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Neljälle Parikanniemen lastenkodin työntekijälle 
myönnetty lastensuojelun ansiomitali

Lastensuojelun Keskusliitto on myöntänyt neljälle Pa-
rikanniemen lastenkodin työntekijälle lastensuojelun 
pronssisen ansiomitalin heidän ansioistaan lasten-
suojelun hyväksi.

Palkitut työntekijät ovat Maini Björn, Päivi Kuos-
manen, Suoma Lautamäki ja Päivi Orava. He kaikki 
ovat aloittaneet työssään 1986 ja olleet yli 30 vuotta 
lastenkodin palveluksessa. 

Kaksi Parikanniemen tapahtumaa hyväksytty Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan
Valtioneuvoston kanslia on 29.3.2017 liittänyt Parikannie-
misäätiön ja Parikanniemen Ystävät ry:n kaksi tapahtumaa 
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjel-
maan.

Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu hakemuk-
sessa esitettyyn suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan 
täyttää Suomi 100 -hankehallituksen asettamat perusedel-
lytykset Suomi 100 -ohjelmalle. 

Tapahtumat ovat 11.-13.8.2017 järjestettävä 73. Parikka-

lan Saaren kirkon orpokotijuhlat sekä 8.-9.12.2017 jär-
jestettävä 21. Matka Betlehemiin - Jouluvaellus Mikkelin 
Ristiinassa Parikanniemen lastenkodilla. Molemmissa ta-
pahtumissa ohjelmassa huomioidaan itsenäisen Suomen 
100-vuotisjuhla.

Saaren Orpokotijuhlilla on ollut viime vuosina noin 
2.000 osallistujaa ja Matka Betlehemiin - Jouluvaelluk-
sella yli 1.000 osallistujaa.

Lisätietoja: www.parikanniemi.fi 

Ansiomitalit ojennetaan heille Parikkalan Saaren 
kirkolla Orpokotijuhlilla lauantaina 12.8.2017 klo 
17.30 alkavassa ystäväillassa. 

Yli satavuotiaan Parikanniemen lastenkodin yksi 
piirre on pitkäaikaiset työntekijät. Lastenkodissa 
työskentelee noin 25 työntekijää ja kolmessa kotiryh-
mässä on 21 paikkaa lapsille ja nuorille. Lastenkotia 
ylläpitää Parikanniemisäätiö.

Päivi Kuosmanen (vas.) ja Päivi Orava. Maini Björn. Suoma Lautamäki.
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Armo ja anteeksiantamus ovat yleisiä sanoja, mutta 
usein niiden merkitys on hukassa. Varsinkin kun ihmi-
nen on epäonnistunut elämässään, moni kokee että 
armo ei hänelle kuulu.

Myös julkisuudessa usein ihmisten erehdykset ja 
virheet nostetaan esille ja armo uhkaa jäädä pimen-
toon.

Jokainen ihminen on joutunut elämässään koke-
maan epäonnistumista ja rikkonut Jumalaa ja lähim-
mäistä vastaan. Jokainen meistä on vailla todellista 
anteeksiantamusta.

Mihin anteeksiantamus perustuu?
Se on Jumalan toimintaa, jolla meidät päästetään 

syyllisyydestä ja syntien rangaistuksesta. Anteeksian-
tamuksessa Jumala ottaa pois syntivelkamme. Se on 
niin täydellinen, että olemme sen jälkeen vapaita. 

Se perustuu Kristuksen ristinkuolemaan, jossa 

kaikki pahat tekomme ja virheemme sovitettiin. An-
teeksiantamus tulee jokaisen osalle, joka tunnustaa 
tehnyt synnit. Saamme joka päivä elää anteeksian-
tamuksessa. Jumala antaa meille anteeksi saattaak-
seen kuntoon suhteen ihmisen ja Jumalan välillä.

Mutta meidät on kutsuttu antamaan eteenpäin 
sitä samaa anteeksiantoa, jonka kohteena olemme. 
Anteeksiantamus on lupaus unohtaa menneet. An-
teeksianto on ilmainen vastaanottajalle, eikä se tee 
meistä parempia.

Se ei ole ihmisen suoritus, vaan seuraus Jumalan 
rakkaudesta. Seurakunta ja kaikki kristillinen toimin-
ta parhaimmillaan on armon ja anteeksiantamuksen 
julistamista. Se antaa aina ihmiselle uuden mahdolli-
suuden. Saat kaiken anteeksi. Armo on kutsu kotiin. 

Tervetuloa takaisin.

Armo on uudelleen
alkamisen mahdollisuus

Perheet ovat nykyisin monimuotoisia 
ja perheen määrittely on henkilökoh-
tainen asia.

Vuoden 2015 lopussa Suomessa 
tilastoitiin 1.475.000 perhettä, joista 
lapsiperheitä oli 571.000.

Perhekoko on hiljalleen pienenty-
nyt, ollen 2015 keskimäärin 2,8 hen-
keä. Perheisiin kuului 74 % väestöstä.

Yleisin perhemuoto vuonna 2015 
oli aviopari, joilla ei ole alle 18-vuo-
tiaita lapsia. 

Aviopareja, joilla on alle 18-vuotiai-

ta lapsia, oli 340.000 ja avopareja, joil-
la on alle 18-vuotiaita lapsia 111.000. 
Äiti ja lapsia-perheitä oli 104.000 ja 
isä ja lapsia- perheitä 17.000.

Rekisteröityjen parien perheitä, 
joilla on lapsia, oli noin 600.

Joka kymmenes alaikäisistä lapsista 
asuu uusperheessä. Näitä oli 52.000.

Syntyvyys on laskenut viisi vuotta 
peräkkäin ja ensisynnyttäjien kes-
ki-ikä nousee.Noin joka viides pari 
kohtaa tahatonta lapsettomuutta.

Vuonna 2015 solmittiin 24.708 

avioliittoa, joista kirkollisten vihkimis-
ten osuus oli 46,9 %. 

Suomessa purkautuu vuosittain 
yli 13.000 avioliittoa. 30-40.000 las-
ta kohtaa vuosittain vanhempiensa 
eron.

Eurooppalaisten vertailujen mu-
kaan suomalaiset arvostavat per-
hettään poikkeuksellisen paljon. Yk-
sineläviä on kuitenkin Suomessa yli 
miljoona. Heitä on kaikissa aikuisikä-
ryhmissä ja kasvavassa määrin ikäih-
misissä.

Moninainen perhe

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Näkökulma

Heli Pruuki
Asiantuntija
Kasvatus ja perheasiat
Kirkkohallitus
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Oppi Jumalan armosta kuu-
luu luterilaisen reformaation 
ytimeen. Jo Lutherin aneteesit 
tekevät selväksi, että armo on 
ilmaista: sitä ei voi ostaa rahalla 
eikä ansaita teoilla. Armo pe-
rustuu siihen, kuka Jumala on 
ja mitä hyvää hän on tehnyt, ei 
siihen, mitä me ihmiset olemme 
tai teemme. Tekojen sijasta Ju-
malan armo otetaan vastaan 
uskolla, siis turvautumalla luot-
tavaisesti Jumalaan.

 Tämä vakaumus tekee iloi-
seksi ja vapaaksi. Tästä opista 
emme luovu.

 Mutta tästä seuraa rippikou-
lulaisen jatkokysymys: antaako 
oppi ilmaisesta armosta alibin 
hengelliselle välinpitämättö-
myydelle? Vapauttaako armo 
pois rukouksesta ja lähimmäi-
senrakkaudesta? Käykö hy-
veiden harjoitus ja kamppailu 
paheita vastaan turhaksi?Jät-
tääkö armo rikki, tuleeko siitä 
muutoksen tulppa?

 Tällaisen johtopäätöksen jot-

Piispa Jari Jolkkonen
Armo  – 
muutoksen tulppa vai sytytin?

kut tekivät jo reformaation ai-
kana – ja siitäkös Martti-tohtori 
pillastui.

 Ensiksi, armo perustuu Kris-
tuksen ristinkuolemaan, ja siksi 
se on hyväksymistä. Risti takaa, 
että Jumala hyväksyy minut 
täydellisesti ja tällaisena. Ko-
rinttilaiskirjeen 15. luvun alussa 
Paavali palauttaa lukijoilleen 
mieleen evankeliumin, jota hän 
on heille aiemmin julistanut:Kris-
tus kuoli “meidän syntiemme 
vuoksi”. 

 Mutta evankeliumi ei pääty 
ristiin. Heti perään mainitaan 
Jeesuksen ylösnousemus.

Kyse on kruunajaisista
 

Paavalin kuvaus huipentuu sii-
hen, että Kristus hallitsee Herra-
na. Hänet on ylösnousemukses-
sa asetettu kaikkien valtojen ja 
voimien yläpuolelle (15:25-28). 
Hän hallitsee kaikkea. Ja hä-
nen edessään pitää kaikkien 
polvistua. Tämä on keskeinen 

osa Paavalin julistamaa evan-
keliumia ja löytyy muualtakin 
hänen kirjeistään.

 Paavalin julistamassa evan-
keliumissa ylösnousemus ei ole 
sivujuonne, vaan kyse on kruu-
najaisista, Kristuksen asettami-
sesta taivaan valtaistuimelle. 
Nyt Kristus hallitsee kuninkaa-
na.  Meidän pelastuksemme 
perustuu ristin lisäksi myös ylös-
nousemukseen: “Jumala antoi 
Kristuksen kuolla meidän rikko-
mustemme tähden ja herätti 
hänet kuolleista meidän van-
hurskauttamisemme tähden” 
(Room. 4:25).

 Ja nyt tullaan olennaiseen. 
Paavalille Ylösnoussut ei hallit-
se vain taivaan valtaistuimella, 
vaan myös sinussa, minussa ja 
jokaisessa kristityssä. Yhä uu-
destaan Paavali puhuu intiimis-
täläsnäolosta: me ”olemme” 
ylösnousseessa Kristuksessa ja 
”Kristus elää minussa” (Gal. 
2:20). Armo on siis paitsi hyväk-
symistä myös Kristuksen läsnä-

Raamattuopetus

Jari Jolkkonen
Kuopion
hiippakunnan
piispa
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Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona 
puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus. 

Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän 
vaan koko maailman.” 1. Joh2:1-2

oloa meissä. Ja sellainen sydän, 
jossa Kristus hallitsee, tekee hy-
vää mielellään. Armon synnyt-
tämiin hedelmiin kuuluvat rak-
kaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, 
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
lempeys ja itsehillintä.

 Paavalille ja varhaisille kristi-
tyille pelastus on siis kokonais-
valtainen tapahtuma. Pelastus 
perustuu ristiinnaulittuun ja ylös-
nousseeseen Kristukseen, johon 
usko meidät liittää. Mutta tuo 
usko ei ole vain totenapitämis-
tä. Kristuksen läsnäolo uskovissa 
johtaa uuteen elämään ja Hen-
gen hedelmien kasvamiseen.

 
Ylösnousemus antaa uuden 
suunnan

Varhaiskristityt ottivat tosissaan 
myös sen, että Kristus on kunin-
gas, suvereeni hallitsija, ja että 
kuninkaalle osoitetaan kuuliai-
suutta. Tämä tulee ilmi jopa 
eräässä Uuden testamentin al-
kutekstin tärkeässä vivahtees-
sa. Kreikan kielen sana pistis 
tarkoittaa sekä “uskoa” että 
“uskollisuutta”. Sana ”usko” 
merkitsee siis sekä vapautunut-
ta luottamusta että iloista kuu-
liaisuutta. Yksin usko pelastaa 
– mutta sellainen usko, johon 
kuuluu myös uskollisuus Kristuk-
sen tahdolle.

 Kuuliaisuus Kristukselle ei ole 
mikään luterilaisuudelle vieras 
saati evankeliumin puhtautta 

uhkaava lisäys. Luterilaisiin tun-
nustuskirjoihin kuuluva Augsbur-
gin tunnustus puhuu “uudesta 
kuuliaisuudesta”. Kristus ei va-
pauta meitä välinpitämättö-
myyteen, vaan rukoukseen ja 
rakkauteen – niin vaikeaa kuin 
molemmat joskus ovatkin.

 Risti tuo siis täydellisen hyväk-
symisen ja ylösnousemus antaa 
uuden suunnan. Molemmat 
pysyvät voimassa, ja siksipä 

matkalla väsyvän tai tiellä kom-
puroivan ei tarvitse murehtia: 
“Jos joku kuitenkin syntiä tekee, 
meillä on Isän luona puolusta-
ja, joka on vanhurskas: Jeesus 
Kristus. Hän on meidän syntiem-
me sovittaja, eikä vain meidän 
vaan koko maailman.”
(1.Joh. 2:1-2).

Kristus, Kaikkivaltias, Pantokrator.
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Suomi on hyvä maa asua ja 
elää lapsena. Näin voimme 
sanoa, kun tarkastelemme esi-
merkiksi Kouluterveyskyselyn tu-
loksia eli yläkoulun oppilaiden 
ja toisen asteen opiskelijoiden 
arviota omasta elämästään. 
Yläkouluikäisistä, 8. ja 9. luokan 
oppilaista, 92 prosenttia kokee 
välinsä vanhempiinsa hyvinä. 
Nuorten tupakointi ja alkoholin 
käyttö ovat vähentyneet viime 
vuosina. Lasten ja nuorten oma 
arvio elämästään on monella 
tapaa valoisa ja hyvä.

YK:n lapsen oikeuksien yleisso-
pimuksen (SopS 59 ja 60/1991) 
mukaan kaikki alle 18-vuotiaat 
ihmiset ovat lapsia. Sopimus 
on Suomessa voimassa lailla 
säädettynä. Laissa lapsen huol-
losta ja tapaamisoikeudesta 
(361/1983) säädetään, mitä on 
lapsen hyvä hoiva. Laissa sää-
detään tietynlaisesta kasvatuk-
sen ihanteesta ja tavoitteesta: 
”Lasta tulee kasvattaa siten, 
että lapsi saa osakseen ym-
märtämystä, turvaa ja hellyyt-
tä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa 
ruumiillisesti eikä kohdella muul-
la tavoin loukkaavasti. Lapsen 
itsenäistymistä sekä kasvamis-
ta vastuullisuuteen ja aikuisuu-
teen tulee tukea ja edistää.” 
Lapsen ja hänen vanhempien 
suhteesta säädetään: ”Lapsen 
huollon tarkoituksena on turva-
ta lapsen tasapainoinen kehitys 
ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten 
tarpeiden ja toivomusten mu-
kaisesti. Huollon tulee turvata 
myönteiset ja läheiset ihmissuh-
teet erityisesti lapsen ja hänen 
vanhempiensa välillä.”

Lapsiasiasiavaltuutettu
katsoo reunamille
Lapsen asema on Suomessa 
vahva sekä lainsäädännön 
että lasten oman kokemuksen 
osalta. Lapsiasiavaltuutettuna 
tehtäväni on katsoa keskiarvo-
jen ohella reunamille – sinne, 
mihin valo ei aina tartu, eikä 
myönteinen sävel ulotu.

Lapsen hyvinvointia Suomes-
sa haastavat muun muassa 
vanhempien erot, kiusaaminen 
koulussa, aikuisten alkoholin 
käyttö, pahoinvoinnin periy-
tyminen sukupolvissa. Monet 
näistä asioista on yhteiskunnal-
lemme vaikeita tunnistaa ja kä-
sitellä.

Suomessa solmittiin vuonna 
2015 avioliittoja 24.708. Avio-
eroon päättyi 13.939 avioliittoa.

Ensimmäisen solmitun avio-
liiton eron todennäköisyys on 
Suomessa 39 prosenttia. Aina 
ero ei ole väärä päätös, vaan 
voi nimenomaisesti olla lapsen 
etu. Kuitenkin moni perhe on 
jäänyt yksin ja vaille riittävää 
aikuisten parisuhteen tukea. 
Lapsen aseman kannalta erityi-
sen ongelmallisia ovat tilanteet, 
joissa huoltajat ajautuvat huol-
toriitoihin ja -kiistoihin. Lapsen 
asema on heikko, kun hänelle 
tärkeät aikuiset riitelevät.

Vuoden 2015 Kouluterveys-
kyselyssä 65 prosenttia perus-
opetuksen 8.- ja 9.-luokkalai-
sista koki, että kiusaamiseen ei 
ole puututtu koulun aikuisten 
toimesta. Viikoittain kiusatuksi 
koki tulleensa 6 prosenttia op-
pilaista. Vuodesta 2006 luku on 
laskenut kaksi prosenttiyksikköä. 
Koulu tarvitsee tukea, jotta lap-
sen asema kiusaamistilanteissa 
ei jäisi näkemättä. Koulunuo-
risotyön ja koulupoliisitoiminnan 
vahvistaminen on välttämätön-
tä.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila

Lapsen asema Suomessa
Asiantuntija

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu

Suomi on hyvä maa 
asua ja elää lapsena, 
mutta lapsen asemaa 
määrittelee yhä 
enemmän, mihin 
perheeseen ja 
kuntaan hän syntyy. 
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Kouluterveyskyselyssä 8. ja 9. 
luokan oppilaista vuonna 2015 
noin 11 prosenttia kertoi lähei-
sen alkoholin käytön aiheutta-
neen ongelmia. Lapsen mer-
kitys on Suomessa vähäinen 
ja heikko, kun tarkastelussa on 
aikuisen oikeus raunioittaa oma 
ja läheistensä elämä. Hallituk-
sen kaavailut alkoholilain uudis-
tamiseksi heikentävät osan lap-
sista asemaa. Suomi on monta 
Suomea, yhteisen taju ei ole 
vahvaa.

Ylipäänsä lapsen asemaa 
määrittelee yhä enemmän, mi-
hin perheeseen ja kuntaan hän 
syntyy. Laajat kansalliset rekis-
teriaineistot osoittavat köyhyy-
den voimakasta periytymistä. 
Tämä rikkoo yhteiskunnan voi-
maa taata jokaiselle lapselle 
mahdollisuus kasvaa täyteen 
potentiaaliinsa, sosiaaliseen 
nousuun.

Ihminen tarvitsee näkyä
Pieni ja suuri. Ihminen tarvitsee 
perusturvaa, jossa tätä näkyä 
voi toteuttaa. Ihminen tarvit-
see kannustusta ja rohkaisua, 
eivätkä nämä ole valtion ta-
lousarviosta kiinni. Mutta miten 
ihminen jaksaa toista ihmistä ja 
itseään kannustaa, tunnistaa, 
se liittyykin jo siihen, kuinka yh-
teiskunnan rakenteet ja palve-
lut toimivat. Helppoa elämän ei 
tarvitse olla, mutta ei myöskään 
sietämätöntä.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on 
arvioida valtioneuvostolle, eduskun-
nalle ja YK:n lapsen oikeuksien komi-
tealla lapsen oikeuksien ja hyvinvoin-
nin toteutumista Suomessa. Kurttila 
on koulutukseltaan hallintotieteiden 
ja teologian maisteri.

Mikä on
Parikanniemisäätiö ja
Parikanniemen Ystävät ry.?
Parikanniemisäätiö on 1967 perustettu ja viettää 2017 50-vuotisjuhlaa. 
Säätiön taustalla on ns. uukuniemeläinen herätys joka alkoi yli sata vuot-
ta sitten Karjalassa. Merkittävä henkilö alkuvaiheessa oli Helena Kont-
tinen, jonka julkinen toiminta kesti noin 11 vuotta. 1915 perustettiin 
Parikanniemen orpokoti ja samoihin aikoihin alkoivat orpokotijuhlat. 

Sodan jälkeen 1945 orpokotijuhlat siirtyivät Parikkalan Saaren kirkol-
le. Orpokoti siirtyi 1949 Mikkelin Ristiinaan ja 1964 nimi muutettiin Pari-
kanniemen lastenkodiksi. Lastenkoti on 21 paikkainen. Säätiön taustalla 
on ollut yli sata vuotta kannatusyhdistys, jonka nimi nykyään on Pari-
kanniemen Ystävät. Kannatusyhdistyksessä on jäseniä noin 1200.

Parikanniemisäätiö on tunnettu lisäksi edesmenneen Erkki Lemisen 
puheista ja julkaisuista. Mikkelin seudulla tunnetaan 20 kertaa järjestet-
ty Matka Betlehemiin Jouluvaellus. Muutaman vuotta sitten Hyvinkääl-
lä esitettiin kahtena kesänä Jouni Laineen näytelmä Helena Konttinen 
- Karjalan profeetta. Myös Arto Myllärinen on Parikkalan Oronmyllyn 
näytelmissään pitänyt esillä Parikanniemen historiaa.

Lisäksi Parikanniemisäätiö ja kannatusyhdistys järjestävät oman ys-
tävätoimintansa lisäksi vuosittain kymmenissä seurakunnissa tilaisuuk-
sia, diakonia-työtä, radio-ohjelmia Radio Deissä sekä matkoja Lappiin, 
Venäjälle ja Kreikan Patmokselle. Parikanniemen Ystävät ry. kustantaa 
julkaisuja sekä Kontti-lehteä neljä kertaa vuodessa. Parikanniemisäätiön 
palveluksessa oli vuonna 2016 38 henkilöä. Toimintaa johtaa hallitus ja 
kannatusyhdistyksellä on oma hallitus. Säätiö on mm. Kirkkopalvelujen 
ja Lastensuojelun Keskusliiton jäsen.

 
Tämä Parikanniemen Kontti lehti 2 / 2017 jaetaan omien tilaajien li-

säksi Sana-lehden välissä kaikille tilaajille ja lisäksi lehteä on jaossa Tu-
russa Kirkkopäivillä Mahdollisuuksien markkinoilla 19.-20.5.2017 sekä 
säätiön omissa tilaisuuksissa. Jos haluat lisätietoa toiminnasta ja haluat 
tukea työtämme, lähetä yhteystietosi: Parikanniemisäätiö, Parikannie-
mentie 130, 52320 Vitsiälä ja toimisto@parikanniemi.fi  

Lisätietoja: www.parikanniemi.fi

Teuvo V. Riikonen, toiminnanjohtaja

50 vuotta 1967-2017
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Kyselin kerran miesten lounaal-
la, kuinka monta lapsena or-
voksi jäänyttä oli paikalla. Mei-
tä oli muutamia.

Tilaisuuden jälkeen eräs mies 
kysyi, kuuluvatko  viisi vuotta 
ilman isää sodan aikana elä-
neet orpojen joukkoon. Sotaor-
voiksi heitä ei lasketa, mutta 
useimmat heistä kuuluvat isää 
kaipaavien ryhmään. Kun sota 
päättyi, isä oli lapsille vieras 
eikä nuori isäkään ollut kasva-
nut isän tehtävään.

 Isän kaipuu näyttäytyy tänä 
päivänä monimuotoisena.

Perheessä voi olla isä, mutta 
hän on niin kiinni omassa työs-
sään ja harrastuksissaan, ettei 
häneltä riitä kiinnostusta lasta 
kohtaan.

Eihän isät ennenkään osal-
listuneet lasten elämään,  tä-
nään he sentään ovat enem-
män kiinnostuneita lapsistaan.

Tuo on totta, mutta joidenkin 
lasten osattomuuden kokemus 
voi piillä juuri tuossa.

 Kun lapsi näkee kaverinsa 

isän seisovan jalkapalloken-
tän reunalla ja kannustavan 
lastaan tai kulkevan lapsensa 
kanssa retkillä  ja ongella, se on 
omiaan vahvistamaan kaipuu-
ta, että voisi tehdä oman isän 
kanssa samoja asioita.

 
Kaksi kaipuuta
Lapsen isän kaipuun voi pelkis-
tää kahteen toiveeseen: ”Hy-
väksy minut isä” ja ”Tehdään 
yhdessä, isä”.

Hyväksymisen kaipuun tunnis-
taa jokainen aikuinenkin, jonka 
kohdalla kaipuu on jäänyt täyt-
tymättä. 

Isä voi moittimisella ja ”käytä 
järkeä”-huomautuksilla saada 
aikaan lapsessa tunteen, että 
hän ei kelpaa, hän ei riitä ja hä-
nen pitäisi olla toisenlainen.

 Jos olemme saaneet isältä 
vahvistuksen ”Hyvin tehty”, sen 
muistamme kauan ja se kan-
nustaa ponnistelemaan uudel-
leen.

Täyttymätön hyvyksytyksi tu-

lemisen kaipuu johtaa jotkut 
suorittamiseen, jolloin kovalla 
yrittämisellä pyritään saamaan 
isän huomio ja kiitos. Tosin mo-
nen kohdalla moitteet ovat 
saaneet lapsen uskomaan, 
että että hän on huono eikä 
voi oppia. Heistä tulee valitet-
tavasti alisuoriutujia siihen näh-
den mihin heillä olisi kykyjä.

 Toiset taas saattavat etsiä 
hyväksymistä sieltä mistä sitä 
on saatavissa eli kavereilta.

Valitettavasti tässä hyväksy-
misen kaipuussa lapsi tai nuori 
ajautuu helposti huonoon seu-
raan, koska sellaisessa porukas-
sa tulee hyväksytyksi, jos toimii 
ryhmän normien mukaisesti.

 Joittenkin kohdalla hyväksy-
mättömyyden paha olo ajaa 

Saara Kinnunen

Tämän päivän isän kaipuu

Totuus voi vapauttaa elämään sovinnossa 
isäkaipuun kanssa.
Parhaimmillaan täyttymätön isän kaipuu voi 
olla jopa johtamassa lähempään suhteeseen 
Jumalan kanssa. 

Nyt

Saara Kinnunen on 
eläkkeellä oleva 
sosiaalipsykologi ja
psykoterapeutti.
Kuva: Sari Savela.
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etsimään lievitystä viihteestä, 
joita ruutujen äärellä tänä päi-
vänä on helposti tarjolla.

Toinen pahan olon lievitys-
keino on erilaiset riippuvuudet. 
Niitä eivät ole alun perin tar-
koitettu muodostumaan riip-
puvuuksiksi, vaan pahan olon 
lievittäjiksi, mutta kun täyttymä-
tön kaipuu ei hellitä, on ”lää-
kettä” saatava lisää.

 Kun isälle ovat muut asiat 
tärkeämpiä kuin oma lapsi ja 
hänen kanssaan ajan viettämi-
nen, tulkitsee lapsi, että hänes-
sä on joku vika eli pohja heikol-
le omanarvontunnolle on luotu. 

Ihminen on luotu etsimään 
ja kaipaamaan yhteyttä van-
hempiensa kanssa, siksi vaille 
jääminen tällä alueella synnyt-
tää kaipuun.

 
Isättömyyden jalanjäljet
Isätön lapsi tai isästä erossa elä-
nyt lapsi kokee olotilansa nor-
maalina. Näin on aina ollut ja 
näin kuuluukin olla, hän ajatte-
lee. Tunne on tärkeä suojautu-
mis- ja selviytymiskeino. 

Ajattelen niin, että Jumala on 
armossaan järjestänyt mahdol-
lisuuden elää huoletonta lap-
sen elämää ilman voimia vie-
vää kaipuuta. 

 Kaipuu kuitenkin on tiedosta-
mattomalla tasolla olemassa. 

Joskus sen jalanjäljet alkavat 
näkyä vasta nuoren aikuisen 
elämässä. Se voi ilmetä juuret-
tomuutena, keskittymisvaikeuk-
sina, päämäärättömyytenä, 
pahan olona ja jopa masen-
nuksena.

Silloin ymmärtävän keskuste-
lukumppanin tai ammatti-ihmi-
sen kanssa voidaan hienova-
raisesti kuulostella, mitkä ovat 
isättömyyden jalanjäljet nuoren 
elämässä.

Usein vasta aikuisiässä pysty-

tään tämän tyyppiseen työs-
kentelyyn.

 Jos sinulla olisi ollut isä, mitä 
olisit toivonut häneltä? Millaisia 
ajatuksia isättömyys on sinussa 
synnyttänyt eri ikäkausina? Mil-
laisia ajatuksia isättömyys on 
tuonut mukaan? Kun nyt ajat-
telet puuttuvaa isää elämässä-
si, mitä tunteita se sinussa he-
rättää.

Silloin voidaan kohdata niitä 
tunteita, joille aikaisemmin ei 
ollut tilaa, ja jotka ovat torjut-
tuna tunnemöykkynä. Kaiken 
tuon kohtaaminen vapauttaa 
elämään ja antaa ymmärrystä 
itseä kohtaan.

 Isän puuttuminen voi olla or-
poutta, mutta se voi olla myös 
sitä, että isä ei pidä yhteyttä 
tai perheessä oleva isä ei täy-
tä lapsen kaipuuta yhteyteen, 
vaan päinvastoin herättää pel-
koa ja pettymystä.

 
Korvaako Taivaan Isä?
Kirjoitettuani kirjan Isän kaipuu, 
minulta on kysytty, voiko Juma-
la korvata maallisen isän kai-
puun.

Jumala on kyllä isä, kaikkien 

luotujen isä ja hän itse on usein 
Raamatussa ilmaissut, että hän 
haluaa olla meille isä ja kutsua 
meitä pojikseen ja tyttärikseen.

 Tällä hetkellä ymmärrän niin, 
että Jumala ei korvaa ja pyyhi 
pois maallisen isän kaipuuta. 

”En ole koskaan saanut ko-
kea isän rakkautta ja hyväksyn-
tää. Mutta minulla on Jumala, 
joka on isä, joka hyväksyy ja ra-
kastaa”. 

Siis nämä kaksi asiaa elää rin-
nakkain; isän kaipuu ja Jumala 
on isä. 

Parhaimmillaan täyttymätön 
isän kaipuu voi olla johtamassa 
lähempään suhteeseen Juma-
lan kanssa. 

Tarvitsemme Jumalaa lohdut-
tajaksi ja turvaksi, Tie Jumalan 
lapseksi on valmistettu Jeesuk-
sen kautta, sillä hän itse sanoo 
olevansa tie Isän yhteyteen.

 Historiaa ei kirjoiteta uudel-
leen, tämän hetken olosuhteet 
ovat osa muuttumatonta to-
dellisuutta, mutta totuus voi va-
pauttaa elämään sovinnossa 
isäkaipuun kanssa. 

Saara Kinnusen teos Isän 
kaipuu valittiin Vuoden 2016 
kristilliseksi kirjaksi.  Saara Kin-
nunen on toiminut sosiaa-
lipsykologina ja perhetera-
peuttina.

Hän on julkaissut useita 
teoksia ja luennoinut laajasti 
mm. parisuhteeseen ja per-
heeseen liittyvistä teemois-
ta.

Kilpailun voittajan valitsi 
Suomen Yrittäjien toimitus-
johtaja Mikael Pentikäinen.
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Kannustan välittämään,
miten muilla menee

Tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistö, millaisena näette lapsen 
aseman Suomessa ja maail-
malla?

Lasten elämät ehdot ovat meil-
lä parantuneet koko ajan, pu-
hutaan sitten koulutuksesta, 
terveydestä tai muista hyvän 
lapsuuden mittareista. Mutta se 
ei toki tarkoita sitä, että jokai-
sella lapsella olisi hyvä elämä. 
Onneksi ihmisestä huolehtimi-
nen alkaa Suomessa yhteiskun-
nankin taholta jo ennen synty-
mää. Neuvolajärjestelmämme 
on aivan ainutlaatuisen hieno 
juttu. Osittain sen ajatus on taa-
ta, että ne perheet ja lapset 
löydetään, joilla on ulkopuoli-
sen turvaverkon tarve. Hyvän 

lapsuudenkin suhteen on maa-
ilmassa suuria epäsuhtia: juu-
ri nytkin yksi syntyy Suomeen, 
toinen Syyriaan, joku Saharan 
Eteläpuoliseen Afrikkaan, jossa 
alle viisivuotiaiden kuolleisuus-
riski on 12 kertaa suurempi kuin 
meillä. Rakastava, huolta pitä-
vä lähipiiri on mielestäni kaikista 
tärkein asia hyvän lapsuuden 
saavuttamiseksi, eikä se ole 
elintasosta kiinni. Hyviä valmiuk-
sia elämää varten on kuitenkin 
vaikea saada, jos perustervey-
denhuoltoa, puhdasta vettä, 
ruokaa tai mahdollisuutta kou-
lutukseen ei ole. 

Pitääkö lapsen ja nuoren ase-
maa pyrkiä vielä parantamaan 
lainsäädännöllä?

Lainsäädäntö tarjoaa tärkeät 
puitteet ja pelisäännöt sille, mi-
ten lapsia pitää kohdella. Me 
ihmiset kuitenkin vastaamme sii-
tä, miten ne kunkin lapsen elä-
mässä toteutuvat. Siinä on vas-
tuuta ihan jokaiselle. Minusta 
on hienoa, että lapsen asema 
ja oikeudet on määritelty YK:n 
lapsen oikeuksien sopimukses-
sa. Lasten ja lapsuuden erityi-
syydestä kertoo aika paljon se, 
että tuo sopimus on laajimmin 
hyväksytty YK:n sopimus.  Siinä 
luetellut oikeudet eivät kaikille 
ja kaikkialla toteudu, mutta ku-

kaan ei voi väittää, ettei tietäisi, 
minkälaiselta hyvän lapsuuden 
tulisi näyttää.

Vuosittain noin 18.000 lasta on 
sijoitettuna kodin ulkopuolel-
le. Miten näette lastensuojelun 
tarpeen yhteiskunnassa?

 Jo tuo luku kertoo, että tarve 
on suuri. Toisaalta se kertoo 
myös sen, että järjestelmä on 
aika toimiva. Tärkeintähän on 
löytää ne perheet, joissa ei 
enää yksin pärjätä. Suomalai-
sen yhteiskunnan yksi isoimpia 
vahvuuksia on se, että heikoim-
mista ja apua tarvitsevista pi-
detään huolta. Lastensuojelus-
sa on kyse juuri siitä. Eikä apu 
tietystikään rajoitu vain lapsiin, 
sitä tarvitsevat myös vanhem-
mat. Kasvatustyö on yksi isoim-
mista vastuista, mitä ihmiselle 
voidaan antaa. Siinä voi oike-
astaan kuka tahansa tarvita 
välillä tukea.
 
Miten me kaikki voisimme pa-
remmin estää nuorten syrjäyty-
mistä?

Olen puhunut paljon pienten 
asioiden merkityksestä. Siitä 
kuinka meistä jokainen pystyy 
vaikuttamaan lähellä olevien 
ihmisten elämään. Jokaisen 
ei tarvitse ryhtyä tekemään 

”Pitää puuttua ja 
välittää, kun jotakuta 
työnnetään syrjään. 
Pienikin kannustava 
sana voi tiukassa 
paikassa olla 
kullanarvoinen.”

Haastattelu
Teuvo V. Riikonen
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vapaaehtoistyötä – joskus yk-
sikin sana tai pienikin teko voi 
oikeassa paikassa vaikuttaa 
vahvasti. Kannustan siis puut-
tumaan siihen, mitä näemme 
ympärillämme tapahtuvan ja 
välittämään siitä, miten muilla 
menee.

Kansalaisyhteiskunnassa kol-
mannen sektorin toimijoiden 
merkitys on suuri. Onko yhteis-
kunnassa annettu sille riittävän 
suuri arvostus julkisen sektorin 
ja yritystoiminnan lisäksi?

Uskon, että suomalaiset arvos-
tavat suuresti kolmannen sek-
torin toimijoita. Mielestäni ar-
vostus sitä kohtaan on erityisesti 
viime vuosina noussut kohisten. 
Suomalaisethan ovat myös ko-

via tekemään vapaaehtoistyö-
tä ja toimimaan järjestöissä. Se 
johtuu varmasti siitä, että työ 
tekijäänsä kiittää. On varmasti 
hieno tunne, kun näkee omien 
toimien auttaneen lasta tai 
nuorta elämässä eteenpäin. 
Sitä ei varmasti mikään julkinen 
kiitoskaan korvaa.

Monen lapsen ja nuoren koh-
dalla yhden aikuisen läsnäolo 
tai rohkaiseva sana oikeassa 
paikassa on voinut merkitä elä-
män uutta suuntaa. Miten ha-
luaisitte meitä rohkaista enem-
män kannustamaan muita?

Olin helmikuussa käynnistä-
mässä hanketta nimeltä #kan-
nustusryhmä. Ajatus on nimen-
omaan se, että rohkaisisimme 

toisiamme, kannustaisimme 
eteenpäin. Tavoitteena on sel-
lainen Suomi, jossa kaikki pide-
tään mukana. Toiminta-ajatus 
on yksinkertainen: Pitää vain 
puuttua ja välittää, kun jotaku-
ta työnnetään syrjään. Pienikin 
kannustava sana voi tiukassa 
paikassa olla kullanarvoinen. 
Eikä kehuja tai kannustusta 
kannata säästellä, hyvää sa-
nottavaa löytyy kyllä arkisista-
kin hetkistä ja kohtaamisista.

Lapsille ja nuorille esikuvat ovat 
tärkeitä. Millaisia esikuvia me 
tarvitsemme?

Jokainen tarvitsee varmasti vä-
hän erilaisia esikuvia. Ei heidän 
tarvitse olla mitään kiiltokuvia 
täydellisestä elämästä, vaan 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailulla 28.2.2017 Haminan Linnoituksen päiväkodissa.
Kuva: Tasavallan presidentin kanslia.
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elämänmakuisia ihmiskohtaloi-
ta iloineen ja suruineen. Olen-
naista on näyttää, että ongel-
mista voi selvitä ja että apua 
saa tarvita ja pyytää. Monesti 
esikuva on julkisuuden henki-
lö, mutta uskon, että heitä löy-
tyy useasti paljon lähempää 
– opettajista, kavereiden iso-
siskoista ja veljistä, urheilujouk-
kueen valmentajista. Yksi aikui-
sena olemisen rooleista onkin 
olla esikuvana nuoremmille – se 
pitäisi pitää mielessä melkeinpä 
tilanteessa kuin tilanteessa.
 
Millaisena näette kristillisten 
kirkkojen, seurakuntien ja jär-
jestöjen tekemän lapsi- ja nuo-
risotyön merkityksen nyt ja tule-
vaisuudessa?

Sen merkitys tulee varmasti ko-
rostumaan. Suomen huono ta-
loudellinen tilanne on jatkunut 
jo pitkään. Rahahanat ovat 
tiukalla myös tuiki tarpeellisissa 
asioissa ja siksikin on hienoa, 
että auttajia löytyy myös muista 
kuin varsinaisista viranomaisista. 
Lisäksi on selvää, että ennalta-

ehkäisevä työ on kullanarvois-
ta. Mitä useampi lapsi ja nuori 
löytää mielekästä tekemistä 
ja luotettavia aikuisia vaikka 
juuri seurakunnan piiristä, sitä 
vähemmän meillä on syrjäyty-
neitä. Mehän tiedämme kyllä 
syrjäytyneiden määrän, mutta 
emme sitä, kuinka moni on sil-
tä kohtalolta välttynyt. Hienoa, 
korvaamatonta ja osin näky-
mätöntä työtä tehdään todel-
la paljon.

Miten 100-vuotias Suomi voisi 
olla meille kaikille eri ikäisille 
vielä parempi ja rakkaampi 
kotimaa?

Olen itse sanonut, että meidän 
pitäisi enemmän kiinnittää huo-
miota siihen kaikkeen hyvään, 
mitä meillä on. Onhan Suo-

mi maailman ykkönen vähän 
jokaisella mittarilla.  Olemme 
esimerkiksi maailman kuuden-
neksi onnellisin kansa. Suomi on 
todella hyvä ja rakas kotimaa 
melkein kaikille ja melkein kaik-
kien mielestä. Nyt meidän pitää 
vain tehdä työtä sen eteen, 
että se sellaisena pysyy.

Mikä on kaunein lapsuuden ja 
nuoruuden muistonne?

Kaikista kauniista muistoista yksi 
on, kun vanhempien sisarusten 
kanssa ensi kertaa lähdimme 
etäämmälle, joenuomaan, 
noutamaan äitienpäiväkukkia. 
Löytyi keltavuokkojakin!

Presidentti Niinistö, 
Diandra ja Robin 

käynnistivät 14.3.2017 
#kannustusryhmä-

kampanjan kiusaamisen 
vähentämiseksi. Kuva: 

Matti Porre / Tasavallan 
presidentin kanslia.

”Rakastava, huolta pitävä lähipiiri on
mielestäni kaikkein tärkein asia

hyvän lapsuuden saavuttamiseksi,
eikä se ole elintasosta kiinni”
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Erään runon säe on seurannut minua pitkään. Maaria Leinosen 
ajatus: ”sanovat minulle, että olet vasta tässä, vaan eivät tiedä, 
mistä olen tähän tullut…” 

Vanhemmillani oli kuukausi ikäeroa. Äitini syntyi merkilliseen 
historian kohtaan marraskuun lopulla 1917. Hän syntyi Suomen 
suuriruhtinaskunnassa, Kuolemajärven pitäjässä Karjalassa. Isäni 
syntyi kuukautta myöhemmin itsenäiseen Suomeen. Minun per-
heeni historia on melkein, kuin Suomen historia ja minä kannan 
paljon sitä, mitä vanhempani joutuivat kokemaan. Sotien kauhut, 
evakon kolkon tien, monta muuttoa ja selviytymisen ihmeen. Ei-
vät tiedä, mistä olen tähän tullut…

Lastenkodin pihalla kirmaa kevään raikastamia lapsia. Eivät nuo 
heitä katsovat tiedä, mistä ovat tähän tulleet…

Monella tapaa olen vielä kesken, matkalla. Yhä etsin ja seison 
joskus pitkään opastaulun edessä, jossa punaisen täplän kohdalla 
lukee ”olet tässä” ja mietin, eivät kuitenkaan tiedä mistä olen tä-
hän tullut… 

”ja luoksensa kerran hän kokoaa, ne jotka hän tunsi tiellä…” (VK 
54:4 loppu) lauletaan virressä. Olisiko niin, että sittenkään kaik-
kein tärkeintä ei olekaan se, että minä tunnen ja tiedän – vaan, 
että Hän tuntee. Tuntee minut, historiani, mistä olen tähän tullut, 
kaiken sen mitä kannan sisälläni joko tiedostaen tai tiedostamat-
tani. Hän kokoaa kerran luokseen ne, jotka kulkivat sitä tietä, jolle 
Hän oli kutsunut. Kaikki keskeneräiset, elämän evakot, ihmisten 
hylkäämät – kaikki nekin, jotka ovat vasta tässä.

Olet vasta tässä

Ari Tähkäpää

TÄHKÄPÄITÄ

Ensin juoksin
sitten kävelin
nyt ryömin vain.
Nyt vasta hiukan
lapsenmieltä sain.

Lähellä Sinua
Erkki Leminen

Jos isä lapselleen useam-
man kerran muistuttaa, ei 
tule väsyä siihen. Siinäkin on 
seurattava hellän Vapahta-
jan esimerkkiä.

Älä Pelkää pieni lauma, 
Sarlin: Eräs meidän ajan 
profeetta 

Sanottu 
ennen 
meitä

Jaska Jokusen tapaisia lap-
siaan Kristus on aina koh-
dellut niin, että heidän 
itsetuntonsa on päässyt vah-
vistumaan sairaalloisesta 
heikkoudestaan.

Ei hän sinusta luovu
Erkki Leminen

Niinpä niin -----
mitähän varten minutkin 
vedettiin kerran käyntiin? 

Lähellä Sinua
Erkki Leminen
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Kodinsiunaamisseuroissa Lam-
minahojen kodissa virsi kaikuu 
raikkaana. Paikalla on puolen-
sataa henkeä.

Isäntä on virittänyt huoneisiin 
äänentoiston, sillä monissa huo-
neissa on seuravieraita, suurin 
osa nuoria. Saamme iloita siitä, 
että nuori perhe haluaa kotinsa 
siunattavan ja avata ovet Ju-
malan sanan kuuloon.

Perheen äiti, Mirjam Lammin-
aho, on kristityn perheen esikoi-
nen.

Mirjamin omaan perheeseen 
kuuluu aviomies Timo ja 10 kuu-
kauden ikäinen Susanna. He 
asuvat Mirjamin synnyinseudul-
la Nurmeksessa.

Mirjamille oma perhe on tär-
keä rakkauden, tuen ja turvan 
lähde. Kristityssä perheessä voi 
tukeva toisiansa ristin tiellä. 

Äitiys merkitsee Mirjamille vas-
tuullista tehtävää kasvattaa 
Jumalalta lahjaksi saatu lapsi 
Jumalan tuntemiseen. 

Äitiys on rakkautta, nöyrtymis-
tä ja iloa, mutta myös huolta, 
heikkoutta ja surua. Susanna 
syntyi parhaaseen mahdolli-
seen aikaan. On turvallista huo-
mata, että Jumala on ennalta 
suunnitellut kaiken.

Mirjam nimeää elämänsä 
tärkeimmäksi tapahtumaksi 
Elämän tien löytymisen. Tavat-
tuaan Timon kaiken piti olla 
kunnossa, mutta ei kuitenkaan 

Mirjam Lamminaho
Elämän tiellä

ollut. Tuli synnintunto ja helvetin 
pelko, hän kertoo. 

- Sain huomata että Taivaan 
Isältä ei mikään ole salassa, kun 
minulle näytettiin syntilistaani 
kuin filminauhalta. Tunsin itseni 
syntisistä suurimmaksi, ja aloin 
huutamaan Jumalan puoleen. 
Pyysin anteeksi myös niiltä ihmi-
siltä, joita vastaan olin rikkonut. 

- Jumala opetti minua erot-
tamaan hyvän ja pahan toisis-
taan. Laki tuli rakkaaksi ja aloin 
vihata syntiä. Näin näyssä Jee-

suksen hymyilevät kasvot ja en-
kelikuoron laulavan taustalla: 
Ratki taivaassa, ratki taivaas-
sa...Mirjam kertoo vaiheistaan. 

- Itkin ilosta ja syntitaakasta 
vapautumisesta. Oli niin hyvä 
olla, että tuli suuri ikävä sinne 
kiittävien ja ylistävien joukkoon. 
Jeesus on minun Herrani ja Ju-
malani, hän on minun Pelasta-
jani ja paras Ystäväni. Hän suos-
tui kärsimykseen ja kuolemaan 
minun syntieni tähden.

Kun Mirjam hoiti Susannaa 

Lamminahon perheeseen kuuluvat vanhemmat Timo ja Mirjam sekä 
kymmenen kuukauden ikäinen Susanna.
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Juha Tapio vieraili 
Parikanniemen lastenkodissa

yöllä pahan korvatulehduksen 
vuoksi, tuli hänelle mieleen Je-
sajan kirjasta (49:15): Unhot-
taako vaimo rintalapsensa, niin 
ettei hän armahda kohtunsa 
poikaa? Ja vaikka he unhottai-
sivatkin, minä en sinua unhota. 
Tästä on tullut hänelle rakkain 
Raamatun paikka, joka osoit-
taa kuinka Jumalan rakkaus on 
käsittämättömän paljon äidin-

Muisto

rakkautta suurempi!
Kristittyjen yhteys on Mirjamilla 

päivittäistä. Siinä jaetaan yh-
teistä uskoa sekä rohkaistaan 
ja vahvistetaan toisia. Orpoko-
tijuhlat ovat hänelle kesän ko-
hokohta. Ensimmäisellä kerralla 
juhlista jäi mieleen virsi 345: Jo 
mahtaisimme yötä ja päivää-
kin kiittää Jumalan suurta hy-
vyyttä. Tästä virrestä tulee aina 

Orpokotijuhlat mieleen. Saaren 
juhlista on vaikea lähteä koti-
matkalle, sillä siellä on niin mu-
kava olla.

 
Haastattelu: Petri Tiusanen
Kuva: Jeremia Lohtander

Juha Tapio tunnetaan ihmisenä, jolle lapsi on tärkeä. 
Hänellä on siihen asiaan yksi muisto. 2009 hän kon-
sertoi Parikanniemen juhlakonsertissa Ristiinan kir-
kossa noin 650:lle kuulijalle.

- Kirkko oli täynnä ja se oli kaunis aurinkoinen ke-
väinen päivä. Keikka on aina sellainen, että siinä pu-
ristaa kaiken irti. Jos keikan jälkeen on jotakin, se aina 
sovitaan. Silloin ei oltu sovittu. Henkka kysyi vierai-
lulle Parikanniemeen. Siinä mielentilassa kaikilla on 
halu, että ajetaan kotiin ja jaksaako lähteä?

- Kolkuttavalle ja sinnikkäälle pyytäjälle avataan. 
Kun oltiin lastenkodin asialla, ajateltiin että käydään 
siellä vielä. Käytiin katsomassa niitä paikkoja ja kuul-
tiin talon historiasta. Meiltä pyydetään hirveästi hy-
väntekeväisyyttä ja joskus sieltä ”poimii vähän laput 
silmillä”. Siinä vasta silmät aukesi minkä puolesta 

siinä konsertoitiin. Teki vaikutuksen Henkan, Raijan 
ja henkilökunnan asenne ja tapa, jolla puhuivat sii-
tä työstä. Lopulta jään mursi ja sydämen avasivat 
ne muksut. Siitä tuli onnellinen olo, että oltiin näi-
den ihmisten puolesta. Tuli hyvä olo, että tultiin sekä 
konsertoimaan ja tutustumaan taloon.  Sillä tavalla 
minusta tuli asian kannattaja, kertoo Juha Tapio joka 
myöhemminkin on muistanut lastenkotia. 

- Suomi100 juhlavuonna kun puhutaan mitä on 
nykyajan maanpuolustus, niin lastensuojelu on erit-
täin yhteiskunnallista ja isänmaallista työtä. Nyky-
ajan maanpuolustus on sitä, että pyritään pitämään 
kaikki lapset ja nuoret mukana.

Haastattelu: Teuvo V. Riikonen
Kuvat:   Markku Liukkonen
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”SINUN ARMOSI ON AVARA” 
73. Orpokotijuhlat 11.-13.8.2017 Parikkalan Saaren kirkolla
Perjantai 11.8.2017
Klo 17.00   ”Rohkeasti armon valtaistuimen eteen”. Alkajaisseurat, juontaa
  Erkki Lemetyinen, Petri Tiusanen, Vesa Huuskonen ja Marja Liisa Malmi.
Klo 18.00  ”Armosta osaton”. Raamattuopetus Markku Liukkonen.
Klo 18.30  Iltapala
Klo 19.15  Rukoushetki
Klo 19.30  ”Ole minulle syntiselle armollinen”. Iltaehtoollinen, rippisanat Oskari Nummela, 
  kanttori Veera Heino.
Lauantai 12.8.2017
Klo 8.30   ”Herra olkoon sinulle armollinen”. Aamuseurat, juontaa Pekka Maaranen, 
  Hannu Tolvanen, Kristiina ja Lauri Koistinen.
Klo 10.00  ”Täynnä armoa ja totuutta”.  Raamattuopetus Riitta Keskimäki.
Klo 11.00  Ruokailu
Klo 12.00  ”Suuri on hänen laupeutensa”. Päiväseurat, juontaa Petri Tiusanen, Kalle Virta, 
  Inkeri Tuunanen, Antti Maunula.
Klo 13.15  Kahvi
Klo 14.00  ”Sinun armosi on avara”.  Raamattuopetus Teuvo V. Riikonen
Klo 15.00  ”Julistakaa Hänen pelastustekojansa”.  Lähetysseurat, juontaa Heini Meuronen, 
  piispa Voitto Huotari, Samuel Laukkanen, Marja Soikkeli.
Klo 16.30  Ruokailu
Klo 16.30  Jaakkiman opistolaisten tapaaminen
Klo 17.30  ”Kiittäkää Herraa”. Ystäväilta, juontaa Teuvo V Riikonen, muistamisia Sami Siponen, 
  Erkki Lemetyinen.
Klo 18.30 ”Jumalan armolahja on…”. Iltaehtoollinen, rippisanat Kai Jantunen, kanttori Veera Heino
Klo 20.30 Nuorten ja nuortenmielisten jatkot Rantamajalla. Nuotion ääressä Lauri Ainala keskustelee
  Teuvo V. Riikosen kanssa musiikista, kokemuksista Saaren juhlilta ja avarasta armosta.
Sunnuntai 13.8.2017
Klo 8.30   ”Armo ja rauha teille”. Aamuseurat ja huomenkellot, juontaa Matti Kostamo, Kaisu Halko, 
  Timo Suutari
Klo 10.00  ”Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa”. Messu. Liturgia Marja-Liisa Malmi, 
  saarna Arto Marttinen, kanttori Veera Heino.
Klo 11.30  Ruokailu
Klo 13.00  ”Jumala on kansojen kuningas”. Päätösseurat, juontaa Teuvo V. Riikonen, 
  Jouko Jääskeläinen, Markku Viinikainen, Pirjo Valkeapää.
  Juhlien päätös seurakunnan ja Parikanniemisäätiön edustajat.
Klo 14.15 Päätöskahvit

Klo 15.30  JIPPII - laulamme yhdessä,
  jippiilauluryhmä Ilon Pisarat
Klo 16.30  Ruokailu
Klo 18.00 Iltahetki

Sunnuntai 13.8.
Klo 09.30 Aamujumppa ja aamurukous.
Klo 10.00 Lasten kulkue ja laulu messun 
  alussa, teltassa pyhäkoulu ja 
  lauluhetki 
Klo 11.30 Ruokailu
Klo 12.30 Päätöshetki. Vielä hetki yhdessä.
  Loppusiunaus.  

LASTEN OHJELMATUOKIOT
Perjantai 11.8.
Klo 17.00  Tutustumista, iltahartaus.
Lauantai 12.8.
Klo 09.30  Aamujumppa ja aamun sana.
Klo 10.00  Lasten lähetyshetki. Marja 
  Soikkeli, Samuel Laukkanen
Klo 11.00 Ruokailuväliaika
Klo 12.00  Rastirata - ohjeet annetaan teltalla                 
Klo 13.40 Yhteislähtö teltalta lasten 
  kirkkoon kappelille 
Klo 14.00  Lasten kirkko kappelilla 
Klo 15.00 Paluu kirkolta ja väliaika

Arto Myllärisen kesäteatterinäytelmä RIEMUVAURIO nähtävissä juhlien aikana Oronmyllyllä.
www.oronmylly.fi 
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TERVETULOA TILAISUUKSIIN JA KUUNTELEMAAN RADIO-OHJELMIAMME! 

Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierailevat 
seuraavissa tilaisuuksissa!
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista, säätiön kotisivuilta 
www.parikanniemi.fi ja radio-ohjelmat www.radiodei.fi 

11.6. Savitaipale, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat Petti-
län kyläkeskuksessa klo 13.00 Kuivasensaarentie 1196, 
Timo Talo, Tiusanen
14.6. Ristiina, klo 18.00, Parikanniemen Riihikirkko-
seurat, mukana Heikon ihmisen lauluryhmä, Jyrkämä, 
Tiusanen
17.6. Imatra, Sanan Suvipäivät, Riikonen
18.6. Pyhäselkä, klo 10.00, messu, Tiusanen
24.6.-25.6. Kuhmo, Iivantiiran Juhannusjuhlat Juttuan-
tie 2370. mm. Makkonen, Tiusanen
19.7. Ristiina, klo 18.00, Parikanniemen Riihikirkko-
seurat, Makkonen
31.7. Parikkala, messu Uukuniemen kirkossa klo 
10.00, jonka jälkeen rantakalajuhla Erkki Lemetyisen 
kesämökillä Kuljakontie 132 A

Elokuu
11.-13.8. Parikkala, Orpokotijuhlat saaren kirkolla 
teemalla ”Sinun armosi on avara”
20.8. Parikkalan kirkon 200 -vuotisjuhla
20.8. Joutseno, klo 10.00 kirkkopyhä ja seurat, Tiusa-
nen
27.8. Parikkala, klo 10.00, kiitosjuhla Saaren kirkolla, 
messu ja seurat, mm. Riikonen, Makkonen
27.8. Liperi, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, Kostamo, 
Tiusanen
29.8. Ristiina, klo 18.00, Parikanniemen Riihikirkko-
seurat ja Lauri Konttisen syntymäpäivät, mahdolliset 
muistamiset Parikanniemen hyväksi, Riikonen

Parikkalassa, entisen Saaren kunnan alueella, lähellä Saa-
ren kirkkoa sijaitsevan Honkakylän kauppamuseon avaa-
misesta tulee tänä vuonna kuluneeksi jo 30 vuotta.

Kauppamuseo sijaitsee 1910-luvun lopulla rakennetus-
sa kauppatalossa, jossa Uukuniemeltä kotoisin oleva Juho 
Pitkänen piti sekatavarakauppaa vuosina 1927-1977. Mu-
seo on kyläläisten innostuksen ja talkootyön tulos ja toi-
mii nykyisinkin pääosin talkoovoimin. Kaupan ja toimiston 
puoli kalusteineen on alkuperäisessä kunnossa. Esillä on 
tavaraa alkuajoista lähtien. Ne ovat pääosin Pitkäsen kau-
pasta, mutta tavaroita on tuotu myös lähettyvillä sijain-
neesta Sorasmaan kaupasta. Kauppias Pitkäsen perheen 
asuintila on kunnostettu honkakyläläisten kokoontumis- ja 
harrastustiloiksi. Varastotiloissa on suksinäyttely, jossa esi-
tellään suksen kehitystä 1930-luvulta lähtien.

Honkakylän kauppamuseo on avoinna kesäsunnuntaisin 

Honkakylän kauppamuseo

klo 12-18 sekä muina aikoina sopimuksen mukaan. Saaren 
Orpokotijuhlien aikaan 11.-13.8.2017 museo on avoinna 
perjantaina, lauantaina sekä sunnuntaina. Pääsymaksu ai-
kuisilta 2,50 €. Osoite: Sorokulmantie 759, 59520 Saari kk.

Yhteyshenkilö: Soile Sandler puhelin 050 3045645.

Toukokuu
7.5. Rautjärvi, klo 10.00 messu Simpeleen kirkossa ja 
klo 13.00 messu Rautjärven kirkossa, jonka jälkeen 
seurat Pitäjäntuvalla, Luumi, Lemetyinen, Tiusanen
8.5. Lappeenranta, klo 17.00, ystäväseurat 
Emmauksessa, Kostamo
11.5. Kitee, klo 13.00 ystäväseurat Isopappila, 
Lemetyinen, Kostamo
11.5. Pyhäselkä, klo 16.30, ystäväseurat Reijolan 
seurakuntatalossa, Lemetyinen, Kostamo
12.5. Joensuu, klo 13.00, ystäväseurat seurakunta-
keskuksessa, Kostamo
12.5. Liperi, klo 15.30, ystäväseurat Viinijärven kirkolla, 
Kostamo
 19.-20.5. Turku, Kirkkopäivät, Tiusanen
22.5. Hamina, klo 13.00, ystäväseurat Kulmakivessä, 
Siponen, Tiusanen
22.5. Lappeenranta, klo 17.00, ystäväseurat Emmauk-
sessa, Siponen, Tiusanen
27.5. Parikkala, Oronmylly, klo 12.30 kesäkauden 
avajaiset, Riikonen
28.5. Nurmes, klo 10.00 kirkkopyhä ja seurat, Kostamo, 
Tiusanen
30.5. Kerimäki, klo 13.00, ystäväseurat Matti ja Tuula 
Siimekselällä, Mäkituvantie 38, Tiusanen
Kesä- ja heinäkuu

4.6. Kitee, Helluntaijuhlat, klo 10.00 messu kirkossa, 
saarna Tiusanen. Seurat seurakuntakeskuksessa, 
mm. Kurkola, Nummela, Kostamo, Makkonen. 
Parikanniemen ystävät ry:n vuosikokous klo 14.30 
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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

Parikanniemen Ystävät ry
- jäsenyhdistys
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20€/vuosi
- kustannustuotteet

Erilainen matka Kreikan Patmokselle 
Ilmestyskirjan syntysijoille 5-12.9.2017!

Hinta n. 1200-1300 €. Matkanjohtajana Teuvo V. Riikonen,
0400-315573. Vastuullinen matkatoimisto www.elvetours.gr 

Ystävyysseurakuntamatka Kontupohjaan 
15.-17.9.2017

Lisätietoja Erkki Lemetyinen 040-7641050,
Petri Tiusanen 040-7535553 tai www.xeniatours.fi 040-5801726.

Perinteinen Kairosmajan matka
2-9.9.2017 Lappiin

Hinta n. 580-680 €, lisäksi bussimatka n. 100 €. Lisätietoja Pekka 
Maaranen 0400-990954 ja Petri Tiusanen 040-7535553. 

Matkojen järjestäjä: Parikanniemisäätiö
Lisätietoja www.parikanniemi.fi

Pala Konttista ohjelma Radio 
Deissä maanantaisin klo 15.45. 
Toukokuussa Teuvo V. Riikonen, 
kesäkuussa Petri Tiusanen, hei-
näkuussa Markku Liukkonen ja 
elokuussa Riikonen. Kustantaja: 
Parikanniemisäätiö. 

Vähätorilla sijaitsevalla Kirkkopäivien Mahdollisuuksien markkinoilla 
yhdistykset, järjestöt, kirkolliset ja ei-kaupalliset toimijat esittelevät 
toimintaansa kaikelle kansalle.

Tule Parikanniemisäätiön toimipisteeseen ostamaan edullisia kirjoja.
Saatavana myös Teuvo V. Riikosen uutuuskirjat

• Twaarnat Ajatuksia pyhäpäiviin 18€ (Väyläkirjat) ja 
• Uukuniemeläisiä ukkoja ja eukkoja 30€ (Parikanniemen ystävät ry.)
• Jaossa myös Kontti-lehtiä!

Yleisöllä vapaa pääsy. Tervetuloa!
Mahdollisuuksien markkinat ovat avoinna perjantaina 19.5. klo 16.00-21.00 
ja lauantaina 20.5. klo 11.00-21.00.

PARIKANNIEMISÄÄTIÖ MUKANA
TURUN KIRKKOPÄIVILLÄ 19.-20.5.2017

Parikanniemen Ystävät ry:n 
vuosikokous pidetään
Kiteellä, srk-keskus, 
4.6.2017 klo 14.30.

Tervetuloa! Hallitus!
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Parikanniemen lastenkoti on aloit-
tanut toimintansa Uukuniemellä yli 
sata vuotta sitten kristillisessä hen-
gessä. Tuo sama henki on johdattanut 
työtämme aikojen muuttuessa. Vaik-
ka maailma ympärillämme on muut-
tunut todella paljon sadan vuoden 
aikana, niin ihmisen perustarpeet 
ovat pysyneet samoina. Pieni ihmi-
nen tarvitsee edelleen samoja asioita 
elämässään kuin sata vuotta sitten. 
Turvaa, rakkautta ja rajoja. Turvalli-
nen kasvuympäristö ei valitettavasti 
ole hyvinvointiyhteiskunnassamme 
itsestäänselvyys kaikille. 

Parikanniemen lastenkodissa jär-
jestetään sijaishuoltoa lapsille, jotka 
eivät syystä tai toisesta voi asua ko-
tona. Joskus käy onnekkaasti. Olo-
suhteet kodissa korjaantuvat ja lapsi 
voi palata vanhempiensa luokse. Osa 
lapsista siirtyy omaan itsenäiseen 
elämään suoraan Parikanniemestä.

Lastenkodin arjessa pyritään elä-
mään hyvinkin tavanomaista elämää. 
Päivän rutiinit, kuten koulu, arjen as-
kareet, leikki ja lepo sekä yhdessäolo 
ja aito välittäminen ovat osa lasten-
kodin peruskiveä. Näistä palasista py-
rimme rakentamaan lapsille heitä ja 
heidän tarpeitaan tukevan turvallisen 

kasvuympäristön, jossa elää. Jokai-
selle lapselle nimetään omaohjaaja, 
joka vastaa lapsen käytännön asioista 
ja osallistuu lasta koskeviin neuvotte-
luihin. Omaohjaajan kanssa vietetään 
myös omaohjaajapäiviä, jolloin teh-
dään perusarjesta poikkeavia kivoja 
juttuja oman, tutun ja turvallisen ai-
kuisen kanssa. Käydään vaikkapa ui-
mahallissa ja hampurilaisella. 

Parikanniemen lastenkoti
Yli 100 vuotta lapsen asialla

hyvässä hengessä
Parikanniemeläisyys
tarkoittaa välittämistä
Läheisyys, lämpö ja aito välittämi-
nen ovat niitä asioita, jotka kuvaavat 
tekemäämme työtä parhaiten. Tätä 
voisi kuvata termillä ”parikannieme-
läisyys”, joka on yhteinen tekemisen 
tunne- ja tahtotila, jossa yhteisölli-
syys, aito välittäminen ja toisten tuke-
minen ovat keskiössä.

Tähän työhön täytyy olla jonkin-
lainen intohimo, jota voisi kuvailla 
vaikka kutsumukseksi. Työ on erittäin 
vaativaa, mutta samalla myös palkit-
sevaa. Aikuistuneiden lasten vierailut 
omien perheidensä kanssa Parikan-
niemeen ovat lämminhenkisiä. Ai-
kuistuttuaan lapset osaavat yleensä 
arvostaa niitä eväitä, mitä Parikan-
niemi on heille mukaansa antanut. 
Elämä lastenkodissa on erilaista kuin 
kotona asuminen, mutta monelle se 
antaa hyvän ja turvallisen jalustan 
ponnistaa kohti aikuisuutta. 

Teksti:
Sami Siponen ja Matti Pasanen
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Muusikko Lauri Ainala:
Saaren juhlien tunnelma 
oli turvallinen
Muusikko Lauri Ainala on tun-
nettu nuorison musiikkipiireissä, 
parhaiten Paavoharju-yhtyees-
tä. Lauri on myös työstänyt mu-
siikkia virrenveisuun pohjalta. 
Siihen innoittivat muistot Saaren 
kirkolta.

- Olen 34-vuotias perheenisä 
Savonlinnasta. Ostimme vast-
ikään Miekkoniemeltä talon, 
jonka remonttia aloittelen ke-
väällä. Musiikin tekemisen aloi-
tin ala-asteella ollessani, kun 
teimme eräänlaisia remixejä 
muiden kappaleista tupladek-
kisen kasettisoittimen ja mikro-
fonin kanssa, kertoo Lauri muu-
sikon uran alusta. 

- Yläasteella kiinnostuin tie-
tokonemusiikista ja opettelin 
ohjelmien käyttöä. En siis var-
sinaisesti osaa soittaa mitään 
soittimia, enkä hallitse musiikin 
teorioita. Olen aina tehnyt asiat 
omalla tavallani, enkä ole kos-
kaan pitänyt itseäni erityisesti 
muusikkona, vaikka sellaisena 
minut kait ensisijaisesti tunne-
taan.

- Olen aina ollut kiinnostunut 
omista puuhailuistani, enkä ole 
mennyt mukaan valmiisiin har-
rastuksiin tai yleisiin meininkei-
hin. Olen opetellut itse yksinäni 
tekemiseen tarvittavat taidot 
niin musiikin, videoiden, kuin 
vaikkapa remonttihommien 
suhteen,  kertoo Lauri, jonka 
elämään Saaren Orpokotijuh-
lat kuuluivat 3-vuotiaasta asti.

- Koen juhlat ja niille osallistu-
misen hienona juttuna. Tajusin 

vasta päälle parikymppisenä, 
miten erikoinen ja uniikki juttu 
juhlat ja niiden tunnelma ovat. 
Suosittelen tapahtumaa aivan 
kaikille, juhlien ideologiseen si-
sältöön kantaa ottamatta.

- Tokihan pienestä lapsesta 
virret kuulostavat aika ankeilta 
ja varsinkin sateisina päivinä 
juhlilla tuntui olevan aika tylsää. 
Tunnelma oli kuitenkin turvalli-
nen ja kotoisa. Leikkikavereita-
kin juhlilta yleensä löytyi. Olen 
lapsesta saakka pitänyt juhlilla 
tarjoiltavista ruoista eli lihakei-
tosta, riisipuurosta ja hedel-
mäsopasta. Alhaalla rannassa 
oleva uimaranta oli myös mah-
tava hyppytorneineen, kertoo 
Lauri kokemuksistaan, jotka in-
noittivat häntä äänittämään 
levylle juhlien virren veisuuta.

- Nuorena pidin virrenveisuun 

tunnelmasta, sekä puheista 
juhlilla - olinhan tuolloin usko-
vainen seurakuntanuori. Ran-
tamajalla kokoontuneeseen, 
pitkälti Savonlinnalaisista koos-
tuneeseen nuorten porukkaan 
en oikein päässyt sisään ja se 
joskus ahdistikin. Syynä ei ollut 
varsinaisesti siis itse juhlat, vaan 
jonkinlainen ulkopuolisuuden 
kokemus ja nuoruuden epävar-
muus, kertoo Lauri tuntojaan 
samalla kun toivotan hänet 
tervetulleeksi takaisin Saaren 
juhlille.

Kotiin saa aina tulla takaisin. 
Kotona ei kysellä. 

 
Haastattelu:
Teuvo V. Riikonen
Kuvat:
Lauri Ainala

Lauri Ainala suosittelee 
Saaren juhlia kaikille.

Lauri Ainala lapsena 
Saaren juhlilla.
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