä ei näy.

Virsi 177

ovat hyviä ja lohdullisia kuvia. 
Taivaaseen voi reilusti kurottau-
tua.

Ajattelen ukkoani siinä kei-
nutuolissa. Ehkä hänen aja-
tuksissaan siinsi tuolloin taivas. 
Sota-aika, kodin jättäminen ja 
evakkous olivat takana. Uusi 
vaihe oli menossa. Jumalan 
Sana oli ollut elämän ja voiman 
lähde.

Eläkeiässä olevan miehen sy-
lissä on pieni pojanpoika. Mitä-
hän hän pienelle pojalle toivoi? 
Noissa ajatuksissa hän lienee 
kertonut Jeesuksen vertauksia 
ja opetuksia tai kuvasi Vanhan 
testamentin henkilöitä.

Elämän arvo määritellään niin 
toisella tavalla nyt kuin vuosi-
kymmeniä sitten tai vaikka Jee-
suksen aikana. Tänään kaiken 

arvoa pyritään määrittämään 
materialla. Elämä ei ole mate-
riaa, se on enemmän. 

Elämä näyttäytyy meille ke-
hossamme. Se on varsin halvois-
ta alkuaineista kasattu solujen 
yhdistelmä. Suurin osa meistä 
on vettä. Tämä osa voidaan 
mitata ja arvottaa materiaali-
sesti. Se on kuitenkin ajallinen.

Ihmisen olennainen osa on 
henkäys Jumalasta, ikuisuus-
osa, sitä ei voi määritellä ajal-
lisilla mitoilla. Siihen tarvitaan 
taivaan mitat ja siksi Jeesuksen 
matematiikkakin oli kovin eri-
koista.

Palaan vielä virteen 177, sen 
viimeiseen säkeistöön: ”Jeesus 
on alku ja Jeesus on tie, kans-
samme kulkee ja perille vie. Si-
nua ylistää taivas ja maa. Peril-

lä kirkkosi riemuita saa.”
Noissa sanoissa on sanottu 

vertaus kadonneesta lampaas-
ta tai kadonneesta hopeara-
hasta toisin sanoin.

Kristuksen varassa on ihmisen 
elämä ja tulevaisuus. Hienointa 
on se, että vaikka minä eksyn, 
niin Jeesus etsii, kutsuu ja vetää 
seuraansa. Mutta hän ei riuh-
do väkisin, vaan kyselee myös 
tahtoamme. Tosi tiukoille joutu-
neen ja harhautuneen ihmisen 
toive on tulla autetuksi ja löyde-
tyksi.

Ukko keinutuolissa tiesi tämän. 
Sitä hän välitti minulle ja monil-
le muille. Hänellä oli hyvä kau-
konäkö. Hän näki kauemmas 
kuin tavallisilla silmillä nähdään.
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Lapsen kuolema on valtavan 
suuri menetys vanhemmille. Sil-
lä on monenlaisia kokonaisval-
taisia ja pitkäaikaisia vaikutuk-
sia vanhemman henkiselle ja 
hengelliselle elämälle.

Artikkelini pohjautuu väitös-
tutkimukseeni, jonka aineistona 
on 64 vanhemman kirjoittamaa 
kirjettä lapsensa menetyksestä.

Lapsen menetyksen aiheutta-
mista tunnereaktioista yleisim-
piä olivat tuska ja kipu, ikävä ja 
kaipaus, suru, viha ja suuttumus, 
syyllisyys ja itsesyytökset sekä 
katkeruus. Itkemisellä oli olen-
nainen merkitys surun käsittelys-
sä. Monet vanhemmat kokivat 
Jumalan olevan vastuussa lap-

sensa menetyksestä. Sen vuoksi 
heillä esiintyi kielteisiä tunteita 
ja asenteita Jumalaa kohtaan. 
Niitä olivat mm. viha, suuttu-
mus, pettymys, epäluottamus, 
katkeruus ja kapinointi. Juma-
lan kokeminen epäoikeuden-
mukaisena sekä jumalasuhteen 
kriisi liittyivät varsinkin vihaan, 
pettymykseen ja katkeruuteen.

Menetyksen seurauksena van-
hempien hengellinen elämä 
joko aktivoitui tai passivoitui. 
Vaikutukset hengellisessä elä-
mässä kohdistuivat rukoukseen, 
seurakunnalliseen osallistumi-
seen ja Raamatun lukemiseen.

Kristinuskon oppi ylösnouse-
muksesta ilmeni voimakkaana 

Lapsen menetyksen merkitys
vanhemman henkiselle ja
hengelliselle elämälle

Asiantuntija

Tutkija, teologian tohtori
Harri Koskela
Itä-Suomen yliopisto
(Kuva: Jouni Koskela)

Oman lapsen kuolema
laaja. Suru, ikävä, viha, katkeruus, epäoikeudenmu-
kaisuus, syyllisyys jne. Jotta tässä pääsee eteenpäin, 
on nämä kaikki tunteet kohdattava ja käsiteltävä. 

Meitä surun käsittelyssä on auttanut läheiset ihmi-
set ja vahva tukiverkosto. Usko elämään alkoi löytyä 
pikku hiljaa. Arki kannatteli. Aika parantaa, näin väi-
tetään. Kaksi vuotta myöhemmin voimme allekirjoit-
taa tämän väitteen, mitä emme kriisin kohdatessa 
uskoneet.

Surua ja ikävää aika ei poista, mutta suru muuttaa 
muotoaan ja sitä on helpompi sietää. Suru ei ole pel-
kästään raastavaa ja repivää ikävää vaan myös kaunii-
ta muistoja ja kiitollisuutta. 

Annakaisa ja Matti Pasanen, Mikkeli

Elokuussa 2014 perhettämme kohtasi jokaisen van-
hemman pahin painajainen, oman lapsen kuolema. 
Kolmevuotias poikamme, perheemme kolmesta lap-
sesta nuorin, kuoli yllättäen laaja-alaiseen aivoinfark-
tiin.

Kun tämä painajainen muuttui todeksi, alkoi koko 
loppuelämän kestävä surutyö. Oman lapsen kuole-
man kohdatessa iski epäusko siihen, että voiko tämä 
edes olla totta? Tapahtuuko tämä juuri minulle, täs-
sä ja nyt? Suurin kysymys kuitenkin oli: miksi? Syyn 
ja merkityksen löytäminen oman lapsen kuolemaan 
tuntui tärkeältä.

Surutyö on työtä sanan varsinaisessa merkitykses-
sä. Huono puoli siinä on se, että siitä ei voi pitää va-
paata. Surun kohdatessa tunteiden kirjo on todella 
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vanhempien ajatusmaailmas-
sa. Vanhemmat uskoivat, että 
heidän lapsensa on päässyt 
taivaaseen ja odottaa heitä 
siellä. Toivo jälleennäkemisestä 
lohdutti heitä ja herätti myös 
heissä itsessään taivaskaipuuta. 

Toisaalta lapsen menetyksen 
kokeminen Jumalalta tulleena 
rangaistuksena oli varsin ylei-
nen suhtautumistapa. Tällöin 
pohdittiin omien pahojen teko-
jen yhteyttä lapsen menetyk-
seen. Menetyksen kokeminen 
rangaistuksena sekä kielteiset 
muutokset vanhempien juma-
lasuhteessa ja jumalakuvassa 
olivat yhteydessä toisiinsa. Me-
netyksen surusta huolimatta 
osa vanhemmista koki myös 
kiitollisuutta lapsensa elämäs-

Ei tule viipyä missään aatteissa tai opissa, vaan kiire on rientää 
palavana hengessä työn tekoon, elomaalle, joka muutoin on val-
mistunut tulen ruuaksi. Ristiltä on aina haettava viisaus. Älkääm-
me maatko niin kuin muut! Esirukouksia tulee toimittaa perheen, 
kylän, paikkakunnan ym. puolesta; mutta muistettava on myös-
kin vartijan asema ja velvollisuus, sillä jos näet etkä nuhtele, niin 
olet osaveli hänen syntiinsä. Ei   siis tule olla huoleton toisesta. 
Herra myös esimerkiksi tiellä käydessä kirkastaa ajatukset ja niin 
on tehtävä, kuin siinä selviää lähimmäisestäsi.

K.K. Sarlin: Eräs meidän ajan profeetta,
Poimintoja horrostilapuheista v. 1910-1915

tä ja yhteisestä ajasta hänen 
kanssaan. 

Hyvin monet vanhemmat 
esittivät lapsen menetyksen 
jälkeen miksi-kysymyksen, joka 
kuitenkin usein vaihtui toipu-
misprosessin kuluessa mitä var-
ten -kysymykseksi.

Merkittävä asia selviytymis-
prosessissa oli tarkoituksen ja 
merkityksen etsiminen lapsen 
menetykselle. Näiden löytämi-
nen auttoi hyväksymään lap-
sen menetyksen ja suuntautu-
maan elämässä eteenpäin. 
Jos tarkoitusta tai merkitystä ei 
löydetty, vanhemmat kokivat 
usein epävarmuutta ja turvat-
tomuutta.

Selviytymistä edistävinä hen-
gellisen avun lähteinä vanhem-

mat mainitsivat rukoilemisen, 
jumalanpalveluksissa ja hen-
gellisissä tilaisuuksissa käymisen, 
Raamatun ja hengellisten kirjo-
jen lukemisen sekä hengelliset 
laulut ja virret.

Monet vanhemmat turvau-
tuivat Jumalaan surunsa kes-
kellä. He kokivat saaneensa 
huolenpitoa, turvaa, apua ja 
lohdutusta Jumalalta sekä ko-
kivat Jumalan läsnäoloa surun 
keskellä. Osa vanhemmista oli 
kokenut Jumalan olleen epä-
oikeudenmukainen heitä koh-
taan. Muutamat puolestaan 
kertoivat uskovansa edelleen 
Jumalan oikeudenmukaisuu-
teen lapsensa menetyksestä 
huolimatta.

Lapsen menetyksen merki-

tys vanhemman henkiselle ja 
hengelliselle elämälle on hyvin 
kokonaisvaltainen ja pitkäaikai-
nen.

Usein menetyksen vaikutuk-
set kohdistuvat samanaikaises-
ti vanhemman hengelliseen, 
henkiseen ja sosiaaliseen puo-
leen. Vaikutusten kasautumi-
nen aiheuttaa monesti niin 
suuria haasteita vanhemman 
sisäiselle maailmalle, että hän 
kokee samanaikaisesti sekä 
oman identiteettinsä että suh-
teensa toisiin ihmisiin ja suh-
teensa Jumalaan muuttuvan.

Tutkimukseni osoittaa, että 
hengellisillä asioilla on merkitys-
tä lapsen menetyksen yhtey-
dessä. Sen vuoksi lapsensa me-
nettäneen ihmisen tukemisessa 
on tärkeää huomioida myös 
hengellisyyteen liittyvät kysy-
mykset.

Lisensiaatintutkimus netissä: 
http://epublications.uef.fi/pub/
urn_nbn_fi_uef-20100005/

Lapsensa menettäneen ihmisen tukemisessa 
on tärkeää huomioida myös

hengellisyyteen liittyvät kysymykset

Pala Konttista
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Kirja rakentui alun perin kolmes-
ta eri osasta, joita Sarlin julkai-
si erikseen ja yhdessä. Vasta 
vuonna 1918 ilmestyi ensim-
mäinen kaikki osat sisältänyt yli 
500-sivuinen kirja.  Kirjan ruotsin-
kieliset käännökset seurasivat 
pienellä viiveellä suomenkielis-
ten jälkeen.

Sarlin oli varsin tuottelias kirjai-
lija. Hänen erityisiä teologisen 
kiinnostuksen kohteita olivat 
luterilaisten tunnustuskirjojen 
hylkäämä oppi tuhatvuotisesta 
valtakunnasta (kiliasmi), Kristuk-
sen toinen tuleminen, ihmisen 
kuoleman jälkeinen tila ja lopu-
najan tapahtumat. 

Kun Eräs meidän ajan pro-
feetta ilmestyi, Sarlinilla oli jo 
oma lukijakuntansa, jota kiin-
nosti lopunajalliset tapahtumat 
ja tulevaisuuden ennustukset.

Sarlin tunsi useita horrossaar-
naajia henkilökohtaisesti. Eikä 
kirja Konttisesta ollut hänen en-
simmäinen horrossaarnaajista. 
Vuosina 1912 ja 1913 hän oli 
koonnut kaksi kirjaa horrossaar-
noja, joita olivat pitäneet savo-
laiset Karolina Väänänen (tun-
nettiin myöhemmin Karolina 
Utriaisena) sekä Ulla Kettunen. 

Sarlin halusi saada tavallisten 
kansannaisten horrossaarnat 
kaiken kansan tietoisuuteen. 
Kristuksen paluu oli lähellä ja 
siksi Sarlinilla oli polttava tarve 
levittää herätyssaarnoja. 

Sarlinin uusi herätyskirja ei vält-
tynyt kritiikiltä. Kovinta arvoste-
lua esitti Herättäjä-lehden toi-
mittaja K.R. Kares (1873–1942). 
Tylyn musertavassa kirja-arvos-
telussaan vuodelta 1919 Kares 
piti Konttisen näkyjä ja ilmes-
tyksiä kartettavina epäraama-
tullisina ämmäin taruina. Näin 
tehdessään hän määritti pitkäl-
le tulevaisuuteen heränneen 
kansan suhdetta kirjaan ja sen 
sanomaan. 

Myöhemmin kirja herätti sekä 

myönteisiä että kriittisiä ää-
nenpainoja Uukuniemen he-
rätyksen sisällä. Vuoden 1934 
painoksen esipuheessa orpo-
kodinjohtaja Väinö Hoikka ker-
toi lukijoille, että kirjaa oli luet-
tu yhä uudelleen siinä olevien 
”puheiden, näkyjen ja ihmei-
den tähden”.

Mutta Konttisen näyt herät-
tivät myös kritiikkiä. Opettaja 
Juho Piiroinen kirjoitti Uukunie-
men herätyksestä tutkimusta 
tekevälle orpokodin johtaja 
Veikko Suutariselle toisen maa-
ilmansodan aikaan: 

”Kirjalla on ollut suuri herät-
tävä merkitys uukuniemeläisen 
herätyksen palveluksessa. Hen-
gelliseltä sisällöltään se on an-
tava, tuore, pulppuava lähde, 
mutta niihin näkyihin nähden, 
jotka eivät perustu Raamat-
tuun, olisin sillä kannalla, että 

Historia

Ristiriitoja herättävä kuva
Helena Konttisesta

Kirjoittaja on Paavalin 
seurakunnan kappa-
lainen Juha Valkeapää, 
joka valmistelee väi-
töskirjaa Uukuniemen 
herätyksestä Helsingin 
yliopistossa.

Helena Konttisesta syntyneeseen kuvaan on 
vaikuttanut ennen kaikkea  Kaarlo Kristian Sarlinin 
(1871–1957) kirjoittama kirja Eräs meidän ajan 
profeetta.
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olisi saaneet kirjasta jäädä ko-
konaan pois, mielestäni sen 
arvo siitä olisi vain parantunut.” 

Ihmisten herätyskokemukset 
toivat kirjan painatukseen lah-
joituksia. Esimerkiksi Iida Sonni  
Punkasalmesta kirjoitti Sarlinille 
vuonna 1952, että hän oli saa-
nut Hengen kehotuksen lähet-
tää 50.000 mk Helena Konttisen 
kirjojen painattamiseen.

Kritiikki pakotti Sarlinin pohti-
maan, pitäisikö kirjasta poistaa 
jotakin. Tästä hän kertoo kirjees-
sä Lennart Pinomaalle vuonna 
1944:

”Olen monta kertaa rukouk-
sessa asettanut Herran eteen 
pyynnön, että saisin Hengen 
valossa ymmärtää, mitä tässä 
kirjassa olisi pois pyyhittävää, 
sillä kyllähän semmoistakin voi 
olla. Onhan Helenakin mones-
ti tunnustanut heikkouksiaan… 
Muutamia pieniä poistoja olen 
jo tehnyt, joihin (yöllä tai päi-
vällä) olen saanut kehotuksen. 
Parina kolmena yönä on minua 
kehotettu kääntymään myös-
kin sinun puoleesi, että jos voit 
Hengen valossa nähdä sem-
moisia kohtia, ilmoittaisit mul-
le harkittavaksi ja rukouksessa 
esitettäväksi Herran eteen. 
Minkään kohdan muuttamis-
ta toisenlaiseksi en voi ajatella 
vaan ainoastaan poisjättämis-
tä sillä tämä kirjahan on oleva 

Helenan kirja, eikä minun. Ehkä 
sulla olisi itselläsikin halua ja nyt 
kesällä myös aikaa panna joku 
päivä tähän asiaan.”

Sarlin näyttää pitäneen He-
lena Konttisen uskon ilmausta 
siinä määrin pyhänä, että Kont-
tisen näyt olivat hänelle Raa-
matun ilmoituksen kaltaista Ju-
malan sanaa. 

Vuonna 1950 Uukuniemen 
herätyksen keskeinen maallik-
kosaarnaaja Edvard Lähdenie-
mi kirjoitti ystävälleen opettaja 
Juho Piiroiselle:

”Meille uukuniemeläisille on 
rakas Sarlinin kirjoittama Hele-
nan kirja. Nyt tiedät, että siellä 
viljellään vuosilukuja. Vuonna 
1939 otetaan Raamattu pois, 
vuonna 1950 on jo tuhatvuoti-
nen valtakunta. Kumpikaan ei 
ole toteutunut. Miksi? Jeesus 
sanoi, kuten tiedät: ”Teidän ei 
tule tietää aikoja eikä hetkiä, 
jotka Isä…”. Raamatun sana siis 
pysyy, Sarlinin sana Konttis- kir-
jasta saa väistyä syrjään. Mit-
kä asiat Jla on salannut, niitä 
salaisuuksia ei kukaan, ei edes 
poika, ihmisenä, saa avatuksi... 
Kirjalla on paljon vastustajia, 
varsinkin helluntailaisten piirissä. 
Nyt pääsevät kiinni sen ereh-
dyksiin. Kun yksi paikka on vää-
rin, on koko kirja väärin.”

Lähdeniemen mainitsema 
helluntailaisten kritiikki jatkui ja 
huipentui vuonna 1953 ilmes-
tyneeseen Armas von Bellin kir-
jaan Totuus unissasaarnaajista.

Kun Helena Konttinen oli pitä-
nyt helluntalaisia harhaoppisi-
na, sai hän vielä perusteellisem-
man tuomion von Belliltä.  

Vasta Sarlinin kuoltua avautui 
mahdollisuus kirjan uudistami-
seen. Parikanniemen Orpokoti-
yhdistyksen hallitus antoi kirjan 
uudistamisen jäsenensä pastori 
Veikko Suutarisen tehtäväksi. 

Ristiriitoja herättävä kuva
Helena Konttisesta

Kirjan uudistaminen ajoittui ns. 
Oulun profetian aikaan 1960-lu-
vun alkuun. Orpokotiyhdistyk-
sessä katsottiin, että eskatologi-
sella herätyskirjalla olisi tilausta 
lopunaikojen ollessa nyt käsillä. 
Suurelle yleisölle piti tarjoilla en-
tistä raittiimpi, epäilyttävästä 
aineksesta riisuttu herätyskirja.

Kirja remontoitiin perusteel-
lisesti. Toimitustyön aikana ke-
sällä 1961 Suutarinen keskusteli 
useiden Konttisen perinnön 
vaalijoiden kanssa. Maanvilje-
lijä Pekka Hälvältä, Olli Hälvän 
pojalta ja orpokodinjohtaja 
Matti Pitkäseltä hän sai hyviä 
”varoituksia” ja kehotuksia. Eri-
tyisesti häntä rohkaisivat Läh-
deniemen positiivinen asenne 
lyhentämiseen.

Uudistettu kirja valmistui vuo-
den 1961 joulumyyntiin. Se oli 
pienentynyt 231 sivua ja noin 42 
prosenttia. Suutarinen peukaloi 
myös alkuperäistä kirjan nimeä 
lisäämällä siihen sanat ”Herra 
on lähellä”.

Lähivuodet osoittivat, ettei 
Orpokotiyhdistyksen saama 
palaute ollut myötäsukaista. 
Vuonna 1969 Orpokotiyhdis-
tys päätti tehdä kirjasta jälleen 
uuden painoksen, mutta se oli 
taas vanha laaja versio. Suu-
tarisen version painattaminen 
unohdettiin tämän jälkeen kai-
kessa hiljaisuudessa.
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Turvattomaan maailmaan
kaivataan turvaa

Jokaisella lapsella ja nuorella 
on omat unelmansa. Unelmoi-
ko kenttäpiispa Pekka Särkiö 
lapsena kenraalin tai piispan 
urasta?

Kenttäpiispa Pekka Särkiö ker-
too uransa vaiheista.

Turvattomuus muodostuu 
kokonaisuudesta, jossa 
ihminen huomaa, ettei hän 
hallitse enää kokonaisuutta.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö
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Uskon tuoma turva kantaa sodan 
keskellä ja antaa voimaa.

Siitä veteraanit ovat kertoneet 
viime sotien ajalta.

- Olen sotilaan poika. Isän vii-
meinen tehtävä oli Turussa soti-
lasläänin komentajana, kunnes 
hän vuonna 1997 jäi kenraalin 
virasta siviiliin. Perheenä seura-
simme isää eri paikkakunnille. 

- Synnyin Helsingissä ja asuim-
me Santahaminan varuskunta-
saarella. Turussa aloitin koulun 
ja palasimme parin vuoden 
päästä takaisin Santahami-
naan. Harrastuksiin kuului urhei-
lu, erityisesti kilpauinti – ja partio. 
Sodankylässä kävin peruskou-
lun ja lukion. Siellä seurakunta 
tuli läheisemmäksi.

- Kävimme veljeni kanssa 
vuosia pyhäkoulussa ja poika-
kerhossa.  Perheessä oli – ja on 
edelleen - tapana lukea ilta- ja 
ruokarukoukset. Välillä käytiin 
kirkossa. Se oli siihen aikaan ta-
vallisempaa. Nämä asiat olivat 
luonteva kasvualusta koko elä-
mälle. 

Kolme unelma-ammattia
 

- Minulla oli kolme unelma-am-
mattia. Olin kiinnostunut arke-
ologiasta ja luonnosta. Vielä 
varusmiesaikana oli mielessä 
myös upseerin ura, mutta sitä 
vahvempana oli pappiskutsu-
mus. Usko oli tullut entistä tär-
keämmäksi rippikouluikäisenä.

- Sain 12-vuotiaana koulussa 
Gideonien Uuden testamentin. 

Luin sitä ahkerasti. Kuljin seura-
kunnan nuorten tilaisuuksissa ja 
usko Jumalaan kasvoi. Raama-
tun lukeminen, ja ajatus sen ja-
kamisesta edelleen ovat olleet 
minulle läheisiä asioita pitkään. 
Paavalin sanoin ”Usko tulee 
kuulemisesta ja kuuleminen 
Kristuksen sanan kautta”. Sen 
näkee esimerkiksi Kiinassa, mis-
sä Raamattujen jakaminen syn-
nyttää kirkon kasvua, Suomen 
Pipliaseuran puheenjohtajana 
viimeiset 10 vuotta toiminut Sär-
kiö kertoo.

- Sodankylässä olin ahkera 
kirjaston käyttäjä. 14 -vuoti-
aana lainasin Martti Lutherin 
selitykset seitsemään katumus-
psalmiin. Aika vaikea kirja nuo-
relle, mutta sain siitä irti jotain 
tärkeää. Olin tottunut pärjää-
mään koulussa ja urheilussa. 
Vaadin itseltäni paljon ja usko-
kin oli suorituskeskeistä.  Luthe-
rin kautta alkoi kirkastua ajatus 
armollisesta Jumalasta, joka ar-
mahtaa rakkautensa – ei mei-
dän tekojemme - vuoksi.  

- Lapsuudessa olin tutustu-
nut joihinkin sotilaspappeihin, 
mutta itse sain ensimmäiset ko-
kemukset sotilaspapin työstä 
ollessani RUK:n jälkeen varus-
miespappina Haminassa. 

- Teologian opintojen jäl-
keen tulimme Riitta-vaimoni 
kanssa papeiksi Lahteen. Olin 
seurakuntapappina vuodesta 

1989 vuoteen 2012 – viimeiset 
yksitoista vuotta kirkkoherrana. 
Välillä opiskelimme Saksassa ja 
väittelimme molemmat teolo-
gian tohtoreiksi, minä Vanhan 
testamentin kuningas Salomos-
ta ja Riitta Paavalin Toisesta kir-
jeestä Korinttilaisille.

Turvattoman maailman turva

Kenttäpiispa näkee tehtäväs-
sään läheltä maailman muuttu-
misen ja siihen liittyvän turvat-
tomuuden. 

- Turvattomuus muodostuu 
kokonaisuudesta, jossa ihmi-
nen huomaa, ettei hän hallit-
se enää kokonaisuutta, kuten 
ekologisia uhkia ja ilmaston 
muutosta.

- Nykyiseen turvattomuuteen 
liittyy mielestäni neljä asiaa: 
Itämeren alueella Venäjän ja 
länsiliiton voimat kohtaavat. 
Aktiivisuus Itämerellä heijastuu 
myös Suomeen, mutta sodan 
mahdollisuus on vielä kaukana.

- Toiseksi on talouskehitys. Ke-
säkuun alussa Helsingin Sanomis-
sa oli englantilaisen pankkiirin 
arvio, että euro on romahta-
massa. Tosiasiassa länsimaiden 
jatkuvan kasvun kehitys on 
uhattuna. Ajatus loputtomas-
ta kasvusta lyö korville yrityksiä 
turvata luonnon tasapaino. On 
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rakennettu systeemi, joka pe-
rustuu ympäristön jatkuvalle lii-
kakäytölle.

 - Kolmantena seikkana on 
pohjoisen ja etelän syvä kuilu: 
etelän ihmiset haluavat saman 
elintason, joka on vauraan 
pohjoisen ihmisillä. Välimeri on 
konkreettinen raja, jonka sadat 
tuhannet ylittävät suurin odo-
tuksin. Kaikkien odotukset eivät 
toteudu.

 - Neljänneksi tulee keskiluo-
kan mureneminen. Suuri enem-
mistö ei voi enää luottaa tur-
vattuun huomiseen, kun pitkät 
ja hyvin palkatut työsuhteet 
ovat katoamassa pätkätöiden 
yleistyessä.  Lapset ja nuoret 
saattavat menettää motivaa-
tionsa kouluttautumiseen, kun 
he huomaavat, ettei edes kou-
lutus tuo aina työtä. 

 - Samaan aikaan rapautuu 
se turva, jota on odotettu hy-
vinvointivaltiolta. Valtion talou-
den heikentyessä jokainen jou-
tuu yhä enemmän kantamaan 

vastuuta itsestään ja läheisis-
tään.  Myös Puolustusvoimat on 
ollut sodan jälkeisen ajan suu-
rimmassa murroksessa, kun sen 
resursseja on leikattu.

Sotilaspappeja tarvitaan

Mutta mahtuvatko järjestelmään 
vielä sotilaspapit?

- Sotilaspappeja tarvitaan. Juuri 
siksi heitä on eri maiden asevoi-
milla.

- Sotilaspappeja on siksi, että 
jokaisella on oikeus uskontoon. 
Sotilaspapit huolehtivat tämän 
perusoikeuden toteutumisesta. 
Nuoret miehet ja naiset eivät 
ole uskonnollisesti välinpitämät-
tömiä, vaikka he eivät tuokaan 
usein uskoaan esiin. Varusmie-
histä vielä 85 % on luterilaisen 
kirkon jäseniä, kuin koko väes-
töstä kirkkoon kuuluu n 72%. 

 - Toiseksi pappeja on siksi, 

että sodassa kuollaan.  Uskon 
tuoma turva kantaa sodan 
keskellä ja antaa voimaa. Täs-
tä veteraanit ovat kertoneet 
viime sotien ajalta. Silloin papit 
olivat sotilaiden vierellä tukijoi-
na ja kuuntelijoina. He jakoivat  
kenttäehtoollista ja toimittivat 
kaatuneet kotipitäjiin haudat-
taviksi.

 - Niissä maissa joissa on ase-
voimat, on yleensä myös so-
tilaspappeja. Kansainvälinen 
sotilaspapisto pitää keskenään 
tiiviisti yhteyttä, sillä kysymykset 
ovat samankaltaisia. Esimerkiksi 
sotilaiden eettistä toimintaky-
kyä halutaan vahvistaa ja pitää 
inhimillisyydestä huolta sodan 
keskellä. Näin muistutetaan sii-
tä, että jokainen ihminen on 
riippuvainen Luojasta, elämän 
antajasta. Tämä opettaa kun-
nioittamaan toisia ihmisiä. 

- Suomalaiset rauhantur-
vaajat ovat puolustaneet krii-
sialueiden ihmisten oikeuksia 
jo 60 vuoden ajan.  29.5.2016 
paljastettiin Säkylässä rauhan-
turvatehtävissä kuolleiden 49  
suomalaisen muistomerkki. Vai-
kuttava muistomerkki on haljen-
nut, musta graniittikuutio, joka 
kuvaa murenevaa siviiliyhteis-
kuntaa. Sen päälle on nostet-
tu laakea paasi, joka ylläpitää 
murenevaa osaa. Tämä kuvaa 
kansainvälisten joukkojen roolia 
kriisinhallinnassa.

- Voi sanoa, että rauhantur-
vaajat ovat ottaneet papin 
omakseen. Erityisesti pappi ha-
lutaan mukaan vaarallisiksi tie-
dettyihin operaatioihin.  Tämä 
osoittaa, että sotilaspappeja 
tarvitaan edelleen, Särkiö va-
kuuttaa.

Haastattelu ja kuvat:
Teuvo V. Riikonen
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Oletko huomannut minkälaisilla etumääritteillä me kerromme 
ikämme? Jos olet alle 10-vuotias, olet niin innoissasi vanhenemi-
sesta, että määrittelet ikäsi murtolukuina. ”Olen neljä ja puoli!”. Et 
ikinä tule olemaan neljäkymmentäkuusi ja puoli.
Teini-ikisenä pitää pikkasen liioitella. Olla vähän enemmän kuin 
onkaan. ”Kohta 16! (vaikka olet juuri täyttänyt 15)”. Sitten tulet 
täysi-ikäseksi – se siitä, mutta pian huomaat olevasi JO 30! Kohta 
SAAVUTAT 50 etapin ja LÄHESTYT 60 ja pian oletkin VASTA 85.
Sitten tapahtuu jotain mielenkiintoista. Alat jälleen käyttää mur-
tolukuja ja kerrot ikäsi: ”Olen 100 ja puoli!”

Heitä mielestäsi numerot, kuten ikä, pituus ja paino. Anna aivoil-
lesi uutta opittavaa. Opettele tietämään enemmän tietokoneista 
tai puutarhanhoidosta tai historiasta. Älä anna aivojesi laiskotella. 
Naura usein, pitkään ja kovaan ääneen. Älä tee matkoja syyllisyy-
teen. Pidä tilivälit lyhyinä ja matkusta vaikka naapurikaupunkiin. 
Elämää ei kannata mitata hengenvetojen määrällä, vaan niiden 
hetkien määrällä, jotka saavat henkesi salpautumaan.

Mikkeliläisestä Hannes Hynösestä tuli valtakunnan julkkis muuta-
ma vuosi sitten presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Han-
nes sai elää yli 100 vuotta (melkein 103). Kun häneltä kysyttiin 
pitkän iän salaisuutta hän vastasi: ”Minä olen aina pitänyt välit 
kunnossa Jumalan ja vaimon kanssa ja syntymälahjaksi olen saa-
nut kepeän mielen.” Nyt kun se ei enää ole salaisuus, muistetaan 
tuo Hanneksen viisaus.

Vanheneminen on
taidetta

Ari Tähkäpää

LemisetTÄHKÄPÄITÄ
On ” Uukuniemen virsi”,
Herran antama, siunattu,
omaleimainen herätysvirsi,
usein mollissa veisattu,
koko Suomessa tunnettu.
Se on kirkollinen, se on körttiläi-
nen, ja sen rikkaissa sävelissä,
on kuultavissa, jotain kaikkien 
”herätysten” perussoinneista.
Uukuniemen seurakunnan
350 vuotisjuhlarunoista 1986

Jos joku vahva on,
on hälle kerskaus tarpeeton.
Kun voimaa tarvitaan,
se löytyy aikanaan.
Vain heikko itsetunto
ryhtyy kehumaan.
Vain epävarma eksyy
kerskumaan.

Valitut runot 1944-1992
Karas-Sana 1998

Jeesuksen tykö tuleminen on 
yksinkertaisesti vain sisimmän 
hiljaista avautumista hänelle, ja 
sekin on mahdollista vain siksi, 
että hän tulee ensiksi ihmisen 
luo.
Eräässä Siionin virressä sano-
taan tästä hyvin:
” Opeta sellaisena kuin olen
tulemaan,
hengessä vaivaisena sinuhun
toivomaan.
Ja kun en pääse minä,
niin tule luoksein sinä’, 
syntisten ystävä”.

Armo kuuluu sulle juuri
Karas-Sana 1982

Kontti-3-2016-final.indd   13 16.8.2016   0:15:53



KONTTI 3 / 201614

Pyhäselän Reijolan seurakunta-
talossa käy vilske. Vapaaehtoi-
set asettelevat pöydille myyn-
tiajan päähän tullutta ruokaa. 
Ruuat on haettu kaupoista ja 
pakastettu. On vähävaraisille 
tarkoitettu ruuanjakopäivä.

Vapaaehtoisena toimiva Tuu-
la Räty sai Taivaan Isältä keho-
tuksen järjestää ruuanjakelun.

Rukoustaistelun kautta ke-
hotus on edennyt toiminnaksi. 
Miehensä Heikin ja muutamien 
muiden vapaaehtoisten kanssa 

Isän rakkautta
levosta käsin

hän jakaa kauppojen ylijäämä-
ruokaa Pyhäselän seurakun-
nassa kahdesti kuukaudessa. 
Aiemmin kaupoissa parasta en-
nen päiväyksen ylittänyt ruoka 
meni kompostiin.

Ruokien hakeminen, pakas-
taminen ja esille laittaminen 
vaatii melkoisen työpanoksen. 
Ruuanjakotilanteeseen kuuluu 
myös hartaus. Paikalla on ker-
rallaan noin 20–30 henkeä, jo-
ten kysyntää tälle Isän rakkau-
den osoitukselle on.

Toinen Tuulan palvelumuoto 
on järjestää Parikanniemen ys-
täväpiirin seuroja Reijolan seu-
rakuntatalossa. Ystäväpiiri on 
toiminut Reijolassa jo kymme-
niä vuosia.

Tuula sai kuulla jo lapsena 
Taivaan Isän rakkaudesta. Se 
ilmenee hänelle erityisesti pie-
noisevankeliumissa, joka löytyy 
evankeliumista Johanneksen 
mukaan:

Sillä niin on Jumala maail-
maa rakastanut, että Hän an-

Tuula ja Heikki 
Räty ovat löytä-
neet omat 
palvelutehtävät.
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Levolliset juhlat

toi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi ian-
kaikkinen elämä.

Tuula kävi lapsena pyhäkou-
lua, jossa Raamatun kertomuk-
set, lasten hengelliset laulut ja 
virret tulivat tutuiksi. Myös rippi-
koulu lauluineen teki pysyvän 
vaikutuksen.

Vaikka lapsuuden usko oli 
mukana koko ajan, niin kolme-
kymppisenä Tuula alkoi pohtia 
hengellisiä asioita vakavam-
min. Hän koki, että Jeesus kut-
sui häntä. Hän mietti myös, että 
mikä on oikeaa kristityn elä-
mää.

Välillä oli ahdistustakin.

Vuosien vieriessä

Sitten Tuula löysi rippikouluai-
kaisen Katekismuksen.

- Aloin lukea sitä ja minussa 
heräsi synnintunto. Ymmärsin 
tarvitsevani Jeesusta Kristusta 
syntieni sovittajaksi. Sain syntyä 
Jumalan armosta Hänen lap-
sekseen ja Jeesuksen seuraa-
jaksi, Tuula kertoo.

Tuula kokee edenneensä us-
kon tiellä tipuaskelin.

Erityisen puhutteleva koke-
mus oli matka keväiseen Israe-
liin. Sen vihreät niityt tuntuivat 
hänestä esikuvalta taivaallisista 
vihreistä niityistä, jonne usko-
vat pääsevät kerran. Israelin 
matkan myötä Raamatun ker-
tomukset avautuivat aivan uu-

della tavalla. Matkan seurauk-
sena myös Tuulan uskonelämä 
elpyi.

- Kun Kristus asuu meissä, 
niin meillä on rauha Jumalan 
kanssa. Me voimme ottaa vain 
vastaan rauhaa ja levollisuutta 
Jeesukselta. Me voimme levos-
ta käsin, Kristuksen yhteydessä, 
tehdä niitä Jumalan tekoja, jot-
ka Jumala on meille tarkoitta-
nut, Tuula tiivistää.

Häntä puhuttelevat myös lau-
lun sanat: …ojennettu käsi Ju-
malan, johon tarttumalla elää 
uskallan.

Haastattelu ja kuva:
Petri Tiusanen

Jouni Kontulainen on tuttu näky hengelli-
sillä kesäjuhlilla.

Hän on se mies, joka istuu matkai-
luautossa kirkon takana tai  juhlateltan 
katveessa monistamassa juhlien sisältöä 
osanottajien uudelleen kuunneltavaksi. 
Tai jaettavaksi edelleen heille, jotka eivät 
ole päässeet paikalle. Tai heille, joiden 
hengellistä hyvää toivotaan.

Aikanaan Jounin koneet jauhoivat C-ka-
setteja. Nyt sanoma asettuu CD-levyille. 
Tekniikka siis muuttuu, mutta sisältö on 
edelleen sama.

Hengelliset kesäjuhlat poikkeavat toisistaan. Jouni 
sen tietää. Eri juhlia palvellessaan hän kun kuulee nii-
den sisällön ja aistii myös niiden hengen.

Orpokotijuhlilla Jouni on ollut nyt jo yli kaksikym-
mentä kertaa.

- Nämä ovat jotenkin levolliset juhlat, Jouni pohtii.
- Sellaisina ne ovat hyvä vastapaino karismaatti-

semmille kesäjulille, joissa on erilainen meno ja mei-
ninki.

Jouni kokee myös, että julistus Orpokotijuhlilla on 
tasapainoista.

- Se on jotenkin luotettavan tuntuista ilman mitään 

tehokeinoja. Asia vakuuttaa.
Sama peruslevollisuus näkyy kirkonmäelläkin. Ke-

nelläkään ei ole kiire minnekään. Ja näinä Pokemo-
nin aikoina: toden totta, kenelläkään ei ole kädessään 
edes kännykkää.

Monista muista juhlista poikkeava rauhallisuus tun-
tuu Jounin työssäkin.

- Juhlien jälkeen on usein muutaman päivän joten-
kin väsynyt olo, mutta Orpokotijuhlien jälkeen sellais-
ta väsymystä ei tunne, hän toteaa.

Teksti ja kuva: Thorleif Johansson
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Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
toimisto@parikanniemi.fi
Toimisto -ja taloussihteeri
Risto Teittinen
Puhelin 0400 744 061
Ark. klo 9-15

Säätiön hallituksen puheenjohtaja
rovasti Erkki Lemetyinen
Puhelin 040 764 1050
erkki.lemetyinen@pp.inet.fi
Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen
Puhelin 0400 315 573
teuvov.riikonen@parikanniemi.fi
Pastori Petri Tiusanen
Puhelin 040 753 5553
petri.tiusanen@parikanniemi.fi
Lastenkodin johtaja Sami Siponen
Puhelin 040 847 3657
sami.siponen@parikanniemi.fi
Matkasihteeri Matti Kostamo
Puhelin 0400 245272

Parikanniemisäätiön tilit
Sampo FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48
Tapiola FI92 3636 3002 2297 63
Parikanniemen Ystävät ry
- jäsenyhdistys
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20€/vuosi
- kustannustuotteet
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14
DB FI69 8000 1900 7130 67 

Parikanniemisäätiö voi kerätä ja 
vastaanottaa lahjoituksia ja testa-
mentteja työn hyväksi.

Poliisihallituksen keräyslupa:                                                          
nro POL-2015-6305. Keräystili.      

S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

www.parikanniemi.fi

Kontista kaivettua

Kesäkuun Riihikirkkoseuroissa oli puhujina mm. 
entinen toiminnanjohtaja Markku Liukkonen ja 
säätiön työn pitkäaikainen ystävä Niilo Tiainen 
Ristiinasta. Niilo kertoi oman kokemuksen 80 
vuoden takaa, kun mummo vei 5-vuotiaan pojan 
Orpokotijuhlille vuonna 1936. Seurojen jälkeen 
nautittiin kahvit ruoka-salissa. 

Parikanniemen 
Riihikirkkoseuroilla 
on jo vuosikym-
menten perinne. 
Kesäkuukausina 
kokoonnutaan 
kerran kuukaudes-
sa kuuntelemaan 
Sanaa ja laulamaan 
virsiä. 

Iivantiiran juhannusjuhlilla oli aiheena Armolähteellä. Juhlien nuoret osallis-
tujat pitivät huolta, että vierailla oli saatavilla ruumiillista virvoitusta. Oikealla
Juhlien englantilaisen vieraan Clifford Edwardsin evankelioiva matkailuauto.

Istrualan-Laitilan diako-
nia piiri järjesti perin-
teisen Parikanniemen 
kesäjuhlan 17.7.2016 
Marian pysäkillä. Juhlas-
sa pidettiin arpajaiset ja 
huutokaupattiin käsitöi-
tä, luonnontuotteita ja 
leipomuksia Parikannie-
men hyväksi. Meklarina 
toimi Juha Pajunen.
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SYYSKUU
1.9. klo 13.00, Kitee, Isopappila, Ystäväpiiri, Kostamo, 
Tiusanen
1.9. klo 16.30, Pyhäselkä, Reijolan srk-talo, Ystäväpiiri, 
Tiusanen
3.-10.9. Kairosmaja, Patikointiviikko, Maaranen, Tiusanen
7.9. klo 15.30, Liperi, Ylämyllyn srk-talo, Ystäväpiiri, 
Kostamo
9.9. klo 13.00, Joensuu, srk-keskus, Ystäväpiiri, Kostamo
13.9. klo 13.00, Kerimäki, Ystäväpiiri Ellen Kinnusella 
Ruokoniementie 700, Kostamo, Tiusanen
18.9. klo 10.00, Kesälahti, kirkkopyhä ja seurat, Kostamo,
 Tuhkanen, Tiusanen
19.9. klo 13.00, Hamina, Ystäväpiiri, Riikonen
19.9. klo 18.00, Lappeenranta, Emmaus, Ystäväpiiri, 
Riikonen
21.9. klo 18.00, Lappeenranta, Luukkaan pysäkki, seurat,
 Tiusanen
28.9. klo 18.00, Lappeenranta, Luukkaan pysäkki, seurat, 
Maaranen
29.9. klo 17 Espoo, Hvittorp, luento: Mitä Lähi-idän kriisin 
takana, Riikonen

LOKAKUU
2.10. klo 10.00, Ristiina, Mikkelinpäivä-juhlat kirkossa ja
 seurat Parikanniemessä, Riikonen, Tiusanen
6.10. klo 13.00 Kitee, Isopappila, Ystäväpiiri, Riikonen, 
Kostamo
6.10. klo 16.30 Pyhäselkä, Reijola, Ystäväpiiri, Riikonen
9.10. klo 10.00, Taipalsaari, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
10.10. klo 12.00 Mikkeli, srk-keskus, Raamatunopetus-
akatemia, luento, Riikonen
14.10. klo 13.00, Joensuu, srk-keskus, Ystäväpiiri, 
Tiusanen
15.10. klo 18.00, Lehtimäki, seurat Fagerkullan 
pappilassa, Kirkonkyläntie 219, Kostamo, Konttinen
16.10. klo 13.00, Lehtimäki, kirkkopyhä, Kostamo, 
Konttinen
16.10. klo 15.00, Alajärvi, ystäväseurat Ensio Södervikillä, 
Kostamo, Konttinen
16.10. klo 10.00, Karttula, kirkkopyhä, kotiseurat Arja
 Kanniaisella, Kärkkääläntie 1665 Kuopio, Tiusanen
23.10. klo 10.00, Heinävesi, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen

23.10. klo 13.00 Heinävesi, Valamo, Kristillisten 
eläkeläisten 40 v. juhla, juhlapuhe, Riikonen
24.10. klo 13.00, Hamina, Kulmakivi, Ystäväpiiri, 
Tiusanen
24.10. klo 18.00, Lappeenranta, Emmaus, Ystäväpiiri, 
Tiusanen
25.10. klo 13.00, Kerimäki, ystäväpiiri, Tiusanen
26.10. klo 18.00, Lappeenranta, Luukkaan Pysäkki, 
seurat, Maaranen
29.10. klo 18.00, Lieto, Ystäväseurat Leo Äärillä, 
Kannonkuja 1, Pelkonen, Maaranen, Tiusanen
30.10. klo 10.00, Turku, Mikaelin kirkko, kirkkopyhä ja 
seurat, Pelkonen, Maaranen, Tiusanen
30.10. klo 17.00, Naantali, srk-keskus, Ystäväseurat, 
Maaranen, Tiusanen

MARRAS-JOULUKUU
3.11. klo 13.00, Kitee, Isopappila, Ystäväpiiri, Kostamo, 
Tiusanen
3.11. klo 16.30, Pyhäselkä, Reijolan srk-talo, Ystäväpiiri, 
Tiusanen
8.11.klo 13.00 Savonlinna, srk-keskus, pikkusali, Ruska-
yhdistys, luento lähi-idästä, Riikonen
10.11.klo 18.00 Joensuu, 3 Koota-ilta, opetus, Riikonen
11.11. klo 13.00 Joensuu, srk-keskus, ystäväpiiri, 
Riikonen
11.11. klo 15.30 Liperi, Viinijärven kirkko, ystäväpiiri, 
Riikonen
13.11. klo 10.00, Haukivuori, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
20.11. klo 10.00, Kontiolahti, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
21.11. klo 13.00, Hamina, Kulmakivi, Ystäväpiiri, 
Maaranen
21.11. klo 18.00, Lappeenranta, Emmaus, Ystäväpiiri, 
Maaranen
29.11. klo 13.00 Kerimäki, Ystäväpiiri, Riikonen
1.12. klo 13.00, Kitee, Isopappila, Ystäväpiiri, Kostamo, 
Maaranen
1.12. klo 16.30, Pyhäselkä, Reijolan srk-talo, Ystäväpiiri, 
Maaranen
9.-10.12. Mikkeli, Ristiina, Parikanniemi, Matka 
Betlehemiin-jouluvaellus, Riikonen, ym.

Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät
vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa!
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja 
säätiön kotisivuilta www.parikanniemi.fi 

Pala Konttista ohjelmat Radio Dein kaikilla taajuuksilla maanan-
taisin klo 15.45. • Syyskuu: Markku Liukkonen • Lokakuu: Teuvo 
V. Riikonen • Marraskuu: Petri Tiusanen. 
Vanhoja ohjelmia www.radiodei.fi 
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”Täältä joulu alkaa....”
Tule vaeltamaan Matka Betlehemiin! Suosittu jouluvaellus Parikanniemessä täyttää 20 vuotta ja 
juhlavuoden vaelluksella on paljon tuttua ja jotain uutta perusvaellusta unohtamatta!
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen siunaa vaelluksella mukana olevat vaeltajat matkaan Riihikirkossa 
puoli tuntia ennen vaelluksen alkua. Jouluvaelluksen esittää yli 60 Parikanniemen lasta, aikuista ja vapaaehtoista!

20. Matka Betlehemiin jouluvaellus perjantaina 9.12.2016 klo 17.00-20.00 ja lauantaina 10.12.2016 klo 16.00-
19.00. Varaudu pieneen jonotukseen ja  pukeudu sääolosuhteiden mukaan! Vaellus alkaa joululauluilla Riihikir-
kossa ja päättyy seimen kautta lastenkodin tupaan jouluglögille ja kestää puolesta tunnista tuntiin!
Lisätietoja: www.parikanniemi.fi 

Twaarna on Twitterissä julkaistava 
pienoissaarna. Se julkaistaan lähellä 
sitä sunnuntaita, jonka aiheeseen, 
evankeliumitekstiin tai muihin teks-
teihin se liittyy. Siinä voi olla enintään 
140 merkkiä, kuten Twitter-viestissä 
eli twiitissä.

Ensimmäinen Twitterin aihetunnis-
teella #twaarna julkaistu viesti kirjoi-
tettiin syyskuussa 2013. Tunniste on 
yhdistelmä sanoista Twitter ja saar-
na. Teologian maisteri ja pappi Matti 
Hernesaho tutki gradussaan, miten 
twaarnat ovat kehittyneet syyskuusta 
2013 syyskuuhun 2015.

Tutkimuksesta selviää, että Lähe-
tysyhdistys Kylväjä alkoi ensimmäi-
senä julkaista yhteisötunnuksella 
twaarnoja tammikuussa 2014.

Kansan Raamattuseura aloitti huh-
tikuussa ja Medialähetys Sanansaat-
tajat (Sansa) saman vuoden marras-
kuussa. Vuoden 2015 syyskuussa jo 
44 yhteisöä twaarnasi.

Kylväjä oli tutkimusjakson aktiivisin 
yhteisötwaarnaaja. Sansa ja pääkau-
punkiseudun seurakuntien Valomerk-
ki-yhteisötunnus olivat jaetulla toisel-
la sijalla.

Piispa Luoma ja
Teuvo V. Riikonen kärjessä
Hernesaho arvioi tutkimuksessaan, 
että tulevaisuudessa twaarna voi lin-
kittyä vahvasti osaksi kirkon virallis-
ta viestintää. Twaarna voi vaikuttaa 
myös perinteiseen saarnaan.

Twaarna ohjaa Raamatun äärelle ja 
tulokulman valintaan. Siinä on men-
tävä heti asiaan, eikä pitkille teorioille 
ole tilaa.

Tähän mennessä twaarnoja on hyö-
dynnetty jumalanpalveluselämässä 
esimerkiksi siten, että viikkomessussa 
saarnan paikalla on luettu edellisen 
pyhäpäivän twaarnoja.

Suomessa oli syyskuuhun 2015 
mennessä 339 twaarnaajaa eri käyt-
täjätunnuksilla. Heistä aktiivisin oli 
pastori Teuvo V. Riikonen. Hän oli jul-
kaissut 130 minisaarnaa. Piispa Tapio 
Luoma oli toiseksi ahkerin 108 julkai-
sullaan.

Miehet twaarnasivat naisia ah-
kerammin. Omalla kokonimellään 
twaarnaavista 13 aktiivisinta oli mie-
hiä.

Twaarna on kansainvälinen ilmiö. 
Twitterissä minisaarnoja löytyy esi-
merkiksi aihetunnisteilla #TOF eli 
Twitter of Faith, #JIL eli Jesus is Lord, 
#Pray4, #twittersermons ja  #twurch 
eli Twitter church.

Suomalaisetkin ovat julkaisset eng-
lanninkielisiä minisaarnoja aihetun-
nisteella #twermon.

www.seurakuntalainen.fi

140 merkin minisaarna
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Moi , mä oon Daniel ja mä oon 9 vuotias. 
Kun mä tulin Parikanniemeen sit tuli heti Joulupukki 

ja oli lunta . Nyt on lumet  sulaneet ja lämmintä on ollut 
monta viikkoa Mulla ei muuten ole enää tän vuoden tal-
viturkkia. Olen käynyt jo uimassa. Oli kylmää, mutta mä 
sanon kaikille ettei ollut!

Mukavinta musta  on kesällä , kun voi mennä uimaan, 
ajaa polkupyörällä ja tutkia luontoa.  Mä  oon luontoih-
minen. Nytkin mulla on huoneessa paljon kaikkia viher-
kasveja. Ostan niitä itsekin, mutta hoitajat on ostaneet 
monia. Kävin Raijan ja Päivin kanssa Plantagessakin Lah-
dessa!  Wau, siellä vasta oli hienoa ja älyttömän paljon 
kukkia ja kaikkea ihanaa. Me muuten äsken illalla käytiin  
Muistojen polulla ja siellä oli kielot kukassa. Oli aivan 
huumaava tuoksu, mä tykkään!

Me käytiin viime lauantaina Sampolassa. Siellä syötiin 
sienikeittoa ja joku mies soitti haitaria.  Leikittiin siinä 
pihalla ja mä sain uuden ystävän. Sen nimi on Sepi ja se 
on kissa. Ihana, semmonen harmaa. Me mentiin seu-
raavana päivänä  viemään Railille sen munkkiastiaa, niin 
tapasin uudelleen Sepin. Ne asuu samassa rivitalossa. 
Sen Sepin isä tai siis se mies kenen se on, sano mulle, 
että voin mennä milloin vaan Sepiä katsoo. Niin mä 
meenkin! Ai niin, meillä on täällä kaksi hevosta. Käyn 
joka päivä juttelee niille ja ne on myös mun kavereita. 

Mun yhdet entiset tärkeet ihmiset  toi mulle keskiviik-
kona mun vanhan pyörän. Se on vielä ihan hyvä ja sopi-
va. Ajelen sillä pitkin pihoja, mut kypärä on pakko pitää 
päässä. Jos menee ajamaan ilman kypärää, voi hoitajat 
laittaa pyörän navetan vintille päiväksi tai viikoksikin! 

Mä ulkoilen aina aikuisen kanssa, se on parempi ja ihan 
hyvä juttu. 

Parikanniemi on ihan rannalla. Me käydään uimassa ja 
sit voi mennä soutelemaan  ja  onkimaan. Se on aika jän-
nää puuhaa ja mukavaa. Veneessä pitää olla liivit, niitä 
on punaisia , sinisiä ja oransseja.

Mulla on puhelin ja voin pitää sitä kaksi tuntia päiväs-
sä sovitusti. Sillä voi äänittää ja filmata. Teen joka päivä 
semmosta omaa ohjelmaa siihen puhelimeen. Filmaan,  
mitä teen esimerkiksi pihalla ja selostan ääneen tapah-
tumat. Siihen mun ” filmiin ” mä laulan aina tunnusmu-
siikin ja ne on erikoisjaksoja. Noi hoitajat sanoo, että mi-
nulla on voimallinen mielikuvitus!

Me mennään alkukesästä Tampereelle kesäretkelle. 
Siellä on kaikenlaisia jänniä huvipuistolaitteita lapsille ja 
vissiin aikuisillekin. Kait me mennään Bussilla. En tiedä 
onko se kaksikerroksinen, ei ehkä. Musta on kiva lähtee, 
ootan sitä retkeä kovasti.

Se on kans kivaa kun iskä ja äiti tulee käymään. Ollaan 
paljon ulkona ja puuhataan yhdessä. Välillä nukutaan 
Tonttulassa ja sit joskus ollaan perheasunnossa. Voidaan 
tehdä itse ruokaa jos halutaan.

Kesä on ihan superia. Ei tarvii mennä kouluun ja voi 
tehdä kaikkee kivaa. Aivan buenoo, mä tykkään!

Nämä ovat Danielin ajatuksia ja kertomaa.
Kirjurina toimi Päivi Koivulasta

Hyvää alkavaa syksyä kaikille lukijoille!

Mun

kesä!
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Eija Vilpas
”Menkää kaikkeen maailmaan…”

”Käki kukkuu siellä ja kevät on ”
Karjalan kevättä kuvaavan lau-
lun sanat ovat kuin haastattelu-
päivästä kirjoitetut. 

Yhtä keväinen on näyttelijä 
Eija Vilpas, vaikka hänellä on 
takanaan Oronmyllyn kesä-
teatterin ”Kodittomat”-näytel-
män uuvuttavan tiivis harjoitus- 
ja esityssessio.

Kokeneen näyttelijän rutiini 
näkyy kykynä työntää väsymys 
syrjään, ja tehdä sitä mitä ol-
laan tekemässä. 

Eijassa on paljon karjalaisuut-
ta. Hän kertoo kuitenkin ole-
vansa uusimaalainen, kotoisin 
Tuusulan Kellokoskelta. 

- Karjalaisuus tulee äitini puo-
lelta. Hän on aikanaan joutunut 
lähtemään evakkotielle Viipu-
rin maalaiskunnan Vahvialasta, 
Hiivaniemen kylästä.

Verenperintönä saatu karja-
lan murre sujuu Eijalta yhä hyvin 
luontevasti.

- Murteen säilyminen selittyy 
myös sillä, että olen ollut paljon 
mummoni luona Lappeenran-
nassa. Isäni on Ylistarosta. Poh-
jalainen siis.

Eija Vilpas tunnetaan laajalti 
TV- ja elokuvarooleistaan. Varsi-
naisen työuransa hän on tehnyt 
kuitenkin Helsingin Kaupungin-
teatterin näyttelijänä.

Miksi siis Oronmylly ja osallis-
tuminen pienen kristillisen kesä-
teatterin tuotantoihin?

Eija puhuu eräänlaisesta nor-
mitiestä.

- Kävin pyhäkoulua ja olin tyt-
tökerhossa. Rippikoulu, isosena 
toimiminen, leirinäytelmät ja 
pikkulasten draamaohjaami-
nen ovat eräänlaisia toteutu-

neen unelman virstanpylväitä 
elämässäni, sillä jo lapsena 
haaveilin joko opettajan tai 
näyttelijän työstä.

- Näyttelijän työ ei ole niitä 
helpoimpia ammatteja. Työn 
vaativuus ajoi minua etsimään 
voimanlähdettä. Aloin vierailla 
Valamon luostarissa.

- Koin hengellisesti olevani 
kuin eteisessä ja halusin päästä 
sisään. Ortodoksisuudessa mi-
nua kiehtoi pääsiäiseen liittyvä 
näkyvä ilo pelastuksesta. Myös 
paastoaminen ja ristisaatot hil-
jentymisineen olivat kuin vas-
tauksia etsintääni.

- Näin löysin hengellisen kotini 
ortodoksikirkosta, vaikka käyn 
yhä myös luterilaisissa jumalan-
palveluksissa.

- Oronmylly on minulle kuin 
Valamo. 

- Evankeliumin sanomaa vä-
littävä teatteriesitys toteuttaa 
Jeesuksen kehotusta ”Menkää 
kaikkeen maailmaan ja julis-
takaa evankeliumi kaikille luo-
duille.” Näin sanoma välittyy 
niillekin ihmisille jotka eivät käy 
kirkossa.

Tämän tehtävän vuoksi Eija 
on nähty vuosi vuoden jälkeen 
Oronmyllyn kesäteatterin laval-
la. Älyttömistä harjoitusajoista, 
vaihtelevista säistä, itikoista…ja 
meistä amatöörityötovereista 
huolimatta.

Haastattelu: Pekka Maaranen
Kuva: Esa Repo
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