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Kesäkuussa 14.–15.6. vietettiin Lastenkodin Ristiinassa olon 70-vuotisjuhlia. Perjantaina järjestettiin 
viranomaispäivä, jossa puhuivat mm. piispa Seppo Häkkinen ja erityisasiantuntija Susanna Hoikka-
la Lastensuojelun keskusliitosta. Lauantaiksi oli kutsuttu lastenkodin entisiä lapsia ja työntekijöitä. 
Ohjelmassa oli vanhan Parikanniemen perustuksesta tuodun kiven muuraus Onnentupa-kotiryhmään, 
tietokilpailu, hartaus, elävää musiikkia, hyvää ruokaa, tuttujen kohtaamisia ja karkkisade.

Parikanniemisäätiö 
Kirkkopäivillä Jyväskylässä

Jyväskylässä järjestettiin kirkkopäi-
vät 17.–19.5. Parikanniemisäätiötä 
edustivat Pekka Maaranen sekä 
Heli ja Petri Tiusanen. Päivien ai-
kana kohdattiin paljon ihmisiä sekä 
käytiin hyviä keskusteluja tehden 
säätiön työtä tunnetuksi.

Vuoden 2019 Orpokotijuhlat 

Orpokotijuhlia Saaren kirkolla vie-
tettiin tänä vuonna teemalla Ter-
vetuloa kotiin! Sää suosi juhlia, ja 
väkeä oli runsaasti paikalla. Kiitos 
kaikille vieraille sekä juhlien järjes-
telyihin osallistuneille!
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Löysin 2000-luvun alussa kotipaikkani aitasta 
Punkaharjulta vanhan hengellisen kirjan. Sen 
nimi on Uudestisyntynyt kristitty. Kirjan on kirjoit-
tanut kiinalainen kristitty Pietari Siisitee, joka kävi 
Suomessa vuonna 1938. Kirjan on suomentanut 
Kalle Korhonen. Hänet tunnettiin myös nimellä 
”Kiinan Kalle”. Kirjan etusivulta löytyy himmeä 
omistuskirjoitus: Tyyne Tiusanen 16/8 39, Orpo-
kotijuhlilla. Isoisäni äiti Tyyne on sen ostanut 80 
vuotta sitten Orpokotijuhlilta! Juhlat olivat vielä 
tuolloin Uukuniemen Orpokodilla. Seuraavana 
talvena Suomi kohtasi ankaran koettelemuksen 
ja Orpokoti jäi luovutetulle alueelle, joskin sinne 
palattiin väliaikaisesti jatkosodan aikana.

Luin kirjan melkein heti löydettyäni sen. Se ruokki 
minua, hengellistä etsijää. Aivan kuin Tyyne-mummo 

olisi ostanut sen juuri minulle, vaikka emme koskaan 
ole tavanneet. Hän asui samassa talossa, johon minä 
synnyin, mutta kuoli useita vuosia ennen syntymääni. 
Toivon voivani kiittää häntä kerran kirkkaudessa siitä, 
että hän osti tuon kirjan. 

Jumala on ihmeellinen. Rukoukset ja hengellinen 
perintö kantavat sukupolvelta toiselle ja sukupolvien 
ylikin. Kuka sinun esi-isistäsi tai -äideistäsi on rukoil-
lut puolestasi niin, että se vaikuttaa tänäänkin? Kuka 
heistä on ostanut sinulle hengellisen kirjan, ehkä tie-
tämättään? Entä mitä sinä voisit tehdä tulevien suku-
polvien hyväksi? Millaisen hengellisen perinnön voi-
sit jättää heille, että he voisivat olla kanssasi kerran 
taivaassa ylistämässä Jumalaa iankaikkisesti?

Sukupolvien rukoukset

Petri Tiusanen

Pääkirjoitus

Ollaan esimerkkinä 
lapsillemme

Sami Siponen
Lastenkodin johtaja, 
Parikanniemi

Näkökulma

Pojasta polvi paranee, sanoo vanha 
sanonta. Näin haluan itsekin perheel-
lisenä miehenä ja kasvattajana uskoa. 
Toivoisin, etteivät tulevat sukupolvet 
toistaisi ainakaan kaikkia edeltäjiensä 
virheitä. Toivoisin, ettei kaikkien tar-
vitsisi opetella elämän lainalaisuuksia 
kantapäidensä kautta. Kaikkea op-
pimaamme emme pysty kuitenkaan 
siirtämään suoraan lapsillemme. 
Emme voi silottaa tietä valmiiksi jäl-
kipolviemme kuljettavaksi. Jokainen 

meistä kulkee omaa polkuaan, ja reit-
ti on lopulta raivattava kuitenkin itse. 
Aikuinen voi kuitenkin näyttää lapsel-
le suuntaviivoja ja opettaa reitin al-
kuun. Loput on koettava ja keksittävä 
itse. 

Lapsi ammentaa elämänohjeita it-
selleen kaikesta ympärillä näkemäs-
tään. Tärkeimmät ja tarttuvimmat 
ohjeet tulevat lapselle läheisimmiltä 
ihmisiltä. Meidän aikuisten on siis 
hyvä muistaa olla esimerkkejä lap-

sillemme. Lisäksi lapset tarvitsevat 
ohjausta ja kannustusta omalla mat-
kallaan. Jokaisella sanalla ja jokaisella 
teolla on merkitystä. Yksikin positiivi-
nen ja kannustava kommentti voi olla 
ratkaiseva ja kannatella elämän polul-
la. Kukaan ei pärjää elämässä yksin. 

Meillä jokaisella on merkitystä. Jo-
kaiselle löytyy oma paikkansa. Tuetaan 
toinen toistamme ja autetaan lapsia 
löytämään oma reittinsä ja oma paik-
kansa tässä elämässä.    

Teuvo virkavapaalla ja Petri sijaisena
Parikanniemisäätiön toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen on virkavapaalla 8.5.–20.11.2019 välisen ajan. 
Hänen sijaisenaan vt. toiminnanjohtajana on julistustyön pappi Petri Tiusanen, joka toimii myös 
Kontti-lehden vs. päätoimittajana.
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Älköön kukaan 
nuoruuttasi 
katsoko ylen

”Kun olin koululainen, hoidin 
jo pienempiä sisaruksiani. Kou-
luun mentiin kävellen tai usein 
juosten metsäpolkua pitkin. Ke-
sät menivät uidessa, vasikoita 
hoitaessa ja peltotöitä tehden. 
Opin jo nuorena, että meidät 
on luotu pitämään toisistam-
me huolta. Rakastamaan ja 
hoivaamaan. Kyllä minä sen jo 
lapsena ymmärsin. Siksi kuun-
telen lapsia vieläkin erityisen 
tarkasti. Heillä on tapana pu-
hua olennaista ihmisyydestä, 
rakkaudesta ja Jumalasta.” 
Näin puhui mummo kiikkutuo-
lissaan. 

Olet Jumalalle rakas sellaise-
na kuin olet
Rippikoululeirillä. Puhelias poika-
ryhmä tekee pahville mainosta 
Jeesuksen ihmeteosta. Kuva 
on hiukan suttuinen ja nopeasti 
tehdyn näköinen lyijykynäpiirus-

tus. Jeesus on piirretty keskelle 
tikku-ukkojoukkoa. Taustalla nä-
kyy morsiuspari ja juomatynnyri. 
Kuva on Kaanan häistä, Jee-
suksen ensimmäisestä tunnus-
teosta. Kaanan häissä Jeesus 
muuttaa veden viiniksi ja auttaa 
pulaan joutunutta hääväkeä. 
Tuohon aikaan hääjuhlista ei 
saanut loppua kesken ruoka tai 
juoma. Pippalot kestivät päivä-
kausia, ja perheelle oli ollut suuri 
häpeä, jos pöydältä olisivat lop-
puneet antimet kesken. Se olisi 
vaikuttanut perheen asemaan 
omassa kyläyhteisössään. Pojat 
esittelivät työtään innokkaasti: 
”Päivi, tsiigaa. Täs on Jeesus ja 
ympärillä on pienet häät tai siis 
isot häät. Ja sitten Jeesus aut-
taa. Perhe ei joudu häpeämään 
vaan uskoo, että Jeesus voi aut-
taa. Tai siis voisko Jumala auttaa 
muakin niissä asioissa, jotka hä-
vettää? Me ihmiset häpeämme 

niin paljon. Eniten omaa itseäm-
me. Mutta eiks Jeesus opettanu, 
että mäkin oon ihme, tällaisena 
rakas?” Liikutuin. Voi, kunpa ku-
kaan ei katsoisi heidän nuoruut-
taan ylen.

Kun yksi tie päättyy, toinen on 
vielä edessä
On menossa jälleen MM-kisat. 
Ihmiset jännittävät, kuinka oma 
maa pärjää kisoissa. Useissa 
lajeissa on niin, että jo ensim-
mäisten kisaminuuttien aikana 
pystyy arvioimaan, kuka kisan 
voittaa ja ketkä taas häviävät. 
Jo muutamassa sekunnissa voi-
daan sanoa, että tässä urhelajis-
sa peli on jo menetetty. Monen 
urheilijan ura voi loppua jo nuo-
rella iällä. Mutta vaikka yksi tie 
päättyy, toinen on vielä edessä. 
Ei katsota ylen nuoruutta. Vielä 
on tilaa unelmille, uusille mah-
dollisuuksille. Uudelle alulle.

Raamattuopetus

Päivi Pulakka
Ostaripappi, Helsinki                                                                                                                                         
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Jeesuksen silmissä olemme 
kaikki rakkaita 
Ensimmäinen vuosi pappina. 
Olin nuori saadessani kutsun pa-
pin virkaan. Ensimmäisestä saar-
nastani sain hyvää palautetta, 
mutta kuulin myös, kuinka taka-
na kuiskuteltiin: ”Ihan lapspappi-
han tuo on.” Se satutti. Rukoilin 
Jumalaa: ”Jumala, anna minul-
le rohkeutta olla juuri sellainen 
kuin olen. Tällaisena ja tämän 
ikäisenä olet minut kutsunut. 
Aamen. Älköön kukaan katsoko 
nuoruuttani ylen.”

Kun pidän lasta sylissäni kasteen 
jälkeen, näen hänessä Jumalan 
armon ja hyvän tahdon. Vaikka 
tämän pienen ihmisen elämä 
voi meidän silmissämme olla 
särkynyttä, Jumalan silmissä hän 
on suuri ihme. Vaikka meidän 
silmissämme joku ihminen on 
häviäjä, rikkinäinen, menetetty, 
pelokas, surullinen, kaipaava, 
sairas tai syntinen, Jeesuksen sil-
missä hän on pelastettu, armah-
dettu ja rakastettu. 

Saksalainen teologi Dietrich 
Bonhoeffer on sanonut:

” Minussa on pimeyttä, mutta 
sinun kanssasi olen täynnä va-
loa. Olen yksin, mutta sinä et 
minua jätä. Sydämeni on arka, 
mutta sinä et minua jätä. Olen 
levoton, mutta sinun kanssasi 
minulla on rauha. Minussa on 
katkeruutta, mutta sinun kans-
sasi saan uutta kärsivällisyyttä. 
Sinun tiesi käyvät yli ymmärryk-
sen, mutta sinä tunnet minun 
tieni.”

 

 

Jumala, anna minulle rohkeutta 
olla juuri sellainen kuin olen. 
Tällaisena ja tämän ikäisenä 

olet minut kutsunut.

Kuva MB
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Historia

Piispa Seppo Häkkisen puhe Parikanniemen lastenkoti 70 vuotta Ristiinassa -juhlassa:

Parikanniemessä usko 
on muuttunut rakkaudeksi

Seppo Häkkinen
Piispa, Mikkelin hiippakunta

Parikanniemen lastenkodin historia sisältää 
lukemattomia kertomuksia ja uskomattomia 
elämäntarinoita. Lastenkodin vaiheet ovat samalla 
todistus Jumalan ihmeellisestä johdatuksesta ja 
uskollisuudesta. Mielessäni on vahvasti tässä 
juhlassa kolme näkökohtaa.
Pienten alkujen päivä
”Sillä kuka pitää halpana 
pienten alkujen päivän” kir-
joitetaan edellisen raamatun-
käännöksen mukaan Sakarjan 
kirjassa (Sak. 4:10). Nykyisen 
raamatunkäännöksen mu-
kaan sama jae kuuluu: ”Se, 
joka epäillen katseli vaatima-
tonta alkua, on iloitseva (näh-
dessään viimeisen kiven Serub-
babelin kädessä).”

Parikanniemen orpokodin 
alku vuonna 1915 oli tällainen 
pienten alkujen päivä. Vaati-
mattomista lähtökohdista kas-
voi talvisotaan mennessä monil-
le orvoille koti, josta voitiin iloita. 
Sotavuosien jälkeen oltiin nolla-
pisteessä. Vuonna 1944 lapset 
oli lähetetty Ruotsiin ja orpokoti 
jouduttiin rauhanehtojen mu-
kaisesti jättämään Neuvostolii-
ton puolelle. On koskettavaa 
lukea siitä uskonkamppailusta, 
jonka orpokodin menetys jätti 
sen ystäville ja varsinkin Edvard 
Lähdeniemelle. Hän oli erityisen 
paljon auttanut orpokodin ra-

kentamisessa, uhrannut paljon 
varojaan ja toiminut kodin hal-
linnossa alusta lähtien. Miksi Ju-
mala salli sellaisen vääryyden 
tapahtua, että Parikanniemi 
oli jäänyt uuden rajan vedos-
sa vain muutaman kymmenen 
kilometrin päähän toiselle puo-
lelle?

Mutta Jumalan suunnitelmat 
ovat toisenlaiset kuin ihmisten 
ajatukset. Monien rukousten, 
kipuilujen ja etsinnän jälkeen 
toive uudesta orpokodista alkoi 
toteutua. Viiden vuoden hiljai-
selon jälkeen vuonna 1949 alkoi 
uusi ajanjakso Parikanniemen 
lastenkodin historiassa. Uusi 
paikka löytyi Ristiinasta.  Kaikki 
näytti tuolloinkin pienten alku-
jen päivältä. Mutta nyt vietäm-
me Parikanniemen lastenkodin 
Ristiinassa olon 70-vuotisjuhlaa. 
Tänään taaksepäin katselles-
sa on kiitoksen aika. Kiitollisina 
voimme ajatella kaikkia niitä, 
jotka pienten alkujen päivästä 
ovat saaneet aikaan nykyaikai-
sen ja arvostetun lastenkodin.

Ensin Jumalan valtakuntaa
”Etsikää ennen kaikkea Ju-
malan valtakuntaa ja hänen 
vanhurskasta tahtoaan, niin 
teille annetaan kaikki tämäkin” 
(Matt. 6:33). Näin Matteuksen 
evankeliumissa luvataan niil-
le, jotka huolehtivat huomisen 
päivän toimeentulosta. Tämä 
asenne on vahva juonne siinä 
työssä, jota uukuniemeläinen 
herätysliike, orpokotiyhdistys ja 
myöhemmin Parikanniemisää-
tiö ovat tehneet.
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”Parikanniemen vahvuus on sen  
selkeä kristillinen arvopohja.” Tähän liittyen kerron yhden 

muiston. Toimin Heinolan maa-
seurakunnan kappalaisena 
vuosina 1987–2001. Tuona ai-
kana tutustuin Aili ja Ilmari Pit-
käseen, jotka olivat jääneet 
eläkkeelle Vanha-Tuusjärven 
palvelukodista. Pitkäset asui-
vat Heinolassa, ja usein ta-
pasin heitä joko seurakunnan 
tilaisuuksissa tai Vanha-Tuus-
järvellä. Jostain Ilmarin seura-
puheesta jäi mieleeni hänen 
ajatuksensa, että kyllä silloin 
jaksaa uskoa, kun on rahaa 
lompakossa ja viljaa laarissa, 
mutta entä silloin, kun kumpikin 
on tyhjä.

Lastenkodin aloittaessa Ristii-
nassa Aili ja Ilmari Pitkänen tu-
livat tänne töihin ja palvelivat 
täällä vuoteen 1952 saakka, 
jolloin he muuttivat Heinolan 
maalaiskuntaan vastaamaan 
Vanha-Tuusjärven vanhusten-
kodista. Riemukseni  löysin Jou-
ko Jyrkämän kirjoittamasta kir-
jasta Kuuliaisuuden tiellä (s. 30) 
tutun, seurapuheesta mieleeni 
jääneen ajatuksen. Kirjassa on 
kuvaus Ilmari Pitkäsen kamp-
pailusta siitä, voiko hän lähteä 
Ristiinaan lastenkotiin töihin: 
”Kyllähän minä silloin jaksan us-
koa, kun on rahaa lompakossa 
ja viljaa laarissa, mutta entä jos 
ei niin olekaan, mietti Ilmari. Oi-
kein sydäntä puristi, kun muistui 
mieleen, miten orpokodissa oli 
jouduttu elämään jo aikanaan 
ennen sotia. Leivästä ja särpi-
mestä oli usein ollut suuri pula 
ja Jumalaan luottaen, uskon 
varassa oli Väinö Hoikan ja hä-
nen työtovereidensa pitänyt 
vain mennä eteenpäin. Aina 
oli apu oikeaan aikaan tullut, 
mutta jaksaisiko siihen luottaa 

nytkin. Asia painoi niin kovasti 
Ilmarin mieltä, että hevonen 
oli pysäytettävä ja mentävä 
läheiseen latoon rukoilemaan. 
Siellä polvillaan hän huokaili 
Herransa edessä: ’Voi Herra, 
minulla ei ole ollenkaan sa-
manlaista uskoa kuin niillä, jot-
ka aikaisemmin tässä olivat. 
Jos meidät sinne lähetät, niin 
anna sellainen usko, että jak-
san rauhallisesti luottaa siihen, 
että vaikka huomisen päivän 
leivästä ei olisi mitään tietoa, 
niin sinä meidät ruokit ja pidät 
meistä huolen.’”

Parikanniemisäätiön työssä ja 
lastenkodin elämässä on eletty 
todeksi Vapahtajamme keho-
tusta: ”Etsikää ennen kaikkea 
Jumalan valtakuntaa ja hänen 
vanhurskasta tahtoaan, niin teille 
annetaan kaikki tämäkin.” Seit-
semän vuosikymmenen taival 
osoittaa, kuinka Jumala pitää 
huolta. Siksi tänään juhlapäivä-
nä kuuluu kiitos ennen kaikkea 
hyvälle Jumalalle.

Yhdelle näistä vähäisimmistä 
veljistäni
”Kaiken, minkä te olette teh-
neet yhdelle näistä vähäisim-
mistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle” (Matt. 25:40). 
Jeesuksen sana muistuttaa hy-
vin konkreettisella tavalla lä-
himmäisenrakkaudesta ja sen 
kohdistumisesta erityisesti kaik-
kein heikoimpiin. Tällaista uskoa 
Parikanniemen lastenkodissa 
on eletty todeksi.

Uukuniemeläiselle herätys-
liikkeelle on tyypillistä uskon ja 
rakkauden vahva yhteenkuu-
luvuus. Siksi liikkeessä ovat hen-
gellinen julistus ja sosiaalinen 
työ kulkeneet käsi kädessä. Pi-
dän arvokkaana sitä, ettei Pa-
rikanniemessä piilotella kristillis-
tä taustaa. Viime vuosina moni 
kristillinen järjestö ja yhdistys on 
katkonut juuriaan. Raamatulli-
sia nimiä on vaihdettu muodik-
kaisiin nykynimiin, säännöistä on 
poistettu maininta kristinuskosta, 
kristillisyys on vaihdettu sosiaa-
lisuudeksi. Parikanniemen vah-
vuus on sen selkeä kristillinen 
arvopohja. Toivon, että siitä pi-
detään myös tulevaisuudessa 
kiinni.

Seitsemän vuosikymmenen 
ajan Parikanniemen lastenko-
dissa on usko muuttunut rak-
kaudeksi. Koskettavaa oli lukea 
Teuvo V. Riikosen tuoreesta kir-
jasta Parikanniemen kasvattien 
kokemuksia. Kirjan nimi kiteyt-
tää olennaisen: Se oli minulle 
koti.

Täällä eläneet sadat lapset ja 
nuoret ovat saaneet osakseen 
rakkautta, rajoja ja rukousta. 
Se on tehnyt tästä paikasta 
kodin. Samalla on palveltu it-
seään Kristusta. ”Kaiken, minkä 
te olette tehneet yhdelle näistä 
vähäisimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.”

Hyvä Jumala Parikanniemen 
lastenkotia, sen asukkaita, hen-
kilökuntaa ja tukijoita runsaasti 
siunatkoon!
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AsiantuntijaSelkärepussa 
voimaa ja taakkoja
menneiltä 
sukupolvilta

 

Meistä jokainen kantaa mukanaan menneisyyden 
selkäreppua. Siellä on tavaraa sekä edellisiltä 
sukupolvilta että omasta elämästämme. Aikuinen 
ihminen voi valita, millaisen perinnön haluaa ottaa 
vastaan ja mistä on syytä irrottautua. 

Anja Nwose
perhepsykoterapeutti, joka työs-
kentelee Forssan seurakunnan 
perheasiain neuvottelukeskuk-
sessa

Kerro taas, millaista oli ennen 
vanhaan, pyysin mummolta 
istuessani keittiön nurkassa. 
Mummo tiskasi ja alkoi rupa-
tella menneestä. Tarinoissa 
Karjalan kannas näyttäytyi 
paratiisinomaisena paikkana. 
Evakkomatka taas oli suuri seik-
kailu. Mummolla oli lähtiessään 
repussa vain Raamattu ja ruis-
leipä.

Vaikea kokemus siirtyy eteen-
päin
Jossain vaiheessa tajusin, et-
tei kaikki karjalaisuuteen liitty-
vä ole kaunista. Löysin joitain 
vuosia sitten muistilapun, jonka 
olin kirjoittanut nuorena: ”Myös 
tulevat sukupolvet kantavat 
siirtolaisuuden taakkaa.” Olen 
käynyt rajan takana sukuni 
entisillä asuinpaikoilla ja kuun-
nellut esitelmiä karjalaisissa pi-

täjäjuhlissa. Jossain tällaisessa 
tapatumassa tuo ajatus on pu-
hutellut minua niin paljon, että 
olen kirjoittanut sen muistiin.

Myöhemmin perheterapiaa 
opiskellessani pohdin ajatusta 
lisää ja opin käsitteen taakka-
siirtymä. Käsitteellä kuvataan 
traumaattisen kokemuksen siir-
tymistä sukupolvelta toiselle. 
Vanhempien liian vaikeat ja 
käsittelemättömät kokemukset 
voivat siirtyä seuraavien suku-
polvien kannettaviksi. 

Psykiatri Martti Siirala kiteytti 
60-luvulla taakkasiirtymän käsit-
teen: ”Se mikä ei tule yhdessä 
jaetuksi, tulee jonkun kannetta-
vaksi.”

Taakkoja voi purkaa yhdessä
Saatamme ajatella, että on pa-
rempi olla puhumatta vaikeista 
asioista. En halua kuormittaa 

muita murheillani, on tuttu oh-
jenuora monissa perheissä.  
Aikuinen tekee jälkikasvulleen 
palveluksen, kun hakee itsel-
leen apua. Käsittelemällä omia 
ongelmiamme kevennämme 
seuraavien sukupolvien paino-
lastia.

Taakkasiirtymä voi tuntua 
epämääräisinä oireina, ah-
distuksena ja jopa fyysisinä ki-
puina. Vaikka mennyttä ei voi 
muuttaa, taakkasiirtymien huo-
maaminen on vapauttavaa. 
Epämääräinen paha olo muut-
tuu ymmärrettävämmäksi. Mil-
loinkaan ei ole liian myöhäistä 
purkaa taakkasiirtymiä eli jakaa 
vaikeita kokemuksia turvallisen 
ihmisen kanssa.
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Hyvien asioiden voima lisääntyy, 
kun niitä muistelee.

Menneisyyden äänet
Meistä jokainen kantaa men-
neisyyden selkäreppua muka-
naan. Siellä on tavaraa sekä 
omasta elämästämme että 
edellisiltä sukupolvilta. Kun tu-
tustuu oman suvun historiaan, 
oppii erottelemaan selkärep-
punsa sisältöä. 

Menneisyyden ymmärtämi-
nen auttaa hahmottamaan, 
mitkä tunteet, uskomukset ja 
kolotukset ovat kulkeutuneet 
mukaan aikaisemmilta suku-
polvilta. Kun opettelee tunnis-
tamaan ylisukupolvisia kuor-
mia, voi myös harjoitella niistä 
irrottautumista. Aikuinen ihmi-
nen voi valita, millaisen perin-
nön haluaa ottaa vastaan ja 
mistä on syytä ottaa etäisyyt-
tä. 

Taakat saattavat näyttäytyä 
vaikkapa seuraavan kaltaisina 
uskomuksina: Parempi, kun ei 
kehuta toisiamme, niin kukaan 
ei ylpisty. Pitää tehdä ankarasti 
töitä, vaikkei jaksaisi. Ei saa lais-
kotella. Pitää pärjätä yksin. Ei 
kannata pyytää apua toisilta 
ihmisiltä.

Edellisten sukupolvien usko-
mukset saattavat olla niin syväl-
lä meissä, ettemme edes erota 
niitä omista ajatuksistamme.

Millaisia menneiden sukupol-
vien kuormittavia ääniä sinä 
joudut kuuntelemaan mieles-
säsi?

Hyvä perintö tuo voimaa
Taakkojen lisäksi olemme saa-
neet edellisiltä sukupolvilta voi-
mavaroja. Nekin voivat tuntua 

niin itsestään selviltä, ettei niistä 
osaa olla kiitollinen. Ehkä elä-
mässäsi on ollut isovanhempi, 
täti tai setä, jolta olet saanut 
erityistä lämpöä, lempeyttä, 
luottamusta tai turvallisuutta. 
Hyvien asioiden voima lisään-
tyy, kun niitä muistelee.

Millaisia voimavaroja sinä olet 
saanut sukusi esiäideiltä ja -isil-
tä?

Mietin vielä mummoani, joka 
joutui kokemaan elämässään 
monia menetyksiä. Mummoni 
voima-ajatus puhuttelee mi-
nua yhä uudestaan: ”Jumala 
haluaa ihmiselle hyvää. Hän 
antaa meille parempaa kuin 
osaamme pyytääkään.”
 

Vanhojen valokuvien katselu ja suvulle merkityksellisissä paikoissa vierailu voi olla voimaannuttava kokemus. 
(Kuvat MB:n arkisto)
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Filosofian lisensiaatti, tietokirjailija
Marija Vantti:

”Elin lähes 50 
vuotta upotettuna
salaisuuksien suohon”

suohon Marija Vantti eli kiireisiä vuosia 1990-luvun lopulla. Hänellä oli haasteellinen 
työ Itä-Suomen lääninhallituksen sivistystoimen tarkastajana, puoliso ja 
aikuistuva poika. Iäkkäät ja dementoituneet vanhemmat vaativat myös 
paljon omaishoitajansa aikaa ja huomiota. 

na äitinä ja lähti sitten Helsin-
kiin synnyttämään. Sama kaa-
va toistui, kun perheeseen 
syntyi pari vuotta myöhemmin 
poikalapsi. 

Salaisuudet syvenevät
– Olimme veljeni kanssa ar-
vokkaan pappilan kulisseja, 
joita vieraille esiteltiin ylpeä-
nä. Vanhemmat eivät huo-
lehtineet meistä, varsinkin äiti 
oli hyvin tyly minua kohtaan. 
En kelvannut, olin vääränlai-
nen. Usein vaihtuvat palvelijat 
huolehtivat meistä. Perhetuttu 
käytti meitä hyväkseen.

Kiireiset virkavanhemmat ei-
vät nähneet lastensa pahaa 
oloa ja muuttumista eivätkä 
ilmeisestikään edes tajunneet 
lähipiirissä tapahtuvaa hyväk-
sikäyttöä.

50-luvulla oli vielä tavallista, 
ettei adoptiolapsille kerrottu 

Päivä, joka muutti kaiken
– Isä kuoli keväällä 1999. Järjes-
tin hautajaiset ja tilasin sukusel-
vitykset perunkirjoitusta varten. 
Kirjeen saaminen oli järkytys. 
Sukuselvityksessä sanottiin, et-
tei vanhemmillani ollut biolo-
gisia lapsia, mutta perheeseen 
oli adoptoitu tyttö ja poika. En 
uskonut näkemääni, ajattelin 
siinä olevan jonkun virheen. Se 
oli kuitenkin totta.  Koko elä-
mäni romahti, en tiennyt kuka 
minä olen. Olin pitkään kuin 
sumussa enkä muista tiedon 
saantia seuranneista tapah-
tumista paljon mitään, Vantti 
kertoo. 
– Adoptioäiti oli dementoi-
tunut, eikä hänen kanssaan 
enää voinut keskustella. Äidin 
hyvämuistinen sisar suostui nyt 
puhumaan. Hän oli ollut mu-
kana rakentamassa salailuta-
rinaa ja auttamassa äitiä sil-

loin, kun lapset oli perheeseen 
”synnytetty”. 

Ennen pienen tytön tuloa hy-
vään perheeseen tarvittiin kui-
tenkin pitkä tapahtumaketju ja
 useiden ihmisten osallisuus ar-
veluttavaan toimintaan. 
– Lääkärin hoitovirheen vuoksi 
äidin lapsi oli kuollut sektiossa. 
Samalla äiti menetti mahdolli-
suuden saada lapsia. Virheen-
sä korjatakseen lääkäri lupasi 
hankkia perheelle lapsen jol-
lakin tavalla.

Juonen etenemiseen tarvittiin 
nuori raskaana ollut maalais-
tyttö ja välittäjäksi nainen, joka 
teki laittomia abortteja. Lääkäri 
kirjoitti tulevalle adoptioäidil-
le väärin perustein todistuksen 
raskaudesta ja synnytyksestä, 
jonka hän mukamas oli hoita-
nut. Toppausten ja äitiysvaat-
teiden avulla rouva opettaja 
esiintyi työpaikalla odottava-
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totuutta heidän alkuperästään. 
Ilmeisesti lapsia haluttiin sillä ta-
valla varjella ikäviltä tiedoilta.  
Valitettavasti usein kävi kuiten-
kin niin, että sukulaiset tai kou-
lukaverit kertoivat totuuden. 
Vantin vanhemmat pystyivät 
varjelemaan salaisuuden myös 
sukulaisilta ja naapureilta. 

Totuuden selviämisen jälkeistä 
aikaa Marija Vantti muistelee 
surullisena:
– Putosin syvään masennuk-
seen, menetin luottamukse-
ni kaikkiin instituutioihin. Olin 
pettynyt kaikkeen ja kaikkiin 
ihmisiin. Vihasin vanhempiani. 
Sanouduin irti työstäni, erosin 
puolisostani enkä luottanut 
kehenkään. En kuitenkaan 
eronnut kirkosta tai syyttänyt 
tapahtuneesta Jumalaa. Kun 
pahin ahdistus alkoi hellittää, 
otin yhteyttä tuttuun psykiat-
riin. Perhetuttuna hän ei voinut 
ottaa minua hoitoonsa, mutta 

ohjasi eteenpäin avun piiriin. 
Toipumiseni kesti 10 vuotta.

Etsivä löytää
Kun toipuminen alkoi edistyä, 
Vantille tuli voimakas tarve 
löytää syntymävanhempan-
sa. Historian tutkijana hän tiesi, 
mistä ja miten tietoja etsitään. 
Äitinsä hän löysikin helposti ja 
otti häneen yhteyttä. Myös 
synnytykseen ja adoptioon liit-
tyvät asiakirjat löytyivät. 
– Tapasimme muutaman ker-
ran täysin salaa äidin nykyi-
seltä perheeltä. Hän hylkäsi 
minut uudelleen ja sanoi, ettei 
halua pitää enää yhteyttä, 
Vantti muistelee uutta petty-
mystään. 

Isän henkilöllisyyttä synnyttä-
nyt äiti ei suostunut kertomaan, 
mutta antoi sen verran arvoituk-
sellisia vihjeitä, että tutkija-tytär 
pääsi jäljille. Hän rakensi pei-
tetarinan ja meni mahdollisen 

isän ovelle tutkijana haastatte-
lemaan häntä 50-luvun maata-
loustöistä.
– Kun mies avasi oven, olin heti 
varma, että olin löytänyt isäni. 
En heti kuitenkaan ilmaissut, 
kuka olin. Haastattelin häntä 
muuten ja vaivihkaa keräsin 
tietoa, että hän tosiaan oli ol-
lut äidin kotitalon naapurissa 
töissä. 

Marija Vantti pyysi mahdol-
lisuutta tulla keskustelemaan 
uudelleen. Luvan saatuaan 
hän palasi myöhemmin ja alkoi 
varovaisesti kysellä, olisiko mah-
dollista, että miehellä olisi lapsi 
nuoruuden ihastuksen seurauk-
sena. Saatuaan myöntävän 
vastauksen, hän ilmaisi olevan-
sa tuo lapsi. 
– Isä löi rintaansa ja sanoi 
olevan Jumalan lahjaa, että 
kahdeksankymppinen mies 
saa vielä tyttären. Ensimmäi-
sen kerran elämässäni tunsin 

”Koko elämäni romahti, en tiennyt 
kuka minä olen.”
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”Isä rakasti minut ehjäksi.”

olevani todella hyväksytty ja 
rakastettu. Siitä alkoi sisäinen 
paranemiseni. Isä rakasti mi-
nut ehjäksi. 

Kun isän vaimo tuli kotiin, uu-
tinen kerrottiin myös hänelle. 
Eikä hänelläkään ollut mitään 
sitä vastaan, että vanha paris-
kunta sai lapsen. Vantin yhtey-
denpito isään jatkui tiiviisti seit-
semän vuotta, isän kuolemaan 
saakka. Hänen leskeensä Mari-
ja pitää edelleen yhteyttä. Tun-
teet adoptiovanhempia koh-
taan ovat muuttuneet vihasta 
sääliksi. 

Isä oli kotoisin Karjalan Sorta-
valasta, ja hän oli tullut evakko-
na Länsi-Suomeen. Marija Vantti 
oli vieraillut työasioissa usein Kar-
jalassa ja kokenut siellä jotenkin 
merkillistä tuttuuden tunnetta. 
Eikä ihme, virtaahan hänessä 
karjalainen veri. Isä-Arvo oli pit-
kään toivonut voivansa vielä 
kerran vierailla Sortavalassa, ja 
yllättäen löytynyt tytär vei hä-
net sinne. Kotitalo ja koulukin 
olivat vielä pystyssä. Matka oli 
tärkeä sekä isälle että tyttärelle.  

Totuus tekee vapaaksi
Nykyisiä ja tulevia adoptio-
vanhempia Vantti kehottaa 
olemaan lapselle täysin re-
hellinen ja kertomaan totuu-
den lapsen taustasta. Nykyi-
sin suomalaislapsia päätyy 
adoptioon hyvin vähän, lap-
set tulevat pääasiassa ulko-
mailta. Silloin on tärkeää, että 
lapsi pääsee käymään synty-
mämaassaan viimeistään mur-
rosikäisenä, jolloin identiteettiä 
rakennetaan. 

Täysi-ikäinen adoptiolapsi voi 
etsiä syntymävanhempiaan. 
Aina lapsensa luovuttaneet äi-
dit eivät halua pitää lapseen 
yhteyttä, mutta sekä lapselle 
että äidille olisi tärkeää tavata 
edes kerran toisensa. Molem-
pia kuitenkin jatkuvasti vaivaa 
ajatus, minkälainen äitini/lap-
seni on. Aina eivät isät ole yhtä 
ilahtuneita yllätyslapsen löyty-
misestä kuin Marija Vantin isä 
oli. 

Lisää adoptiolasten elämänta-
rinoita voi lukea Marija Vantin 
toimittamasta kirjasta Annetaan 
hyvään kotiin (Therapeia-Säätiö, 
2015). Siihen on myös koottu 
ohjeet, miten syntymävanhem-
piaan voi etsiä. 

Teksti ja kuvat Pirkko Oinonen
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Sanottu 
ennen 
meitä

”(Näitä) on näytetty siitä, mitä 
on se löyhä kristillisyys, kun Her-
ran Henki ei pääse sydäntä hal-
litsemaan. Kun ei ajattele, että 
Kristus on kuollut minun syntieni 
tuomiota kärsien, niin ei ole joka-
päiväistä himojen ja halujen ris-
tiinnaulitsemista. Mutta se, joka 
ainoastaan Kristuksessa tuntee 
olevansa vanhurskautettu, kuo-
lee joka päivä synnille ja tahtoo 
Herrassa elää uutta elämää.” 
(Helena Konttinen kirjassa Eräs 
meidän ajan profeetta. Parikan-
niemen Orpokotiyhdistys)

”Läksin kertomaan naapurin mie-
helle tästä ihmeellisestä armos-
ta. Silloin hän rupesi itkemään 
syntisyyttään. Minä itkin ilosta, 
että Jeesus on niin hyvä. Hän oli 
ensimmäinen, joka heräsi ja tuli 
myöhemmin uskoon.”  (Paavo 
Sihvonen Veikko Suutarisen kir-
jassa Uukuniemeläinen lammas-
huone) 

”Olen nyt Nukarin orpokodissa. 
Sydämellisen vastaanoton olen 
saanut. Parikanniemen kuvia 
on seinillä ja kuusi lastamme on 
tuotu tänne. On kuin kodin tun-
tua. Juuli yrittää uskollisesti par-
haansa. Pian Lähdeniemi tulee 
ja illalla on kokous.” (25.3.1940 
Nurmijärvellä, Aura Latvus Erkki 
Lemisen kirjassa Orpojen äiti) 

  TÄHKÄPÄITÄ

Älkää piilottako Jeesusta
Olen lähiaikoina osallistunut kahdelle mielenkiintoiselle mat-
kalle, toiselle itse matkustajana, toiselle ystävän kuvien ja ta-
rinoiden kautta. Kun äsken palasin tuolta toiselta, opinto- ja 
työmatkalta Viroon, oivalsin, mikä näitä kahta matkaa yh-
distää. 

Ystäväni matka suuntautui Etiopiaan. Siellä matkaryhmä 
tutustui erityisesti Mekane Yesus kirkon elämään ja kasvun ih-
meeseen. Kirkko kasvaa tuhansilla ihmisillä vuodessa. Ryhmä 
oli tavannut monia mielenkiintoisia ihmisiä, mutta erityisesti 
yksi heistä oli jäänyt ystäväni mieleen. Mies, joka oli aiemmin 
ollut muslimi ja löytänyt armon ja Kristuksen, teki nyt työtä 
erityisesti muslimien parissa. Matkaryhmän johtaja oli kysynyt 
häneltä, mikä on kirkon kasvun salaisuus – mitä kerromme 
suomalaisille terveisinä? Hetken mietittyään hän oli vastan-
nut yksinkertaisesti: ”Don´t hide Jesus!” – älkää piilottako 
Jeesusta.

Samaa näin ja kuulin Virossa nuorten vastuunkantajien ker-
tomana. Usko ja opetuslapseus ovat yksinkertaisia asioita. 
Nuoria kutsutaan kantamaan vastuuta, mutta ennen kaik-
kea heitä kutsutaan seuraamaan Jeesusta ja antamaan Hä-
nen näkyä. Työssä on kolme tärkeää asiaa – tärkeysjärjestyk-
sessä: rukous, Raamattu ja työmuodot sekä -tavat.

Onko sitten niin, että me täällä Suomessa olemme piilotta-
massa Jeesusta? Pelkään, että jollain tapaa näin on. Ei anna 
älykästä kuvaa, jos puhuu vain Jeesuksesta. Ennemmin on 
hyvä puhua kristillisistä arvoista, katsomuskasvatuksesta, hy-
vän tekemisestä, rakkaudesta, ihmisten kohtaamisesta ja lä-
himmäisyydestä. Kaikki hyviä ja kannatettavia asioita. Mutta 
miten tätä vasten kuulemme tuon etiopialaisen miehen huo-
kauksen: Älkää piilottako Jeesusta!

      
Ari Tähkäpää
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Viime talvena edesmenneiden 
Aune ja Matti Neuvosen poika 
Timo Neuvonen kertoo lapsuu-
den perheestään.
– Kasvoin lapsuuteni karjalai-
sessa suurperheessä. Äidin, 
isän ja neljän sisaruksen lisäksi 
meillä asui isäni vanhemmat 
mummo ja ukko. Suvun koti-
tilalla vieraili usein myös isäni 
sisaruksia perheineen. Van-
hemmilleni uskon asiat olivat 
elämän tärkein kysymys, joten 
meidät lapset kasvatettiin Ju-
malan tuntemiseen. 
Millainen on nykyinen elämän-
tilanteesi?
– Asun vaimoni Paulan kans-
sa kahdestaan. Meillä on kak-
si aikuista lasta, Johannes ja 
Mirjami, joilla on jo omat per-
heet. Olemme ukki ja mummi 
kolmelle ihanalle tytölle ja nel-
jättä odotetaan. Molemmilla 
lapsillamme on lypsykarjatilat, 
joten heillä on usein kysyntää 
mummin ja ukin työpanokselle. 
Lisäksi lapsenlapsemme käyvät 
säännöllisesti mummolassa yö-
kylässä.
– Olen sukupolvenvaihdoseläk-
keellä neljättä vuotta. Yleisen 
tavan mukaan SPV-eläkkeelle
jäänyt yrittäjä auttaa jatkajaa 
voimiensa ja kykyjensä mu-
kaan. Poikani onkin nimittänyt 
minut ”senior advisor = vanhem-
pi neuvonantaja” -tehtävään. 
Oma harrastukseni on mehiläis-

ten hoito, jota olen opetellut 45 
vuotta. Ison osan ajastani otta-
vat luottamustehtävät kunnas-
sa ja seurakunnassa.
Mitä hengelliset asiat sinulle 
merkitsevät?
– Henkilökohtaisen uskonrat-
kaisun tein jo ennen rippikou-
lua. Kilvoittelua olen opetellut  
vaihtelevalla menestyksellä 
siitä alkaen. Luokalle olen jää-
nyt tässä koulussa yhä uudel-
leen, ja Jumalan armoon on 
saanut pudota kerta toisensa 
perään.

Timo Neuvonen
Orpokotijuhlat, 
hengellinen 
kotipesä

Vanhempasi olivat järjestä-
mässä Orpokotijuhlia ja seuro-
ja vuosikymmeniä. Miten tämä 
työ on vaikuttanut sinuun?
– Orpokotijuhlat olivat lapsuu-
dessani kesän kohokohta ja hui-
pennus. Talkoisiin osallistuttiin
aina siitä pitäen kun kynnelle 
kyettiin. Meillä oli aina runsaasti 
myös juhlavieraita majoitettuna. 
Muualta Suomesta tulleiden ou-
toa murretta oli lapsena mielen-
kiintoista kuunnella. Iltaseurat pi-
dettiin vielä ennen nukkumaan 
menoa. Itsekin olen ollut juhlilla 

PARIKANNIEMEN YSTÄVÄT r.y.
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Muisto

mukana joka vuosi armeija-ai-
kaa lukuun ottamatta. Orpoko-
tijuhlat ovat itselleni hengellinen 
kotipesä, jonne on hyvä palata 
yhä uudelleen.
Tulisiko Orpokotijuhlia kehit-
tää?
– Juhlien runko on muovautu-
nut vuosikymmenien saatossa 
ja siten koeteltu. Puhujat vaih-
tuvat vähitellen jo luonnollises-
ta syystä. Pientä uudistumista 

täytyy tapahtua jatkuvasti, 
muttei liikaa. Tämä on kuin he-
delmäpuun hoitoa, sitä pitää 
leikata säännöllisesti, muttei 
liian rajusti. Säätiön hengellisen 
työn täytyy jatkua ympäri vuo-
den, ettei liekki pääse sammu-
maan.
Miten uudet sukupolvet löytäi-
sivät juhlille?
– Nuorten perheiden huomioin-
ti on tärkeää myös puhujavalin-

noissa, sillä lasten ympärillehän
juhlat ovat aikoinaan synty-
neetkin. Vastuuta kannattaa 
antaa nuorille silloin, kun he vie-
lä sitä haluavat kantaa.

Teksti ja kuva Petri Tiusanen

 

Kesämuisto

Seuratoiminta on ollut Parikanniemen julistyössä 
keskeisessä asemassa. Uukuniemen herätyksen tun-
netut miehet Olli Hälvä ja Paavo Sihvonen alkoivat 
pitää seuroja 1800-luvun lopulla. Aluksi keskusteltiin 
uskon asioista pienessä piirissä. Sitten toiminta laa-
jeni kotikokouksiin eri kylillä, kun ihmiset pyysivät 
puhumaan. Renqvistiläisherätys ja Maria Saikkosen 
pitämät rukousseurat tekivät miehiin vaikutuksen. 
Vuosisadan loppuun tultaessa miehet pitivät seu-
roja Uukuniemen kaikissa kylissä ja myös naapuri-
pitäjissä. Vuonna 1908 Helena Konttisen sekä Olli 
Hälvän ja Paavo Sihvosen tiet kohtasivat, ja he al-
koivat pitää seuroja yhdessä. Vuosikymmenien saa-
tossa ovat puhujat vaihtuneet, mutta sanoma on 
ollut sama: Jumala armahtaa katuvaa ja syntiseksi 
itsensä tuntevaa Jeesuksen uhrikuoleman tähden.

Me Parikanniemessä haluamme jatkaa seuratoi-
mintaa niin seurakuntien tiloissa kuin ihmisten ko-
deissakin. Heinäkuussa pidettiin seuroja ulkoilmassa 
Hämeenlinnan torilla, Lappeenrannan satamato-
rilla ja Kouvolan Jaakonpuistossa. Kaikissa paikois-
sa ohjelmassa oli rukousta, puheita ja laulua. Sää 

suosi kaikkia tilaisuuksia, ja ihmisiä tavoitettiin 
kymmenittäin. Rukoillaan Herraa näyttämään, 
jatketaanko tämäntapaisia seuroja myös tule-
vina kesinä! 

Teksti ja kuva Petri Tiusanen

Jaakonpuiston seuroissa lauloi lauluryhmä 
Pekka Haajan johdolla.
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Kontista kaivettua

Toukosiunaus sekä taimien istutusta ja heinäystä 
Parikanniemessä
Toukokuun lopussa kokoonnuttiin toukosiunaukseen Parikanniemeen taimien 
istutusta odottavan hakkuuaukion reunaan. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä 
Ristiinan eläkeläisten ja Metsäliiton kanssa. Siunauksen jälkeen runsas vapaa-
ehtoisjoukko jäi istuttamaan taimia aukolle. Myöhemmin kesällä muutamat 
lastenkodin lapset olivat ohjaajiensa kanssa polkemassa heinikkoa taimien ym-
päriltä. Kiitos kaikille avusta!

Teksti ja kuvat Petri Tiusanen 

Parikanniemeen hankittiin uusi 
hevonen edesmenneen tilalle. 
Lapset tutustuvat Ailan Carmeen.

Kontti-3-2019.indd   16 20.8.2019   0.43.03



17KONTTI 3 / 2019

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

Syyskuu
1.9. Parikkala klo 13.00
Messu ja kiitosseurat Saaren kirkolla
12.9. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Kurkola, Kostamo
12.9. Pyhäselkä klo 16.30
Ystäväseurat Reijolan seurakuntatalossa, Kostamo
13.9. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Makkonen
13.9. Liperi klo 15.30
Ystäväseurat Viinijärven kirkolla, Makkonen
13.9. Kajaani klo 17.00
Seurat Kansanlähetyksen lähetyskodilla 
Sammonkatu 5, Kostamo, Tiusanen
14.9. Puolanka klo 14.00
Seurat seurakuntakeskuksessa, Kostamo, Tiusanen
15.9. Suomussalmi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat Ämmänsaaren kirkossa, Kostamo, 
Tiusanen
15.9. Hyrynsalmi klo 18.00
Seurat seurakuntakeskuksessa, Kostamo, Tiusanen
16.9. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Kulmakivessä, Lemetyinen
16.9. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat Emmauksessa, Lemetyinen
22.9. Myrskylä klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Jyrkämä, Kostamo
22.9. Puumala klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat kirkossa, Tiusanen
24.9. Kerimäki klo 13.00
Ystäväseurat Helena Hämäläisellä, Joensuuntie 565, 
Tiusanen
29.9. Ristiina klo 10.00
Mikkelinpäivän perhemessu Ristiinan kirkossa, jonka 
jälkeen seurat Parikanniemessä

Lokakuu
5.10. Lehtimäki klo 18.00
Seurat Maire ja Urho Karilla, Konttinen, Tiusanen
6.10. Lehtimäki klo 10.00
Kirkkopyhä, saarna Tiusanen
6.10. Alajärvi klo 13.00
Seurat Peuralalla Paalijärvellä, Konttinen, Tiusanen
6.10. Kuortene klo 18.00
Seurat seurakuntatalolla, Konttinen, Tiusanen
10.10. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Konttinen, Tiusanen
10.10. Pyhäselkä klo 16.30
Ystäväseurat Reijolan seurakuntatalolla, Konttinen, Tiusanen

11.10. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Konttinen, 
Tiusanen
13.10. Kesälahti klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Kostamo, Tiusanen
14.10. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Kulmakivessä, Tiusanen
14.10. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat Emmauksessa, Tiusanen
27.10. Luumäki klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
29.10. Kerimäki klo 13.00
Ystäväpiiri Seija Kuutilla, Heponotkontie 93, 
Kostamo
31.10. Lappeenranta klo 13.00
Kristillisen eläkeliiton tilaisuus Lappeen srk-salissa, 
Tiusanen

Marraskuu
2.11. Lieto klo 14.00 
Parikanniemi seurat Anna-Leena Ääri-Fuglebergillä,
osoite Kolikko 4, Pelkonen, Kostamo, Tiusanen
3.11. Heinävesi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Lemetyinen
3.11. Turku klo 10.00
Kirkkopyhä, messu Mikaelin kirkossa ja seurat 
seurakuntakeskuksessa, Kostamo, Tiusanen
3.11. Naantali klo 17.00
Parikanniemiseurat Seurakuntatalossa, Kostamo, 
Tiusanen
7.11. Punkaharju klo 18.00
Parikanniemiseurat Hiukkajoen kylätalolla, Tiusanen
8.11. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Jyrkämä
8.11. Liperi klo 15.30
Ystäväseurat Ylämyllyn seurakuntatalolla, Jyrkämä
11.11. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Kulmakivessä, Kostamo
11.11. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat Emmauksessa, Kostamo
14.11. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Jyrkämä
7.11. Pyhäselkä klo 16.30
Ystäväseurat Reijolan seurakuntatalolla, Jyrkämä
17.11. Kontiolahti klo 10.00 
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
26.11. Kerimäki klo 13.00
Ystäväseurat Seija ja Esko Kososella, Tihviintie 71, 
Kostamo
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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

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 vas-
taanottaa lahjoituksia ja testament-
teja työn hyväksi.
Poliisihallituksen keräyslupa:                                                          
nro POL-2015-6305. Keräystili.      
S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

www.parikanniemi.fi

ORPOJEN KOTIJUHLAT
Teksti Danielle Miettinen, kuvat Philippe Gueissaz
Kirja ilmestyy loka-marraskuussa 2019. Hinta 30 €. 
Tilaa ennakkoon toimisto@parikanniemi.fi tai 
parikanniemi.fi

Petri Tiusanen vietti 50-vuotissyntymäpäiviään 
Parikanniemen hyväksi. Kiitos muistamisista!
Kuvassa Petri perheineen.
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Parikanniemi

Raija  Ohlis, Essi Immonen ja 
minä saimme tehtäväksemme 
koota Parikanniemen historiaa 
esille päärakennuksen olohuo-
neen vitriineihin. Ajatuksena oli, 
että ohikulkija voisi halutessaan 
viipyillä olohuoneessa ja pysäh-
tyä tutkimaan vitriinien sisältöä, 
vaikkapa istahtaa lukemaan 
ja palauttaa kirjat sitten omille 
paikoilleen. 

Lastenkodille lahjoitetut vii-
rit löysivät arvoisensa paikan 
hyllystössä. Parikanniemisää-
tiön kustantamat kirjat ovat 
hyllyillä aikajärjestyksessä. Esille 
laitettiin myös arkistosta löytä-
miämme vanhoja Raamattu-
ja ja virsikirjoja. Oman hyllynsä 
saivat Lasten Raamatut, Las-
ten virsikirja ja Kodin hartauskir-
ja, joita on erilaisissa tilanteissa 
vuosien varrella käytetty. Niitä 
löytyy myös kotiryhmistä. Yhdel-
le hyllylle koottiin vanhoja ruko-
uskirjoja. Niihin liittyy muistoja. 
Rukous on tärkeää: Se on suora 
kanava ihmisen ja Jumalan vä-
lillä. 

Vitriinin kirjat ja esineet pu-
huttelevat olemassaolollaan 
ja sanoillaan. Ne muistuttavat 
siitä, miten moni ihminen liittyy 
Parikanniemen vaiheikkaaseen 
historiaan. Jokainen heistä on 
osa suurta kokonaisuutta. Kun 
katsoo kirjoja, ei voi sivuuttaa 

sitä tosiasiaa, että Jumala, Tai-
vaan Isä, on ollut kaikissa vai-
heissamme mukana suurena 
vaikuttajana. Hän on vienyt 
lastenkodin toimintaa eteen-
päin rohkaisten ihmisiä toimi-
maan erilaisissa tehtävissä. 

Myös lastenkodin tauluilla on 
oma tarinansa. Taulut heräsivät 
eloon keskustellessamme niistä 
ja asetellessamme niitä uusille 
paikoilleen. Eräs taulu herätti 
hiljaisen huokauksen korkeuk-
siin: Herra, tule matkaani, pysy 
yhä vierellä ja kuljeta tahtosi 
mukaan. Raija kirjoitti lastenko-
din historiaan liittyvien taulujen 
taakse, mitä ja keitä tauluissa 
on. 

 Hän on maailman Valkeus, 
Hän on Herra, Hän on Kunin-

gas… Tämän laulun sanoihin 
heräsin seuraavana aamuyö-
nä saatuamme päätökseen 
projektimme. Menin ostamaan 
kasveja lastenkodissa asuvan 
tytön kanssa, ja päätimme 
pyörähtää vielä kirpputorilla 
etsimässä lasikuistille pyöreää 
pitsistä liinaa. No, sitä ei harmik-
seni löytynyt, mutta mukana-
ni ollut tyttö toi minulle käteen 
lasisen krusifiksin.  En voinut olla 
ostamatta sitä – kolmella eurol-
la – ajatellen, että jostain löytyy 
sille paikka. Se asettui lasikuistin 
ikkunalle, projektin viimeisenä 
tavarana – vaan ei vähäisim-
pänä.

Teksti ja kuvat
Saila Liukkonen

Sukupolvien 
vaiheita esille
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Juha Vähäsarja Saaren juhlilla:
Sinäkin kelpaat 
joukkoon!
Hyvä ystäväni kertoi vanhem-
piensa häistä. Kun häät aika-
naan pidettiin, niihin saapui 
myös kaksi isän sisarta. He olivat 
pukeutuneet mustiin. 

Morsian kun ei ollut tähän 
menestyneeseen sukuun riittä-
vän hyvä, vaikka olikin sivisty-
nyt, yliopistokoulutuksen saanut 
ihminen. Mutta ei riittävän hyvä 
tähän sukuun. Sanaton viesti oli 
jäätävän tehokas: et kuulu tän-
ne!   

Jos ihmiselle riittävän usein 
sanotaan, ettet ole kelvollinen, 
hän alkaa uskoa siihen. 

Jeesus kertoi vertauksen 
suurista pidoista. Ajan tavan 
mukaan juhliin kutsuttiin kak-
si kertaa. Ensimmäisen kutsun 
vastaanottaja sitoutui viikkoa 
tai kahta ennen juhlia saapu-
maan paikalle. Toinen kutsu 
lähetettiin siinä vaiheessa, kun 
kaikki oli valmiina: ”Tulkaa.” 

Jeesuksen viesti oli selvä: juh-
lahetki oli koittanut, Messiaan 
aika oli tullut. ”Tulkaa, kaikki on 
valmiina.” Kaikki kutsutut kui-
tenkin kieltäytyvät tulemasta. 
Kieltäytymisellään he viestittä-
vät, että kutsuja ei ollut heidän 
arvonsa mittainen. 

Mitä siis tehdä? Ruokaa oli 
paljon, vieraat puuttuivat. Isän-
nän vihastuminen vaihtui rak-
kaudeksi ansiottomia vieraita 
kohtaan. Kutsu lähetettiin raa-
jarikoille, jotka eivät päässeet 
naimisiin; sokeille, jotka eivät 

käyttäisi aikaansa peltojensa 
katseluun, ja rammoille, jotka ei-
vät olisi härkiään kokeilemassa. 

Mutta vieläkin oli tilaa. Niinpä 
kutsu lähetettiin maanteille ja 
kujille kaikkein kurjimpien luo. 
He eivät missään tapauksessa 
pitäneet itseään juhliin sopivi-
na. Heidät piti vakuuttamalla 
vakuuttaa, että he kelpaavat 
juuri niin valmistautumattomi-
na, räsyisinä ja kadulta poimit-
tuina, kuin mitä he olivat. Juhla-
puku odotti paikan päällä. He 
eivät kelvanneet asemansa tai 
olemuksensa vuoksi, mutta he 
kelpasivat kutsujan vuoksi. – Sel-
lainen Vapahtajamme on yhä: 

Vertauksen sanoma on kir-
kas ja äärettömän armollinen: 
Taivaaseen päästään vain 
Jeesuksen ansion varassa. 
Jeesuksen ristillä vuodattama 
sovinnon veri peittää syntiem-
me paljouden niin kuin puhdas 

vaate peittää alastomuutem-
me. Tähän sovinnontekoon 
turvautuessamme olemme Ju-
malan suojassa silloinkin, kun yli-
tämme rajan, josta ei ole enää 
paluuta. Kaikki entinen on silloin 
takana. 

Olemmehan mekin lopulta 
matkalla, emme hautajaisiim-
me, vaan häihin! Niihin suuriin 
pitoihin, joista Jeesus puhui. Sin-
ne saamme astua Jeesuksen 
veren puhdistamassa lahjapu-
vussa, joka peittää suurimmat-
kin syntimme ja raskaimmatkin 
murheemme, kunnes kyyneleet 
pyyhitään ja ollaan tultu kotiin. 
Sittenkin olemme niiden joukos-
sa, joille armo riitti! 

Lyhennelmä pastori, hartauskir-
jailija Juha Vähäsarjan puheesta, 
jonka hän piti Orpokotijuhlilla 
Saaren kirkossa 17.8.2019
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