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Lämpimät kiitokset kaikille työntekijöille, vapaaehtoisille, työn ystäville, vastuunkantajille sekä lu-
kuisille yhteistyökumppaneille, jotka vuoden 2017 aikana olette olleet mukana yhteisessä työssä! 
Parikanniemen työn keskiössä on lapsi ja evankeliumi Vapahtajasta. Työn takana on ihmisiä, joille 
tämä on sydämellä, tärkeää ja rakasta. Lämmin kiitos kaikesta työstänne ja rakkaudestanne teille 
jokaiselle!

Toivotamme kaikille hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta 2018!
“En ollut vielä syntynyt, kun synnyit auttajaksi. En armoasi kysynyt, kun tulit turvaajaksi. En vielä 

ollut päällä maan, kun riensit tänne maailmaan, aukaisit meille taivaan.” (Vk. 25:2)
Parikanniemisäätiö   Parikanniemen Ystävät ry

Erkki Lemetyinen, Erkki Makkonen, Teuvo V. Riikonen, Sami Siponen

Parikanniemisäätiön hallitus oli syyskuun kokouksessa täysilu-
kuisena paikalla. Hallitukseen vuonna 2017 kuuluvat alh.vas. 
Päivi Kuokkanen, Maija-Liisa Kasanen, Eeva-Leena Korpijärvi 
ja Sirpa Lähteenmäki ja ylh. vas. Sakari Smeds, Erkki Leme-
tyinen (pj.), Erkki Makkonen (varapj.), Ari Tähkäpää, Seppo 
Rautio sekä toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen, joka toimii 
hallituksen esittelijänä ja sihteerinä.

Hallitus kokoontui
syyskuussa

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA,
HYVÄÄ JOULUA JA RAUHALLISTA 

UUTTA VUOTTA 2018!
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Suomalainen yhteiskunta sata vuotta sitten ja 
6.12.2017 on täysin erilainen. Suomi syntyi suoma-
laisten omasta tahdosta ja pitkäkestoisen työn seu-
rauksena. Maamme on kokenut myös monet vaikeat 
vaiheet, mutta kaikista niistä on selvitty. Suomi on 
monilla mittareilla mitattuna kärkimaita. Vahvuuk-
sia ovat tasa-arvo, koulutus, sosiaalijärjestelmä ja 
demokratia. Myös yhdessä tekeminen on noussut 
esille eri aikoina. 

Sotien aikana suomalaiset ovat taistelleet yhdes-
sä. Siksi aivan oikeutetusti meillä on syvällä laaja 
kunnioitus sotiemme veteraaneja, naisia ja miehiä 
kohtaan, jotka taistelivat itsenäisyytemme säilymi-
sen puolesta. Ei ihme, että uutena elokuvaversiona 
tullut Tuntematon sotilas on saanut niin laajan suo-
sion. Sodan nähneet ja kokeneet tietävät, miten tär-
keää on rauha.

Tärkeää on myös huolenpito kaikista ihmisistä. Kris-
tilliset kirkot ja seurakunnat ovat aina osallistuneet 
tähän työhön lähimmäisrakkauden kautta. Kristus 
antoi meille jokaiselle esikuvan uhraamalla itsensä 
toisten puolesta. Siksi aina on pidettävä huolta hei-
kommassa asemassa olevista, aikuisista ja lapsista. 
Meistä jokaisesta.

Itsenäisyys on lahja Jumalalta. Saamme luottaa, 
että kaikkivaltias Jumala on kansojen ylläpitäjä ja 
kaitsija. Vaikeina aikoina on pyydetty Jumalalta apua, 
mutta saamme rukoilla joka päivä Uuno Kailaan sa-
noin: ”Siunaa ja varjele meitä, Korkein, kädelläs! 
Kaitse kansamme teitä vyöttäen voimalla meitä, 
heikkoja edessäs! Sulta on kaikki suuruus, henki sun 
hengestäs.”

Yhdessä 100-vuotiaan 
Suomen hyväksi

– Sinä et ole minun tyttöni / poikani!
Raivoisa huuto tottelemattomalle 

tai kiukuttelevalle lapselle.
– En minä sinua koskaan halunnut! 

Olit vahinko! Elämäni taakka!
– Minä haluaisin elää, mutta en 

voi, kun pitää raahata tuollaista rää-
pälettä perässään. Häivy elämästäni!

Tai puolisolle perheriidan roihutes-
sa ja lapsen kuunnellessa:

– Hän ei ole minun lapseni!
Kohtaus teatterin lavalla, repliikki 

kirjan sivuilla, välähdys televisiossa?

Ei! Totta monen pienen elämänalun 
arjessa...

No ei siitä kannata välittää. Nehän 
ovat vain suutuspäissä huudettuja sa-
noja!

Vain sanojako?
Vastaus on: juuri noita sanoja ja aja-

tuksia tulee välttää, viimeiseen asti.
Sillä lapsista tulee välittää! Heidän 

itsensä vuoksi.
He ovat pieniä Jumalan kuvia, jokai-

nen.
Kohdellaan heitä siis sellaisina.

PS.
Oletko koskaan ajatellut, miten 

monen jengiläisen tai rikollisen tai 
historian hirmuhallitsijan elämän 
alkumetreihin on piirretty hylkäämi-
nen? Tutustupa heidän elämäänsä 
sillä silmällä.

Mitä kaikkea olisikaan vältetty, jos 
heitä ei olisi lapsena hyljätty!

Hylkääminen on saatanallinen teko, 
joka syttyy helvetin tulesta.

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Näkökulma

Hylkääminen syttyy 
helvetin tulesta

Thorleif Johansson
Seurakuntaneuvos
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”Vapauteen Kristus vapaut-
ti meidät --- Teidät on kutsuttu 
vapauteen, mutta älkää sen 
varjolla päästäkö itsekästä 
luontoanne valloilleen, vaan 
rakastakaa ja palvelkaa toi-
sianne. Lain kaikki käskyt on 
pidetty, kun tätä yhtä nouda-
tetaan ’Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi’”. (Gal. 5: 1 ja 
13)

Sillanpään marssilaulussa 
ovat sanat ”Mitä lieneekin aar-
teita Suomessa, toki kallehin 
on vapaus, Tääll’ on suorana 
seistä ja kaatua joka miehellä 
oikeus”.

100 vuotiaan Suomen juh-
lapäivänä 6. joulukuuta 2017 
muistetaan heitä, jotka ovat 
turvanneet maamme itsenäi-
syyden. Perinteen mukaises-
ti sankarihaudoille lasketaan 
seppeleitä ja kynttilöitä. Tänä 
itsenäisyyspäivänä järjestetään 
myös erityisiä kunniavartiohet-

Kenttärovasti Timo Waris:

Toki kallehin on vapaus

kiä, joissa kunkin haudan koh-
dalla seisoo vartiossa vainajan 
kanssa saman ikäinen ja sa-
maa sukupuolta oleva henkilö. 
Tampereelta alkunsa saanut 
ele on laajenemassa eri paik-
kakunnille. Kunniavartion lisäksi 
syttyvät kynttilät sadoilla sanka-
rihaudoilla muistuttavat meitä 
niistä, jotka antoivat meidän 
puolestamme koko elämänsä. 
He taistelivat vapaan ja itse-
näisen Isänmaan puolesta ja 
me voimme kokea syvää kiitol-
lisuutta heitä kohtaan. Kynttilät 
muistuttavat meitä veteraani-
sukupolven uhrista meidän ja 
itsenäisen Isänmaan puolesta, 
josta olemme heille syvästi kii-
tollisia.

Rauha kotona ja kaukana

Itsenäisyyspäivänä myös ete-
lä-Libanonissa syttyvät kynttilät 
rauhaturvaaja-aukiolla.

Suomessa on kymmeniä tuhan-
sia sankarihautoja, joissa lepää 
valtaosa vuosien 1939–1945 
sodissa menehtyneistä lähes 
95 000 miehestä ja naisesta. It-
senäisyyspäivänä useilla paik-
kakunnilla järjestetään erityisiä 
kunniavartioita, joilla muiste-
taan maamme itsenäisyyden 
turvanneita. Samalla tavalla 
myös UNIFIL-operaatiossa pal-
velevat suomalaiset rauhantur-
vaajat muistavat etelä-Libano-
nissa neljäätoista menehtynyttä 
rauhanturvaaja veljeä, jotka 
ovat antaneet henkensä maa-
ilman rauhan ja Libanonilaisten 
puolesta.

Vapaus ja vastuu kulkevat 
käsi kädessä. Vapauden lisäksi 
meillä suomalaisilla on vastuu 
ympäristöstämme ja toinen toi-
sittamme. ”Kaveria ei jätetä”. 
Vastuullisuus kertoo siitä, millai-
set ovat todelliset elämämme 
arvot. Arvot taas nousevat kas-

Raamattuopetus

Timo Waris, kenttärovasti.
Kirjoittaja palveli SKJL:n soti-
laspappina etelä-Libanonissa 
2016-2017.
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Kutsu vapauteen on kutsu elämään vastuullisesti
ja toimimaan oikein lähimmäisen parhaaksi.

vatuksesta ja elämänkokemuk-
sesta. Vapaus voi olla myös 
arvojen perusta. Vastuu nou-
see vapaudesta. Sillanpään 
marssilaulussa on sama aja-
tus, jos täytyy seistä ja kaatua, 
maansa ja kansansa puolesta, 
on siihen jokaisella vapaus jopa 
oikeus - myös tarvittaessa koko 
maailman rauhan puolesta.

Vapaus on säilytettävä

Paavali kirjoittaa meille, että 
usko Kristukseen tuo elämään 
todellisen vapauden. Vapaus 
on lahja, jonka Jumala antaa 
Kristuksessa. Tämän lahjan tulisi 
olla meidän elämässä jatkuvan 
ilon ja kiitoksen aihe. Saatu va-
paus on säilytettävä, siitä on 
pidettävä lujasti kiinni eikä mi-
kään saa uudelleen orjuuttaa 
uskovaa. Vapaus on myös Ju-
malan antama kutsu.

Kutsu sisältää haasteen. ”Niin 
kuin hän, joka teidät on kutsu-
nut, on pyhä, niin tulkaa tekin 
pyhiksi kaikessa mitä teette” (1 
Piet 1:15). Kutsu vapauteen on 
kutsu elämään vastuullisesti ja 
toimimaan oikein lähimmäisen 
parhaaksi.

Lähimmäisen palveleminen 
on aina Jumalan palvelemis-
ta. Jumala toimii sinun käsiesi 
ja suusi kautta kaikkialla maa-
ilmassa niin Suomessa kuin 
etelä-Libanonissakin. Palvel-
kaamme siis toinen toisiamme. 

Pidetään kaikki toisistamme 
huolta. Nostetaan, tuetaan, 
rakastetaan ja rohkaistaan. 
Iloitaan iloitsevien ja itketään 
itkevien kanssa. Rakennetaan, 
kääritään hihat, vaikutetaan ja 
katsotaan lähelle sekä kauas. 

Uskotaan hyvään, toivotaan 
parasta ja tehdään työtä rau-
han hyväksi. ”Ihana maa on tul-
lut osakseni, kaunis perintö on 
minulle annettu” (Ps. 16:7).

Kaikkivaltias Jumala, kansojen hallitsija.
Tänään kiitämme sinua tästä hyvästä maasta,
jonka olet meille antanut.
Kiitos armosta, jolla olet johdattanut kansamme
monien vaikeuksien ja taistelujen läpi tähän päivään.
Anna meille intoa ja kestävyyttä
pitää huolta toisistamme
ja taitoa toimia yhdessä.
Ohjaa meitä sanallasi,
niin että pysyisimme tahtosi tiellä
ja pääsisimme perille
taivaalliseen isänmaahamme.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aamen.

Rukous
 rauhan puolesta
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Vaikka joukossamme on yhä 
niitä, joiden muisti saattaa yl-
tää itsenäisyytemme alkuun, 
valtaosa kuitenkin on jo elänyt 
maailmassa, jossa pääsään-
töisesti hevosten sijaan ajettiin 
autoilla, jossa maatalouden 
sijaan elimme teollisuuden tai 
palvelujen tuomilla palkoilla, 
jossa kiertokoulun sijaan käytiin 
kaikille yhteistä peruskoulua, 
jossa sentraalisantran sijaan 
käytettiin taskupuhelinta ja jos-
sa höyrylaivan sijaan matka 
Amerikkaan kestää sekunnin tai 
sen osia merikaapelia myöden.  
Muutokset itsenäisyytemme his-
torian aikana ovat siis ilmeisiä.

Miten muutos on näkynyt?

Kysyn itseltäni miten muutos 
on näkynyt ja tulee näkymään 
muutamalla osa-alueella: tek-
nologian alalla, hyvinvoinnissa, 
koulutuksessa sekä henkisissä ja 
hengellisissä asioissa.

Mitä on tapahtunut ja tapah-
tuu teknologialle?

Teknologisten innovaatioiden 
sykli on kiihtynyt järisyttävästi 
ihmisen historian aikana. Yllät-
tävän nopeasti – 30 vuodessa 
– me kaikki saimme oman tieto-
koneen ja kännykän taskuum-
me. Tiedon varastoiminen ja 
prosessoiminen nopeutuu kai-
ken aikaa, mikä mahdollistaa 

yhä pienempien älykompo-
nenttien kehittämisen. Äly tulee 
paperiin, vaatteisiin, koneisiin, 
opetukseen, automaattisiin pu-
helinvastaajiin, koteihin, kyniin, 
silmälaseihin ja ties minne kaik-
kialle.

Mihin tämä johtaa?

Emme itse asiassa tiedä mihin 
kaikki tämä johtaa, mutta hil-
jattain johtavat robotologian ja 
teknologian asiantuntijat Elon 
Muskin johdolla jättivät YK:lle 
huolestuneet kirjeen asioiden 
kehityksestä: erityisesti sotatar-
koituksiin tarkoitettujen keinoä-
lyllä varustettujen robottien ke-
hittäminen tulisi estää, sillä sitä 
kautta voidaan saada ihmistä 
vastaan toimivia älyratkaisuja. 
Nähtäväksi jää kuinka pian syn-
tyy itsensä tiedostava tekoäly.

Mitä on tapahtunut ja tapah-
tuu hyvinvoinnille ja ihmisistä 
huolehtimiselle? Sadan vuoden 
aikana  on tapahtunut radi-
kaali muutos ihmisen terveydel-
lisen hyvinvoinnin kehityksessä. 
Vuonna 1917 jokaista  tuhatta 
alle yksivuotiasta lasta kohden 
kuoli 118 lasta (11,8 %). Vuon-
na 2016 vastaava luku oli enää 
kaksi lasta tuhannesta (0,002 
%). Yli 70-vuotiaiden määrä on 
kasvanut 3 %:sta 14 %:iin. Suur-
ten ikäluokkien ikääntymisen 

myötä tulemme joidenkin vuo-
sien kuluttua vaiheeseen, jossa 
kaikille vanhuksille ei välttämät-
tä löydy arvokasta loppuelä-
mää, sillä sairaalapaikkoja ei 
yksinkertaisesti ole tarpeeksi 
kaikille raihnaistuville ja itsensä 
loukanneille vanhuksille. 

Mitä tapahtuu koulutukselle?

Mitä on tapahtunut ja tapah-
tuu koulutukselle? Vuonna 1917 
lähes kaikki suomalaiset olivat 
lukutaitoisia – kokonaan luku-
taidottomia oli vain 0.9 % väes-
töstä. 

Lukeneisuus jäi tosin useilla 

Jari Metsämuuronen:

Trendit ja 100-vuotias
Suomi

Asiantuntija

Dr. Jari Metsämuuronen
Apulaisprofessori

(NLA University College, Norja)
Dosentti (Helsingin yliopisto)
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minimiin ja ”lyhyeen oppimää-
rään”. Vain pieni osa ikäluokas-
ta jatkoi opintoja kansakoulun 
jälkeen.

Nykyisin suomalaiset lapset 
paistattelevat PISA-tutkimusten 
loisteessa maailman parhaim-
pina lukijoina. Joitain soraää-
niä on kuulunut esimerkiksi sen 
suhteen, että tuntimääriä on 
vähennetty radikaalisti am-
matillisessa koulutuksen niin, 
että monella elämän hallinnan 
kanssa taistelevalla opiskelijalla 
on vaikeuksia selvitä ilman tu-
kea.

Nähtäväksi jää mihin suun-
taan asia kehittyy.

Eräs kiintoisista koulutuksen 
kehitysnäkymistä liittyy keino-
älyyn. Keinoäly on voimakkaas-
ti tulossa sosiaaliseen mediaan 
ja suuriin hakukoneisiin. Kun 
oppilas tulevaisuudessa tekee 
yhä enemmän työtä itsekseen, 
tukee keinoälystä itse asiassa 
oppijan opettaja, joka valitsee 
suuresta määrästa mahdollista 
luettavaa juuri kyseiselle oppi-
jalle ”mielestään” sopivaa luet-
tavaa. Emme tiedä mihin tämä 
päätyy. 

Hengellinen tulevaisuus?

Mitä on tapahtunut ja tapah-
tuu henkisissä ja hengellisissä 
asioissa?

Itsenäisyytemme alussa Suo-
mi oli uskonnollisesti hyvin yh-
tenäinen maa. Suomessa ei 
virallisesti ollut uskontokuntiin 
kuulumattomia, sillä uskonnon 
vapaus tuli lakina voimaan 
vasta 1923. Vastaavasti vuon-
na 2016 uskontokuntiin kuulu-
mattomia oli 25 % ja määrä on 
noussut tasaisesti 1950-luvulta 
lähtien.

Mitä tapahtuu seurakunnille? 
Vaikka maan johtavat skepti-
kot ja ateistit ovat ihmetelleet, 
kuinka uskonnollisuutta enää 
on maailmassa, kun Jumalaa ei 
tarvita selittämään asioita, en-
nustan, että nämä asiantuntijat 
tulevat kuolemaan paljon en-
nen kuin uskonnollinen toiminta 
ja hengelliset tilaisuuden päät-
tyvät maailmasta.

Tiede ei ole pystynyt (eikä 
ehkä pystykään) vastaamaan 
uskottavasti sellaisiin perusta-
vaa laatua oleviin ihmisyyttä 
koskeviin kysymyksiin kuin ”mis-
tä tulen”, ”kuka minut loi”, ”mik-
si olen täällä”, ja ”mitä tapah-
tuu elämän jälkeen”. 

Pitääkö olla huolissaan?

Lopuksi on ehkä hyvä kysyä, 
pitäisikö olla huolissaan jostain 
muutostekijästä ja pitäisikö olla 
aktiivinen tulevaisuuden suh-
teen? Persoonalliseen Juma-
laan ja Raamattuun luottava ei 
tietenkään ole huolissaan – tai 
ei ainakaan ole tarvista olla. 
Jumala on luvannut pitää omis-
taan huolta.

Maailman kehitys menee 
omaa rataansa kunnes Juma-
la yliluonnollisesti puuttuu asioi-
hin. Mutta pitäisikö meidän olla 
aktiivisempia sen suhteen, mil-
laiseksi maailma kehittyy, kun 
se kulkee omaa kehitystään? 
Pitäisikö meidän olla aktiivisia 
keskustelemaan ja toimimaan 
sellaisen maailman puolesta 
jota pidämme arvokkaana? 

Minusta pitäisi. Itse haluaisin 
optimistisesti ajatella, että tule-
vaisuus on sellainen, miksi me 
sen teemme. 
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Maailma ei ole faktojen ko-
koelma, eivätkä tosiasiat ole 
missään erillään, vaan journa-
listinen konteksti tai joskus en-
nakkoajatus, maailmankuva 
ja poliittinen suuntautuminen 
määrittävät sen, mitä faktoja 
ylipäätään on vastaanottajalle 
olemassa. Päätöksiä kuitenkin 
pitää tehdä ja keskustelua käy-
dä faktapohjalta.

Ylintä valtaa käyttävät päät-
täjät esittävät uhria, vaikka he 
ovat etuoikeutetussa asemas-
sa. Heidän mukaansa  journa-
lismi asettuu yhteiskunnallisten, 
poliittisesti tai muuten kiistan-
alaisten kysymysten osapuolek-
si.

He uskovat, että journalismilla 
on sama logiikka kuin politiikal-
la. He katsovat, että journalismi 
lakkaa olemasta journalismia 
ja muuttuu politiikaksi, edun-
valvonnaksi ja muuksi yhteis-
kunnalliseksi toiminnaksi, jonka 
tehtävä ei ole tuottaa tietoa 
kansalaisille vaan muuttaa ja 
vahvistaa käsityksiä sekä maa-
ilmaa.

Journalismin ei tarvitse puo-
lustaa vahvimmassa asemassa 
olevia vaan osoittaa yhteiskun-
nan epäkohtia. Faktoihin poh-
jautuva journalismi antaa eväi-
tä päätöksenteon tueksi.

Totuudenjälkeisestä ajasta 
puhuminen antaa siimaa 
valheille

Faktantarkistus on noussut tär-
keään rooliin niin Britanniassa 
kuin Yhdysvalloissakin, mutta 
se on alkanut puhuttaa yhä 
enemmän myös Suomessa.

Faktantarkistus esiintyy val-
lan valvojana, positiivisena pe-
lotteena. Sen ajatus on, paitsi 
korjata väitteitä jälkikäteen, 
myös tehdä yhteiskunnallisesta 
keskustelusta yhä faktapohjai-
sempaa. Päämääränä välttää 
pahimpien väärien väitteiden 
esittämistä alkuunkaan.

Yhdysvaltain vaalien jälkeen 
on alettu yleisesti puhua to-
tuudenjälkeisestä ajasta, mut-

ta journalismi perustuu yhä 
faktoihin ja totuudellisuuteen. 
Ne ovat edelleen journalismin 
kulmakivet. Jos rummutetaan 
totuudenjälkeistä aikaa, en-
nustuksilla on tapana toteutua. 
Hämmentävä termi vain vie 
pohjaa laatujournalismilta. 

Perinteisesti faktantarkistus on 
ärsyttänyt faktakammoisia po-
liitikkoja etenkin silloin, kun he 
jäävät kiinni perättömien väit-
teiden lausumisesta. Mutta ei 
äkkiseltään uskoisi tosiasioiden 
luovan niin paljon ärtymystä ja 
jopa vihaa toimittajakollegois-
sa. Journalismihan perustuu 
faktoihin.

Faktoja ei tarvitse pelätä

Faktavirheitä jää mediassa oi-
kaisematta päivittäin lukuisia, 
vaikka suomalainen journalismi 
on ensiluokkaista. Miksi siitä ei 
voisi tehdä entistä ansiokkaam-
paa? Keneltä se on pois, kun 
kaikki voittavat?Yhä avoimem-
pi valehtelu ja suorastaan val-
heilla rehentely on näkyvä osa 
nykyistä yhteiskuntakeskuste-
lua. Nettikirjoittelijat ja valeme-
diat pystyvät toimimaan ilman 
minkäänlaista vastavoimaa, 
koska eivät noudata median 
sääntöjä, journalistin ohjeita 
eivätkä Julkisen Sanan Neuvos-
ton periaatteita.

Faktat eivät ole mielipiteitä 
eivätkä ideologiaa. Kukaan ei 

Tuomas Muraja:

Mielipiteestä on tullut fakta

Nyt

Kirjoittaja on helsinkiläinen 
toimittaja ja tietokirjailija, 
joka on ollut perustamassa 
faktantarkistuspalvelu Fak-
tabaaria.

Faktat eivät ole 
mielipiteitä eivätkä 
ideologiaa.
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oikeasti ole vaatimassa sanan-
vapauden rajoittamista, mut-
ta jos on eri meiltä, tulisi kanta 
argumentoida muutenkin kuin 
vain ilmaista se erimielisyys. 
Vika on osittain myös tieteessä 
itsessään, kun esimerkiksi luon-
nontieteilijät herkästi vastusta-
vat kaikenlaista uutta ja erilais-
ta tietoa huuhaana, koska se 
ei ole vielä tieteen valtavirtaa. 
Itseään jatkuvasti korjaamaan 
pyrkivä tiede ei näin voi kehit-
tyä kunnolla. Humanistisissa ja 
yhteiskuntatieteellisissä piireis-
sä taas saa puhua, ajatella ja 
toimia vain tietyllä tavalla ide-
ologisesti tai muuten ei ole us-
kottava. Tämä ei anna hyviä 
mahdollisuuksia muunlaisille 
analyyseille eikä näkökulmille. 
Myös toimittajilla on petratta-
vaa. Faktantarkistus voi pa-
himmillaan ja väärinkäytettynä 
pelkistää journalismin vain fak-
toihin, jotka ovat joko oikein tai 
väärin, vaikka journalismi ei ole 
koskaan ollutkaan mikä nippu 
tosiasioita. 

Mediassa vallitsee
tasapainoharha

Puhdasta tosiasiaa ei ole ikinä 
ollutkaan. Tällaiset kehityskulut 
pyrkivät kaventamaan tiedon 
tuotannon aluetta tai sektoria 
niin että vain tietynlainen aja-
tusmaailma pätee. Tämä voi 
tappaa keskustelusta yhteis-
kunnalliset perusteet, historialli-
sen kehityksen, mielikuvituksen 
lennon, monitieteellisyyden 
mahdollisuuden, tulkinnanva-
raisen inhimillisen hermeneutii-
kan ja riskejä ottavan luovuu-
den. Nyt kuitenkin mielipiteestä 
on tullut vahva argumentti me-
diassa. Sosiaalisessa mediassa 
jokaisen yksilön ja kuppikunnan 
on ollut helppo tuoda näkyviin 

oma mielipiteensä milloin mis-
täkin.

Mediassa vallitsee eräänlai-
nen keskitien harha. Tieteellä ei 
ole enää painoa, kun ulkopo-
litiikan tai sotatieteen tutkija ja 
nuoren polven kansanedustaja 
asetetaan tv-keskustelussa vas-
takkain. Molemmille annetaan 
sama painoarvo, vaikka toisel-
la väittelijöistä olisi kymmenien 
vuosien kokemus aiheesta ja 
toiselle argumentiksi kelpaa po-
liittinen slogan. Saadaan hyvä 
jännite, mutta vastauksia ei löy-
dy. Sen jälkeen perustellaan, 
että katsoja saa keskusteluil-
lan päätteeksi valita, kumpaa 
uskoo. Puheenaiheet ja asiat 
halutaan kätevästi poolittaa. 
Punnitusta argumentista ja sol-
vaavasta sutkautuksesta teh-
dään samanarvoiset.

Väärä tasapaino tuo drama-
tiikkaa mutta hukuttaa sisällön, 
sumentaa substanssin. Koko jul-
kisen keskustelun ydinkysymys 
on se, miltä jostakin yksilöstä 

jonakin hetkenä tuntuu. Hoe-
taan, että näin asiat koetaan.

Toimittajat asettuvat väitte-
lijöiden väliin, eivätkä ota ob-
jektiivisuuden vaatimuksessaan 
kantaa. Tämä kehitys luo oivan 
perustan paitsi vihapuheelle, 
myös vihateoille.

Ennen kuin tämä muutos hy-
väksytään analyysin pohjaksi 
ja asioita tarkastellaan reaali-
sesti, ei ole toivoa mistään yh-
teiskunnallisesta muutoksesta, 
populismin heikkenemisestä, 
demokraattisen järjestelmän 
rapautumisen sekä median vai-
keuksien lopusta. Kuinka mo-
nia valemedioita, brexitejä ja 
trumpeja tarvitaan, ennen kuin 
maailman ymmärretään muut-
tuneen?

Horjuttaminen aiheuttaa vain 
sen, että mihinkään ei enää 
uskota, mikä on valemedian 
tavoite. Mutta sen ei pitäisi olla 
valtiovallan tavoite.

Tuomas Muraja:

Mielipiteestä on tullut fakta
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Elli Aaltonen:
 ”Sallitaan nuorille
omat unelmat”

– Se on valtaisa, kun saa hyvät 
arvot ja turvallisen maaperän 
kotoa, niin pystyy paljon luot-
tavaisemmin viemään omaa 
elämää eteenpäin. Ensimmäi-
nen on maaseutumainen koti 
ja yhdessä tekeminen. Se oli 
tyypillinen arvo, jolla luotiin sitä 
tekemistä ja ahkeruutta. Toinen 
joka enemmän liittyi isääni, oli 
tapa tehdä. Käyttäisin sanaa 

”Pitäisi olla mahdollisimman paljon 
tapoja siirtyä osallistumiseen ja 
osallistamiseen” sanoo Kelan 
pääjohtaja Elli Aaltonen, jonka 
juuret ovat Itä-Suomen Säämingin 
maaperällä ja hän on useasti tuonut 
esille lapsuuden merkitystä.
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demokratia eli tulla kuulluksi 
omalla mielipiteellään. Tunnen, 
että sai sanoa mielipiteensä, 
vaikka oma mielipide ei aina 
tullut päätökseksi. 

– Kävin tyttökoulun ja  se tar-
koitti vuosi pidempään opiske-
lua. Oli yksi ylimääräinen kieli, 
musiikki, taideaineet, liikunta 
ja kotitalous. Ammatinvalinta 
tunnilla minulle tarjottiin kielen-
kääntäjän tai lentomännän 
koulutusta, mutta halusin yh-
teiskunnalliseen koulutukseen, 
kertoo Aaltonen jonka tie vei 
Tampereen Yliopistoon luke-
maan sosiaaliaineita ja myös 
filosofiaa. Koulutukseltaan hän 
on yhteiskuntatieteiden tohto-
ri, mutta ansioluettelosta löytyy 
muutakin, kuten yrittäjätutkinto. 
Miltä 100 vuotias Suomi näyttää 
ja miten hän onnittelee sata-
vuotiasta?

100 vuotiaan Suomen
parhaat innovaatiot

– Onnittelen satavuotiasta 
Suo  mea kaukonäköisyydestä 
huolehtia ihmisten hyvinvoinnis-
ta. Merkittävää, että on nähty 
hyvinvoinnin pilareina toisaalta 
maksuton koulutus ja toisaalta 
sosiaaliturva, johon liittyy va-

kuutus- ja palvelujärjestelmä. 
Luomme hyvinvoinnin pohjan 
kehittämällä lasten turvaa ja 
iäkkäiden ihmisten kansanelä-
kejärjestelmää. Tässä ovat 100 
vuotiaan Suomen parhaat in-
novaatiot.

– Suomi on pyrkinyt olemaan 
tasa-arvoinen maa, sekä suku-
puolten, uskontojen ja sukupol-
vien välillä. Suomi näyttäytyy 
hivenen sellaiselta, että ollaan 
kuilun reunalla. Tulisi tehdä kaik-
kemme, että kaikki integroitui-
simme maahan. Näen Suomen  
mahdollisuuksien kuin ongel-
mien maana. Edelleen Suomi 
on kauas katsova maa.

– On hyvä syntyä lapsena 
Suomeen. Tämä on se iso kuva.  
Sukupolvelta toiselle siirtyvä 
köyhyys ja työttömyys on yksi 
haaste. Nuoren pitkäaikainen 
syrjäytyminen on toinen. Emme 
saa antaa heidän syrjäytyä.

– Kansantaloudellisestikaan 
siinä ei ole mitään mieltä. Pi-
tää tukea niin paljon ihmistä, 
että hänellä on mahdollisuus. 
Jokainen kantaa myös oman 
osuutensa työllään tai osallistu-
misella, ja sitä kautta tuo turvaa 
seuraavalle sukupolvelle. Kun 
puhumme ulkoisesta turvasta, 
niin on puhuttava myös sisäi-

sestä turvallisuudesta. Radika-
lisoituminen ei ole pelkkä sana 
vaan se on ”pois olemista yh-
teiskunnasta”. Se herättää kat-
keroitumista ja tunnetta että en 
ole huomattu. Mietimme mitä 
voisimme tehdä?

Kun on henkisesti hyvä olo, 
kestää enemmän

– Voi kun osaisin sen sanoa. 
Osallistuminen ja osallistami-
nen ovat sanoja, joita käyttäi-
sin. Koulu, työ, työpajat, kaikki 
matalan kynnyksen jutut. Tosi 
hienoa, että niitä on syntynyt. 
Nämä ohjaamot ja palvelut, 
kirkkokin. Pitäisi olla mahdol-
lisimman paljon tapoja siirtyä 
osallistumiseen ja osallistami-
seen. Sitten yhden sanoisin, sal-
litaan nuorille omat unelmat, 
ne on sellaista, joka kantaa. Jos 
jollakin on unelma, hänellä on 
siihen motivaatio. Monen nuo-
ren unelmat, nehän on aika 
terveitä unelmia. Työtä, kielen 
oppimista tai matkustamista. 
Monet menestyvät nuoret ovat 
saaneet sytykkeen aika var-
hain, kertoo Elli Aaltonen, jolta 
kysymme mikä oli hänen unel-
ma nuorena? 

– Oma unelma oli asiakkaan 

”On hyvä syntyä lapsena
Suomeen”
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hyvä. Me viranomaiset ollaan 
sitä varten, että meillä on asia-
kas, vaikka tulee väliin lait, sää-
dökset ja ohjeet, niin perusjuttu 
on saada asiakas mukaan. Kyl-
lä kai se minun unelma oli se, 
että niissä viranomaistehtävis-
sä, missä olen ollut, kykenisin 
olemaan kuulolla ja läsnä. Jat-
kamme köyhyyden eri näkökul-
mista ja ”mikä on köyhän oma 
näkökulma?” 

– Silloin, jos elämää pystyy 
katsomaan aika lyhytjänteisesti, 
päivän tai viikon kerrallaan, niin 
se ei näyttäydy unelmien kaut-
ta. Elämä näyttäytyy raadollise-
na arkielämänä. Taloudellinen 
köyhyys tuo herkästi mukanaan 
myös henkistä köyhyyttä. Elä-
män tila kapenee ja et kykene 
pitämään yllä suurempia hartei-
ta, kertoo Aaltonen. Pohdimme 
kristillisen kirkon ja sosiaalisen 
huolenpidon yhteyttä. Tuoko 
kristinusko mukanaan aina vas-
tuunkantamisen?

– Kyllä varmasti, ehkä olen 
vähän epäkelpo vastamaan. 
Äiti toi kristillisyyden selvästi ulos. 
Muistan hänen virsiään ja laa-
jaa sydäntä. Jotenkin, kun on 
henkisesti ja hengellisesti hyvä 
olo, niin myös kestää enem-
män. Silloin jokapäiväinen mur-
he on tämmöinen päivän mur-
he. Tietysti on isoja murheita, 
joita ei voi vähätellä missään 
tilassa. Kyllä se laittaa palaset 
paikalleen.  Kristillisen kirkon ja 
sosiaalisen huolenpidon välistä 
suhdetta en ole koskaan aja-
tellut, että jos meillä on hyvä 
sosiaaliturva, emme tarvitsisi 
diakoniaa ja kirkon välittämis-
tä. Voi olla myös vapaaehtois-
ta, osallisuutta tai vertaistukea, 
en määritä että vain palkkatyö 
on työtä. Olisin varovainen te-
kemään koulutuksen maksut-
tomuudelle mitään muutoksia. 
Kirjastot on aina ollut hyvä sivis-
tyksen kehto. Kun on opittu lu-
kemaan, on ylläpidetty tietoa, 

ehkä vielä enemmän kuin leh-
tien kautta. Tieto, työ ja turvalli-
nen Suomi, kertoo Elli Aaltonen, 
joka tuntee hyvin myös Parikan-
niemen työtä.

Hyvä musiikki tuo voimaa

– Jos jotain yrityksiä Suomessa 
on, pieniä ja keskisuuria. Tämä 
olisi muistettava, kun lasketaan 
yhteen, niiden työllistävä vaiku-
tus on tärkeä. Yleensä ne ovat 
myös suomalaisia yrityksiä, nii-
den veronmaksukyky on hui-
kea. Ne ovat myös sosiaali- ja 
terveydenhuollossa tärkeitä. 
Lähipalvelua on myös se, että 
se palvelu on osa sitä yhteisöä. 
Perhehoitokodit, sosiaalityö, 
terveyskeskus, päivähoito tai 
kotipalvelu, nehän tunniste-
taan osaksi yhteisöä, eivätkä 
ne tule jostain tuolta kaukaa.

Mistä ylijohtaja itse saa iloa 
ja voimia? Äänikirjat, elokuvat, 
positiivinen asenne, luotettavat 
ihmiset ja riittävä uni, mutta yksi 
on ylitse muiden. 

– Liikunta, sillä usein herään 
viideltä, lähden kuudelta ja 
kävellen olen seitsemältä töis-
sä.  Työmatkalla kuuntelen Yle 
1:stä, jossa on klassista 1300-
1600 lukujen musiikkia, päivän 
mietelause ja hartaushetki. Se 
yksi tunti minulle päivän iloa.  Se 
vahventaa minua. Viime vuosi-
na olen alkanut kiinnostua ba-
rokkimusiikista. Siinä ajassa, jol-
loin oli paljon hätää ympärillä, 
joku toi voimaa hyvän musiikin 
kautta.

Haastattelu:
Teuvo V. Riikonen
Valokuvat:
Thorleif Johansson
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Luin mielenkiintoisen blogikirjoituksen Seinäjoen sanomista ot-
sikolla ”Hyvästit uskontohäpeälle.” Siinä blogisti rohkeasti ker-
too tunteneensa pitkään häpeää omasta uskostaan ja kristilli-
syydestään, mutta rohkaistuneensa pitämään sitä ylpeästi esillä, 
huomattuaan uskonnosta tulleen tämän ajan naurun ja häpeän 
kohde. ”Onko todella niin, että suomalaisessa yhteiskunnassa on 
oltava vähintään yksi ihmisryhmä, jolle koulutettujen tai muuten 
fiksujen pitäisi saada luvan kanssa nauraa? Tällä hetkellä vakau-
mukselliset kristityt kuuluvat niihin, joille häpeäkaapin ovea osoi-
tetaan,” hän kirjoittaa.

Häpeän tunne toteutuu vähintään kahden olennon välisessä 
suhteessa. Ihminen määrittää itseään suhteessa toisiin ihmisiin 
ja hengellinen ihminen myös suhteessa Jumalaan ja hengelliseen 
yhteisöön, johon hän kuuluu tai haluaisi kuulua. Kun ihminen 
suistetaan häpeään, se tehdään toisten ihmisten toimesta, nolaa-
malla, nöyryyttämällä ja mustamaalaamalla. Häpeän ytimessä on 
omituinen käänne: sen pitää hävetä itseään, joka häpäistään.

Häpeää kuvataan usein sanonnalla kasvojen menettämisestä. 
Joku siis menettää kasvonsa sellaisten takia, joiden olisi itse syytä 
katsoa peiliin ja kysyä peilikuvaltaan, mikä tekee minusta tuoma-
rin toiselle. 

Syylliset tarvitsevat sovitusta, mutta häpeää kantavat tarvitse-
vat kokemusta omasta arvostaan. Ihmistä ei voi syyllistää ja ar-
mahtaa olemassaolostaan. Ei ole mielekästä antaa ihmiselle an-
teeksi, että hän on olemassa.

Kristus syntyi häpeällisesti, maallisessa ja aikansa katsannossa 
avioliiton ulkopuolella. Hänet häväistiin ja hylättiin täydellisesti 
eräänä pääsiäisenä. Kristus ei tehnyt syntiä, mutta koki äärimmäi-
sen häpeän.

Häpäisyllä toisista eristetyt ovat kokeneet samaa kuin maailman 
Vapahtaja.

Ollaan siis rohkeita ja tehdään kuten blogistimme; ” olen viime 
vuosina yrittänyt opetella uskontohäpeästä eroon. Olen antanut 
itselleni luvan uskoa tieteen rajat ylittävään Jumalaan hyvillä mie-
lin ja anteeksipyytelemättä. Olen antanut itselleni myös luvan olla 
riippuvainen jostain itseäni suuremmasta. Jos se tekee minusta 
jonkun silmissä naurettavan, niin olkoon sitten niin.” 

Aikamme häpeä

Ari Tähkäpää

TÄHKÄPÄITÄ

Kotona on hyvä olla. Vuoronsa 
perään kodittomuuden vaivat 
kokeneet ja työnsä tehneet 
saavat siirtyä lepoon. Raskaim-
matkin ajallisuuden piiriin kuulu-
vat haavat kasvavat umpeen.
Veikko Suutarinen:
Uukuniemeläinen
“lammashuone”

Ja siunatuksi lopuksi sanoisin, 
että liitytään yhteen, me kaikki 
maailman hapuilevat uskovai-
set. Meitä saattaakin loppujen 
lopuksi olla monta.
Erkki Leminen:
Väsynyt olemaan vahva

Sanottu 
ennen 
meitä

Hän neuvoo myös, millaista Hä-
nen meille antamansa armo 
on. Aina se on lahja Herralta, ja 
se ei ole meidän milloin tahan-
sa otettavissa. Se on kyllä jat-
kuvasti saatavana oleva lahja. 
Jumala antaa armoaan armon 
päälle.
Juho Halmeen puheita

Niin kuule nyt, että Kristus yksin 
olisi toivosi ja armosi perustus! 
Herran Pyhä Henki se on, joka 
sydämissämme työtä tekee, ja 
Herra Kristus on johdattajam-
me ja opettajamme. Hänen 
nimessään kulkekaamme!
K.K. Sarlin:
Eräs meidän ajan profeetta
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Olemme matkalla Venäjän 
Karjalassa ja käymme myös 
Lumivaaran kirkossa. Kirkko on 
tehty samoilla piirustuksilla kuin 
Saaren kirkko. Tosin se on ränsis-
tynyt sisältä ja ulkoa.

Tuumimme Väinö Vanhasen 
kanssa kirkkosalissa pitäisikö 
kiivetä myös torniin. Poikamai-
sella uteliaisuudella lähdemme 
kiipeämään korkeuksiin.

Tornissa on edelleen suuri kel-
lo, jota ei kokonsa vuoksi ole 
viety pois.

Väinö ei malta olla kokeile-
matta kelloa ja niin kellon ääni 
kumahtaa kirkon mäeltä eri 
suuntiin.

Väinö on monitoimimies. Or-
pokotijuhlilla hän soittaa niin 
urkuja kuin jakaa ruokaakin. 
Seuroissa hän säestää milloin 
pianolla milloin kitaralla.

Parikkalalaiset tuntevat hänet 
bussinkuljettajana monilla retkil-
lä.

Metsämiesaikoinani tapasin 
Väinön myös metsästä savotta-
hommista.

Millainen oli lapsuusperheesi?
Lapsuusperheeseeni kuului-
vat Ensio-isä, Hilkka-äiti, An-
na-mummo, Saima-täti, Marjat-
ta-sisko ja Markku-veli.

Mitä muistat lapsuudestasi? 
Koti oli turvallinen, kristillinen 
koti. Radiosta kuunneltiin uutiset 

Taustalla turvallinen koti
Väinö on monessa
mukana

ja hengelliset ohjelmat. Kävim-
me seuroissa ja meillä majoittui 
evankelioimispäivien puhujia. 
Lapset opetettiin työntekoon 
pienestä pitäen. 

Ketä kuuluu perheesi nyt?
Perheeseeni kuuluvat Tuula- 
vaimo ja Kisu-kissa.

Mitä olet tehnyt ja teet 
työksesi?
Olin Saaren seurakunnassa 
kanttorina 40 vuotta. Tehtä-

viini kuului myös nuorisotyötä 
vuoteen 2005 saakka, jolloin 
seurakunnat yhdistyivät. Silloin 
vastuualueekseni tulivat Saari 
ja Uukuniemi.

Sivutoimena olen ollut tun-
tiopettajana Imatran Musiik-
kiopiston sivupisteissä ja Kaa-
kon Kansalaisopistossa.

Vuonna 2002 suoritin linja-au-
tokuljettajatutkinnon. Satun-
naisia kuljetustehtäviä hoitelin 
eläkkeelle jäämiseeni saakka. 
Vuodesta 2012 olen ollut Bus-

Väinöstä on moneen: urkuriksi, kanttoriksi, bussinkuljettajaksi, Orpo-
kotijuhlien ruuanjakajaksi, metsätöihin... 
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Muistoja on!
Muisto

Syksyllä 80 vuotta täyttänyt Tuulikki Ronkanen on 
toiminut Juvan Risulahden diakoniapiirin vetäjänä lä-
hes 30 vuotta. Hänen hengellisen elämänsä taustalta 
löytyy horrossaarnaajia.

Tuulikki, joka järki-ihmisenä vierasti kaikkea ylihen-
gellisyyttä, tutustui 1980–90-lukujen taitteessa hor-
rospuhuja Hilma Pehkoseen Jäppilästä ja Vieno An-
tikaiseen Lahdesta. ”Jarruihmisestä” tuli ihmettelijä.

Tavattuaan Hilman ensimmäisen kerran etelä-Ju-
valla kotiseuroissa Tuulikki epäilevänä totesi Juma-
lalle.

– Jos tuo mummo on sinun asialle, anna jokin 
merkki.

Hilma asettuikin sitten seuroissa Tuulikin viereen ja 
puhui istualtaan. Herättyään hän pyysi:

– Kuule lapsi, tuo minulle lasi vettä.
Saarnaajan ystävällinen olemus vakuutti Tuulikin 

siitä, että Hilma esiintyi Jumalan asialla. 
– Minua kiinnosti silloin horrospuhe, Tuulikki tun-

nustaa. Udeltuaan asiasta Hilmalta, hänelle vastattiin 
arvoituksellisesti.

– Ensin tuodaan iso kirja ja Raamatun kohdat. En-
keli kääntää sivua… Ei passaa kaikkea kertoa, oli Hil-
ma todennut humoristiseen sävyynsä. 

Horroslahjan sanotaan olleen hänellä lapsesta läh-
tien.

Horrospuhuja Vieno Antikaisesta Tuulikki muistaa 
Jumalan voimakkaan läsnäolon. Puheen aikana hän 

oli ikään kuin poissa tästä maailmasta. Puhe saattoi 
kestää 2-3 tuntia ja oli mielenkiintoista kuunnelta-
vaa. Vieno oli pohjimmiltaan arka ihminen. Puheita 
ei saanut äänittää. Tosin joitakin hänen kirjoitta-
miaan ” taivaallisia”virsiä sen sijaan löytyy yhä Tuu-
likin kotoa.

– Jumala toimii ihmeellisellä tavalla. Voimavirrat 
ovat todellisia. Tarvitsin tämän siinä vaiheessa us-
konelämääni, Tuulikki toteaa.

Teksti: Tuulikki Ronkanen ja Markku Liukkonen

Tuulikki Ronkasen mukaan Jumala toimii 
ihmeellisellä tavalla.

sipalvelu E. Valkeapään pal-
veluksessa. Teen myös erilaisia 
metsätöitä.

    
Mitä harrastat?
Harrastuksiini kuuluu monipuoli-
nen liikunta; mm. sauvakävely, 
allasjumppa, ”musiikkiliikunta” 
ja matkailu.

Kuinka innostuit musiikista?
Mikä on mielisoittimesi?
Musiikki on kiinnostanut minua 
pienestä pitäen. Äiti lauloi ja 
soitti harmonia; häneltä sain 

ensimmäiset soitto-opit. Kateel-
lisena kuuntelin ja katselin, kun 
Pentti-serkku soitti harmonilla 
Für Eliseä ja, kun koulun neljän-
nellä luokalla eräs Kirsti säesti 
harmonilla aamuhartaudessa. 

Jumalanpalveluksissa menin 
usein urkuparvelle seuraamaan 
kanttorin työskentelyä. Näistä 
kokemuksista innostuin itsekin 
opiskelemaan aina elämän-
tehtävään saakka. Soitan kita-
raa, pianoa ja urkuja. Urku on 
soitinten kuningas ja sitä soitan 
mieluiten.

Miten uukuniemeläisyys ja 
orpokotijuhlat tulivat sinulle
tutuiksi? 
Uukuniemeläisyys tuli tutuksi ko-
din ja seurakunnan toiminnan 
kautta. Orpokotijuhlat ja -seu-
rat ovat kuuluneet elämääni 
lapsuudestani lähtien. 

Teksti ja kuva:
Petri Tiusanen
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Matka Betlehemiin Jouluvaellus Parikaniemen lastenkodilla
pe. 8.12. klo 17.00-20.00 ja la. 9.12. klo 16.00-19.00.
Vaeltamassa lastenkodin lapset, työntekijät ja vapaaehtoiset.

Toisen adventtisunnuntain messu Mikkelin tuomiokirkossa 
su. 10.12. klo 10.00. Saarna Petri Tiusanen.

Toisenlainen pikkujoulu Mikkelin Lähemäen srk-talolla
Paukkulantie 27 pe. 15.12.klo 18.00. 
Lasten musiikki ohjelmaa, joulupuuro, joulun Sana ja arpajaiset. 
Tuotto Parikanniemen hyväksi.

Jouluaaton hartaus Parikanniemen Riihikirkossa su. 24.12.klo 14.00. 

Lämpimästi tervetuloa adventin ja joulun ajan tilaisuuksiin!
Parikanniemen Ystävät ry ja Parikanniemisäätiö. www.parikanniemi.fi

Parikanniemi oli mukana 26.9.2017 Las-
tensuojelun Keskusliiton 80-vuotisjuh-
lassa Helsingin Finlandia-talossa ja sen 
yhteydessä olleilla lastensuojelupäivillä.

Mukana olivat Anna-Kaisa Pasanen, 
Sami Siponen, Saila Liukkonen sekä Teu-
vo V. Riikonen.

Lastensuojelun Keskusliiton jäseninä 
on yli 80 alan toimijaa sekä kymmeniä 
kuntia tai kuntayhtymiä. Myös Parikan-
niemisäätiö on sen jäsenjärjestö. 

Lastensuojelun 
Keskusliitto 

täytti 80 vuotta

TERVETULOA   JOULUN TUNNELMAAN!
Joulun Rauhaa - 
Tunnelmallinen Joulukonsertti
Ristiinan kirkossa to. 7.12. klo 18.00.
Solisteina: Elisa de Boer, Tuuli Anikari, 
Aapo Oranen

Vapaa pääsy / vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 10 €
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TERVETULOA TILAISUUKSIIN
Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät
vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa!
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja säätiön 
kotisivuilta www.parikanniemi.fi.

Joulukuu
3.12. Joensuu, klo 18.00, Tuomasmessu Rantakylän 
kirkossa, saarna Tiusanen
8.12. Joensuu, klo 13.00, Ystäväseurat seurakunta-
keskuksessa
  8.-9.12. Ristiina, Matka Betlehemiin –jouluvaellus
  Parikanniemessä
10.12. Mikkeli, klo 10.00, kirkkopyhä, Tiusanen  
18.12. Hamina, klo 13.00, Ystäväseurat ja joulu-
puuro Kulmakivessä, Kostamo
  24.12. Ristiina, klo 14.00, aattohartaus Parikan-
  niemessä, Tiusanen
 31.12. Parikkala, klo 13.00, lähetysseurat Ossi 
Siitosella Pajurannantie 55, Tiusanen

Tammikuu
1.1. Parikkala, klo 10.00, Uudenvuodenjuhla, messu 
kirkossa ja seurat seurakuntatalossa, Tiusanen
  5.-6.1. Kuhmo, Raamattupäivät, Riikonen
7.1. Valkeala, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
11.1. Kitee, klo 13.00, ystäväseurat Seurakunta-
keskuksessa
12.1. Joensuu, klo 13.00, ystäväseurat seurakunta-
keskuksessa, Tiusanen
12.1. Liperi, klo 15.30, ystäväseurat Herran-
kukkarossa, Tiusanen
14.1. Joroinen, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
15.1. Hamina, klo 13.00, ystäväseurat Kulmakivessä, 
Tiusanen 
15.1. Lappeenranta, klo 17.00, ystäväseurat 
Emmauksessa, Tiusanen
21.1. Myrskylä, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Kostamo, Maaranen, Tiusanen
28.1. Lappeenranta, klo 10.00, kirkkopyhä ja 
seurat, Tiusanen

30.1. Kerimäki, klo 13.00, ystäväseurat Helena 
Hämäläisellä Joensuuntie 565, Tiusanen

Helmi-maaliskuu
1.2. Lappeenranta, klo 18.00, Raamattuopiston 
seurat, kirkon alasali, Maaranen
8.2. Kitee, klo 13.00, ystäväseurat Seurakunta-
keskuksessa, Maaranen
8.2. Pyhäselkä, klo 16.30, seurat Hammaslahden 
seurakuntatalossa, Maaranen
9.2. Joensuu, klo 13.00, ystäväseurat seurakunta-
keskuksessa, Maaranen
11.2. Rautavaara, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Kostamo, Tiusanen
12.2. Hamina, klo 13.00, ystäväseurat Kulmakives-
sä, Makkonen
12.2. Lappeenranta, klo 17.00, ystäväseurat 
Emmauksessa, Makkonen
   17.-19.2. Parikkala, Raamattu- ja yhteyspäivät
25.2. Miehikkälä, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
27.2. Kerimäki, klo 13.00 Eija Luukkaisella Koivu-
rannantie 50, Makkonen
8.3. Kitee, klo 13.00, ystäväseurat Seurakunta-
keskuksessa
9.3. Joensuu, klo 13.00, ystäväseurat seurakunta-
keskuksessa, Tiusanen
9.3. Liperi, klo 15.30, ystäväseurat Viinijärven 
kirkolla, Tiusanen
11.3. Polvijärvi, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
12.3. Hamina, klo 13.00, ystäväseurat Kulma-
kivessä
12.3. Lappeenranta, klo 17.00, ystäväseurat 
Emmauksessa
  18.3. Kerimäki, klo 10.00, Marianpäivä -juhla, 
  jumalanpalvelus ja seurat, Tiusanen

Lauri Konttisen 90-vuotispäivää vie-
tettiin 29.8.2017 Mikkelissä Parikan-
niemen Riihikirkossa ja tuvassa. Yli 60 
sukulaista ja ystävää juhlisti ikinuo-
ren Laurin juhlaa. Juhlassa puhuivat 
mm. Pekka Maaranen, Paavo Kont-

tinen, Erkki Makkonen ja Teuvo V. 
Riikonen. Kuhmosta asti tuli Heikon 
ihmisen lauluryhmä laulamaan on-
nittelulaulut. Lauri itse säesti virret ja 
piti kiitospuheen. Hän halusi osoittaa 
onnittelulahjat Parikannniemen las-

tenkodin työlle ja lahjoituksia tuli yli 
2.500 euroa. 

Lämpimät kiitokset kaikille muis-
taneille ja Jumalan siunausta toivot-
taa Lauri Konttinen ja Parikanniemen 
väki. 

Lauri Konttinen täytti 90 vuotta
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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

Muistimme 
Kirsti

Peuhkuria
Parikanniemen työssä, Saa-
ren juhlilla ja Parikanniemen 
Ystävät ry:n johtokunta työs-
sä mukana ollut Kirsti Peuh-
kuri täytti kesällä 70 vuotta. 
Johtokunnan kokouksessa lo-
kakuussa muistimme Kirstiä. 
Lämmin kiitos kaikesta työs-
täsi Parikaniemen hyväksi!

Juhlan juonsi diakoni Maarit-Hannele Sutinen. Juhlassa muisteltiin menneitä, 
kiiteltiin vastuunkantajia ja palkittiin ansioituneita. Eläkkeellä oleva diakonissa 
Marja-Terttu Valkeavaara kertoi piirin historiasta ja kyseli läsnäolevien muis-
toja. 

Piiri on myös uskollisesti vuosikymmeniä tukenut Parikanniemen 
lastenkodin työtä. Mukana juhlassa olikin säätiön entinen toiminnan-
johtaja Markku Liukkonen ja nykyinen Teuvo V. Riikonen. He ojensivat 
kiitoslahjat piirin nykyiselle vetäjälle Raija Valkoselle, pitkäaikaisille vas-
tuunkantajille Urho Nevalaiselle ja 80-vuotisonnittelut samalla Tuulikki 
Ronkaiselle. 

Maaseudun rakennemuutos on saanut aikaan sen, että väen kylällä 
vähentyessä ja ikääntyessä toiminta lopetettiin. Monesta suusta kui-
tenkin vakuutettiin, että yhteys ja ystävyys Parikanniemen toimintaan 
ei lopu, vaan jatkuu eri tavalla. Parikanniemen edustajien kautta piirin 
jäseniä kiitettiin uskollisuudesta ja rakkaudesta lastenkodin työtä koh-
taan. 

Teksti ja valokuvat: Teuvo V. Riikonen

Juvan Ruislahden
diakoniapiirin
60-vuotiskiitosjuhla!

Juvan Ruislahdella 
on toiminut diako-
niapiiri 60 vuotta, 
jonka kiitosjuhla 
vietettiin sunnun-
taina 24.9.2017 
Koikkalan kirkossa 
messun jälkeen. 
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Parikanniemi

Lasten ajatuksia 
Suomesta ja

itsenäisyydestä

Se on kivaa, että
saatiin pitää meidän 

oma maa.
Vili 8v

Suomi on taistellut itsensä vapaaksi Neuvostoliiton alta.Voidaan itse päättää omat asiat, ei olla kenenkään vallan alla. Meistä on tullut itsenäistymisen myötä hyvinvointivaltio. 
Piia 15v

Ei tule mitään mieleen. 
Paavo 7v

Itsenäisyys on 
sydämen asia, rajat pitäisi laittaa

kiinni. 
Davi 13v

Itse voidaan päättää 
asioistamme. Tykkään 
olla omassa Suomen 

maassa.
Panu 7v

Pappani oli sodassa.
Se on hienoa, että hän 

taisteli meidän 
puolesta. 
Soni 14v

Suomessa on kiva 
käydä uimassa ja syödä

metsämansikoita. 
Luonto on karu mutta 

näyttävä. 
Piia 15v

Ihanaa kun voi kävellä metsässä ja haistella 
sammalta.

Sami 6v

Meillä on tosi paljon 
erilaisia eläimiä.

Vili 8v.

Teksti ja kuvat: Eveliina Heikkinen
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Tarja Pyhähuhta ja
elämän mittainen matka

Teatteriohjaaja, näyttelijä Tar-
ja Pyhähuhdan taipumus teat-
terialalle ilmeni jo varhain kun 
hän Varkaudessa pihapiirin las-
ten kanssa järjesti naapurustolle 
teatteriesityksiä vajassa. Pääsy-
maksuina esityksiin olivat kara-
mellipaperit. 

Pyhähuhta ei päässyt teatte-
rikouluun vaan kouluttautui en-
sin ravintola-alalle. Tie kutsumu-
sammattiin avautui kuitenkin 
kokemuksen kautta. Mikkelin 
teatterin näyttelijänä hän aloitti 
1979. Kiinnitys ammattiteatte-
riin mahdollisti täydennyskoulu-
tuksen Teatterikorkeakoulussa. 
Ammattitaitoaan Pyhähuhta 
on kehittänyt monilla muilla 
koulutuksilla. 

- Nuorena olin ateisti mutta 
tyttäreni syntymän yhteydessä 
kuolemanpelko ajoi etsimään 
kuuntelijaa. Kätilö ja paikalle 
kutsuttu pappi auttoivat alkuun 
uskonelämässä ja kirkon jäse-
neksi. 

Tarja Pyhähuhta kertoo ole-
vansa ”jouluihminen”. Synty-
män ihme ja Vapahtajan tulo 
auttajaksemme puhuttelevat 
häntä syvästi. Raamattukasva-
tus Nukketeatterin keinoin -kurs-
sin opinnäytetyönä hän ohjasi 
Jawaig-nukketekniikalla joulun 
sanomasta esityksen Mikkelin 
tuomiokirkkoon. Hän iloitsee 
myös kutsusta Parikanniemen 
jouluvaellukseen. Joulukuussa 
2016 hän oli kohtauksessa ”nai-
sia kaivolla” keskustelemassa 
vaelluksen ideoineen Johanna 
Talon kanssa. 

- Sain olla osana jouluevan-
keliumin sanomaa kauniin tal-
visen luonnon keskellä, sanoo 
Ilmaisuevankelistaksikin kutsuttu 
julistaja. 

Hänen pitkään työuraansa 
mahtuu monenlaisia hienoja 
projekteja ja esityksiä. Mieleen 
painuvimpina hän mainitsee 
Sirkku Peltolan Suomen hevo-
nen ja jäähyväisnäytelmänsä 

Kari Hotakaisen Ihmisen osa. Se 
oli syvällistä pohdintaa ihmisen 
elämän tiestä. 

- Ikä ei ole este uudistua, näl-
kä oppia uutta vain kasvaa.

Keväällä 2017 kansallisen 
veteraanipäivän juhlaan hän 
ohjasi esityksen Yhteinen ko-
timme, Suomi 100.  Se oli kun-
nianosoitus veteraaneille, halu 
siirtää nuorelle polvelle rakkaus 
isänmaahamme.  

- Vietettyäni ensimmäisen 
joulun Neuvostoliitossa, ym-
märsin mitä ihmiselle merkitsee 
juuret. Minne kuulun ja mikä 
yhdistä minut rakkaaseen koti-
maahani.

Kirkosta on tullut Pyhähuhdal-
le tärkeä paikka. Kun hän huo-
masi olevansa rakastunut nykyi-
seen mieheensä, ensimmäinen 
ajatus oli mennä kirkkoon rukoi-
lemaan siunausta ja johdatus-
ta tulevaisuudelle. Pariskunnan 
sormuksiin on kaiverrettu: minä 
rakastan sinua ikuisesti. Juma-
lan edessä antamansa lupauk-
sen Tarja Pyhähuhta haluaa pi-
tää loppuun saakka. 

- Nykyisin suurin ilonaiheeni 
on lapsenlapseni Milan Mar-
leight. Hän antaa iloa, toivoa ja 
valoa elämään.

Teksti ja kuva:
Pirkko Oinonen

Yhteinen kotimme Suomi  merkitsee 
Tarja Pyhähuhdalle paljon.
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