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Liisa Kasanen Lappeenrannasta. Hän on 
pankkialalla työuran tehnyt eläkeläinen, 
Parikanniemisäätiön ja sen kannatus-
yhdistyksen hallinnossa sekä paikal-
listoiminnassa mukana ollut kirjoittaja. 
Maisan mietteisiin voit tutustua jo tässä 
lehdessä. 

Palautetta, ideoita ja vinkkejä otamme 
mielellään vastaan. Niitä voi lähettää suo-
raan päätoimittajalle osoitteella teuvov.
riikonen@parikanniemi.fi  (TVR)  

Hallitukseen uusi puheenjohtaja 
ja uusia jäseniä
Parikanniemisäätiön hallitus järjestäy-
tyi vuoden ensimmäisessä kokouksessa 
ja valitsi uudeksi puheenjohtajaksi pas-
tori Markku Liukkosen (kuvassa kesk.) 
Mikkelistä. Varapuheenjohtajana jatkaa 
Ari Tähkäpää ja uusina jäseninä aloit-
tivat Martti Lähteenmäki (kuvassa oik.) 
Lappeenrannasta ja Johannes Neuvonen
(kuvassa vas.) Parikkalasta. 

Kiitämme väistyvää puheenjohtajaa
Johanna Taloa tehdystä työstä ja toivo-
tamme siunausta hänelle, uudelle puheen-
johtajalle ja uusille hallituksen jäsenille. 

Hallituksen yhtenä isona hankkeena 
on säätiön uuden strategian laadinta, 
joka hyväksytään huhtikuun lopussa 
seuraavassa kokouksessa. (TVR)

Kontti täyttää 
10 vuotta
Vuonna 2012 Parikanniemisäätiölle halut-
tiin Kuulumisia-lehden jatkoksi uudenlainen 
foorumi, jolla kerrotaan työstämme ja sen ys-
tävistä, mutta tehdään myös journalistisesti 
kunnianhimoista lehteä. Näin sai Kontti al-
kunsa. Se miten tavoitteessa on onnistuttu, on 
muiden asia arvioida. 

Vuosien varrella Konttiin on haastateltu kai-
kenlaisia ihmisiä aina Tasavallan presidentistä 
maan hiljaisiin, Kelan pääjohtajasta syrjäseu-
dun ihmisiin, kirkkomme piispoista tavallisiin 
uskoviin. Selkeä jaottelu eri artikkeleineen sekä 
osaava toimitusneuvosto ja avustajajoukko 
ovat mahdollistaneet neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvän lehden. Kunnioitamme tutkittua 
tietoa, punnittua vakaumusta, sananvapautta 
ja halua sanoa. Joka numerossa on ollut selkeä 
teema, jota on lähestytty monelta eri kulmalta. 
Haluamme edelleen jatkaa tällä linjalla.

Nyt on tullut aika uudistaa Kontin ilmettä ja 
sisältöä. Kymmenessä vuodessa olemme siir-
tyneet uudenlaiseen mediamaailmaan, jossa 
syke on nopeampi ja painetun tekstin merkitys 
on vähentynyt sosiaalisen- ja muun median 
vallatessa alaa. Tarve paperiselle tiedonväli-
tykselle on silti edelleen olemassa. 

Me Kontin tekijät haluamme olla mukana 
muutoksessa ja uudistaa lehteämme viestin-
nällisen kokonaisnäkemyksen pohjalta: jatkos-
sa tiedotamme Parikanniemen arvokkaasta 
työstä Kontin välityksellä ja linkittämällä sen 
artikkeleita säätiön uudistetuille kotisivuille 
(www.parikanniemi.fi). Lisäksi jatkamme ra-
diotyötämme ja näymme sosiaalisessa medias-
sa sekä muilla foorumeilla. 

 Tässä lehdessä huomaat ensimmäiset uu-
distukset. Uutena kolumnistina aloittaa Maija-

riikonen@parikanniemi.fi  (TVR)  

Hallitukseen uusi puheenjohtaja 
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Pääkirjoitus

Länsimaisissa yhteiskunnissa on jo pitkään vai-
kuttanut maallistuminen, mutta niiden juuret 
ovat silti edelleen selvästi kristillisessä tradi-
tiossa. Suomessa tämä tarkoittaa, että olemme 
kulkeneet pitkän tien, jolla meihin ovat vaikut-
taneet niin luterilainen traditio kuin sen herä-
tysliikkeet, mutta myös kasvava sekularisaatio. 
Lisäksi jokaisen ihmisen elämään vaikuttavat 
geeniperimä ja henkilökohtaiset kokemukset. 

Sodan jälkeisessä yhteiskunnassa on ollut 
monia tabuja, joista ei ole puhuttu. Eri su-
vuissa on asioita, joita on salattu. Yksityisen 
ihmisen taustalla on elämänkokemuksia, 
jotka ovat vaikuttaneet hänen koko elämään-
sä. Moni ei ole koskaan uskaltanut tai osan-
nut kertoa niistä. On haluttu antaa ulospäin 
parempi kuva. Vasta viime vuosina monet 
tällaiset asiat on tuotu julkiseen keskusteluun. 
Puhumattomuuden kulttuuri, joka on pitkään 
estänyt asioiden avoimen käsittelyn, on vih-
doin murtumassa. 

Kristillisiä yhteisöjä ja kristittyjä on vaivan-
nut sama vaikenemisen kulttuuri. Tällaisia 
asioita ovat olleet syyllisyys ja häpeä, joita ei 
ole katsottu silmiin. Ne ovat siirtyneet usein 
sukupolvelta toiselle kasvatuksen kautta. Koko 
ihmisen persoona on voitu sitoa häpeään, joka 
on näkynyt hänen psyykessään ja kehossaan. 
Lastensuojelu- ja erilaisessa auttamistyössä nä-
kee yhä enemmän ihmisiä, joille on siirretty jo 
varhain rakkaudettomuuden taakka. 

Raamattuun perustuvassa kristillisessä ihmis-
kuvassa erotetaan ihmisen tekeminen ja olemi-
nen. Syntiin langenneessa maailmassa tekeminen 
tarkoittaa, että me kaikki olemme rikkoneet Ju-
malan tahtoa vastaan, tehneet väärin ja ansain-
neet tuomion. Kristuksen ristinkuoleman kautta 
syntimme on kuitenkin sovitettu. Tähän turvau-
tumalla saamme uskoa kaiken anteeksi. 

Oleminen on aina enemmän kuin tekeminen. 
Jokainen ihminen on arvokas, ainutkertainen ja 
ainutlaatuinen Jumalan kuva ja tämän perusteella 
hyväksytty. Syntiinlankeemuksessa tämä kuva on 
mennyt rikki, ja siksi ihminen kantaa elämässään 
sen seurauksena heikkoutta, kipua, keskeneräi-
syyttä ja myös häpeää. Armo ja anteeksiantamus 
merkitsevät syyllisyydestä vapautumista. Sen 
takana on Kristuksen kärsimä rangaistus meidän 
tekojemme vuoksi. Se kertoo Jumalan ehdottomas-
ta rakkaudesta, joka vapauttaa myös häpeästä. 

Todelliseen ihmisyyteen kuuluu kipeiden asioi-
den tunnustaminen. Siksi inhimillisen kasvu ei ole 
suuremmaksi tulemista, vaan itsensä näkemistä 
sen kokoisena kuin on. Tähän liittyy syyllisyyden 
ja häpeän ero. Ihminen tarvitsee erilaisiin vai-
keuksiinsa inhimillistä apua, kaikkia lääketieteen 
ja psykiatrian tarjoamia mahdollisuuksia. Silti hän 
on rikkinäisenä, keskeneräisenä ja syyllisenäkin 
Jumalan kuva. Kristuksen kautta saadaan uusi 
identiteetti. Kaikki mikä on vanhaa, on mennyttä. 

Teuvo V. Riikonen 

Uusi 
identiteetti 
nousee 
menneen 
pohjalta
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Pieni tyttönen oli kokenut 
itsensä ilmeisen epäonnis-
tuneeksi, koska hänen kuultiin 
puhelevan itsekseen: ”Miksi 
Jumala antoi tällaisenkin 
lapsen syntyä maailmaan?” 
Tuosta tytöstä on kasvanut – ei 
itsevarma, vaan toisten mieli-
piteistä vapaa nuori nainen, 
joka uskaltaa olla persoonalli-
nen ja palvelee lähimmäisiään 
lääkärin taidoillaan.

Itsekeskeisyys, oman itsensä 
vertailu muihin sekä halu olla 
toisia edes vähän parempi on 
meissä syntiturmeluksena 
syntymästämme asti. Se on 
pohjana kelpaamattomuuden 
tunteen vahvistumiselle 
sielunelämässämme. Häpeä 
ja tunne siitä, ettei minusta 
ole mihinkään käyttöön eikä 

kenellekään iloksi voi johtaa 
turmiollisiin riippuvuuksiin ja 
minäkuvan vääristymiseen. 

Jumala ei luonut kenestäkään 
”ihmistärviötä”. Olemme Ju-
malan, taitavan savenvalajan 
muotoilemia juuri sellaisiksi 
kuin synnyimme tähän maa-
ilmaan ja niihin Jumalan tar-
koituksiin käytettäviksi, jotka 
hän meille suunnitteli. Särky-
nyttäkään saviastiaa hän ei 
hylkää eikä unohda.  Päinvas-
toin ”mustasukkaisen kiihkeäs-
ti hän halajaa henkeä, jonka on 
meihin pannut”(Jaak.4:5).

Jumalan tulinen rakkaus 
ihmistä kohtaan vaati hänen 
oman Poikansa uhraamisen 
meidän  syntiin langenneiden 
pelastamiseksi. Jumalan rak-
kaus näkyy syvimmin juuri ris-

tin häpeässä. Jeesus ”edessään 
olleen ilon tähden häpeästä 
välittämättä kesti ristillä kär-
simykset.” (Hepr. 12 :2) Jeesus 
kesti, koska hän halusi samaa 
kuin Isä.

Jumalan voima näkyy heik-
koudessa
”Kammottavasti runneltu 
– – hyljeksitty hän oli, ih-
misten torjuma, kipujen mies, 
sairauden tuttava…me emme 
häntä minään pitäneet.”(Jes. 
52:14, 53:3) Tällainen heikkous 
on nostanut monen langen-
neen uuteen elämään. Ristin 
juurella on toivottominkin 
tapaus nähnyt Jumalan rak-
kauden niin palavana, että 

Raamattuopetus

 
Sirkka Konttinen, TM, 

seurakuntalehtori (eläk.), Ilomantsi

                                         
Häpeästä välittämättä

Joulun Aika -lehdessä oli mielenkiintoinen kirjoitus keramiikkataiteilijan 
työstä. Hän kertoo viettäneen materiaalinsa kanssa tuhansia tunteja ”kädet 
kyynärpäitä myöten savessa”. Tiivis suhde saven kanssa on opettanut tuntemaan 
”kumppanin” luonteen ja sen, miten se suhtautuu tekijän käden kosketukseen. 
Savelle täytyy antaa aikaa kuivua ja levähtääkin. Työstäjältä vaaditaan 
kärsivällisyyttä. Kiirehtiminen voi pilata tuloksen. Epäonnistunutta tuotosta ei 
heitetä pois, vaan se murskataan ja sirut vaivataan uuden savimassan joukkoon. 
Juuri sellaisista astioista tulee kestäviä. Lohdullista oli taiteilijan kokemus: 
”Lähes kaikenlainen savi kelpaa muotoiluun.”

Jeesus arvostaa sinua
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se on sulattanut jääsydämen. 
Ristin juurelle meidän tulee 
ihmisiä auttaa ja itsekin sinne 
joka päivä mennä. Siellä vir-
taa Golgatan kallis sovin-
toveri, joka puhdistaa syn-
tisen sydämemme ja hoitaa 
hylkäämisen haavat.  

Kirjoittaessaan seurakun-
nille Paavali valitti usein heik-
kouttaan. Joskus hän ihan 
vapisi tuntiessaan itsensä 
saarnamiehenä niin pieneksi. 
Sama tunne on minulla ollut 
usein noustessani saarnatuo-
liin näiden neljänkymmenen 
vuoden aikana, jolloin olen 
toiminut sananjulistajana: ”Ei 
minusta ole tähän. Ei tästä 
tule mitään.” Vastatulituksena 
näille kelpaamattomuuden ja 

häpeän tunnoille olen käyt-
tänyt useita Pyhän Hengen 
Raamattuun kirjaamia voima-
lauseita.

”Hänen (Jeesuksen) on tul-
tava suuremmaksi, minun 
pienemmäksi.”(Joh. 3:30))

”Mikä maailmassa on heikkoa, 
sen Jumala valitsi saattaakseen 
häpeään sen, mikä on voimakas-
ta.”(1. Kor. 1:27)

”Juuri heikkona olen voi-
makas.”(2. Kor. 12:10)

Jumala saa kirkkaimmin kun-
niansa vähäisessä ”saviasti-
assa”. Ole rohkealla mielellä. 
Jeesus on ottanut omakseen 
sinun häpeäsi.

Särkynyttä 
saviastiaa hän 
ei hylkää eikä 
unohda. 

"
”Raamattu edustaa radikaa-
lia, erilaista ihmiskuvaa kuin 
mitä meille tarjotaan tämän 
maailman mittapuiden mu-
kaan. Jeesus on heikkojen 
puolella. Jumala ei useinkaan 
ilmesty voimakkaissa, vaan 
vaikuttaa sen kautta, joka 
on tietoinen omasta heik-
koudestaan. Heikon ihmisen 
arvo ei ensisijaisesti mää-
räydy hänen suoritustensa 
perusteella, vaan uskosta 
Jumalan armoon.” (Samuel 
Pfeifer: Kannettava väsyy 
– Kantaja ei, Perussanoma 

1999).
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Nyt

Häpeä värittää kokemusta 
omasta itsestämme ja voi 
saada aikaan hyvin syvälle 
ulottuvia kokemuksia omasta 
pahuudesta tai huonoudesta. 
Toisaalta häpeän kokemuk-
set voivat myös ulkoistaa pa-
han toisaalle, mikä puolestaan 
saattaa johtaa aggressioon tai 
eristäytymiseen muista. Riit-
tävän pitkään jatkuva häpäisy 
voi aiheuttaa ihmisessä sen, 
ettei häpeän kokemiseen tar-
vita enää mitään ulkopuolelta 
tulevia tekijöitä, vaan häpeä 
yleistyy leimaamaan kaikkea 
ajattelua ja tekemistä. 

Anteeksipyytäminen ei auta 
haitalliseen häpeään 
Häpeän osalta on hyvä tie-
dostaa, ettei se ole sama asia 
kuin syyllisyys, vaikka ne 
joskus ajattelussa saattavat 
sekoittuakin. Useimmiten koke-
mus syyllisyydestä kohdistuu 
johonkin tiettyyn tekoon tai 
tekoihin, kun häpeä puolestaan 
kohdistuu omaan itseen ja koko 
olemukseemme. Syyllisyyttä 

kokeva ihminen kaipaa an-
teeksiantoa, mutta sama strate-
gia ei toimi häpeän kohdalla. 
Häpeän hoitaminen anteeksian-
nolla tarkoittaisi sitä, että pyy-
dämme anteeksi kaikkea mitä 
olemme ja tunnemme. Anteek-
sipyytäminen päinvastoin vah-
vistaisi entisestään haitallisen 
häpeän taustalla olevaa käsi-
tystä: olen huono, olen mitätön, 
en kelpaa mihinkään. Tällai-
nen vahvistuminen on omiaan 
ruokkimaan häpeän taustalla 
vaikuttavia noidankehiä ja siten 
vahvistamaan häpeää entises-
tään. 

Hienotunteisuus on hyödyl-
listä häpeää
Kaikki häpeä ei kuitenkaan 
ole vääjäämättä negatiivista 
ja vahingoittavaa. Jokainen 
ihminen toimii elämässään 
osana suurempaa sosiaalista 
kokonaisuutta, johon sopeutu-
misessa sopiva määrä häpeää 
auttaa. Häpeä ohjaa muun 
muassa säätelemään käyttäy-
tymistämme ja kunnioittamaan 

muita ihmisiä. Hyvä häpeä 
sallii meidän epäonnistues-
sammekin nauraa itsellemme. 
Mikäli emme tuntisi lainkaan 
häpeää, olisi sillä kohtalok-
kaita seurauksia sosiaalisen 
kanssakäymisen kannalta. 
Toisaalta häpeä ei ole ainoas-
taan yksilön ominaisuus, vaan 
sillä voi olla myös kollektiivi-
sia ulottuvuuksia. Esimerkiksi 
erilaisissa uskonnollisissa yh-
teisöissä voi esiintyä kollek-
tiivista häpeää tai häpeän 
puutetta. Tällä häpeän puut-
tumisella tarkoitan erityisesti 
hienotunteisuushäpeän vajet-
ta, joka häpeän hyvänä muo-
tona auttaa kunnioittamaan 
esimerkiksi toisen ihmisen 
yksityisyyttä, vakaumusta ja 
identiteettiä. Hienotunteisuu-
den puuttuminen johtaa hel-
posti siihen, että yhteisöön 
kuuluvat ihmiset puuttuvat 
yksilön asioihin tavalla, joka 
loukkaa hänen perusoikeuk-
siaan. Yksilön henkilökohtai-
seen elämään liittyvät asiat 
joutuvat koko yhteisön ruodit-
taviksi. 

Häpeä ja uskonnolliset 
yhteisöt 
Häpeän kokemukset saattavat olla todellisuutta monen uskonnollisessa 
yhteisössä elävän tai eläneen ihmisen mielissä. Ne voivat olla seurausta siitä, ettei 
yksilö ole kyennyt täyttämään yhteisön asettamia odotuksia tai mukautumaan 
sen opetukseen. Toisaalta häpeän kokemukset voivat nousta myös sen pohjalta, 
että on kuulunut uskonnolliseen yhteisöön ja kenties pitkän aikaa seurannut sen 

itselleen vahingolliseksi havaitsemiaan oppeja ja käytäntöjä.  

Teksti Miika Koskela, TM, tohtorikoulutettava
seurakuntapastori, Siuntio

Tutkimustiedolla väkivaltaa vastaan
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Hyväksyntä ja itsemyötätunto 
suojaavat häpeältä
Haitallisen häpeän aiheutta-
ma kuormitus ja sen mukana 
kantaminen eivät ole yksilön 
kannalta vähäpätöisiä asioita. 
Häpeän on todettu altistavan 
esimerkiksi erilaisille mielen-
terveysongelmille ja riippu-
vuuksille. Siksi on tärkeää 
päästä tarttumaan häpeään 
ja pyrkiä eroon sen haitalli-
sesta osasta. Häpeältä suojaa-
vat esimerkiksi hyväksyntä, 
yhteys toisiin ihmisiin, toisen 
arvostaminen sekä tuleminen 
nähdyksi ja kuulluksi. Myötä-
tunto omaa itseä kohtaan on 
tärkeä häpeää vastustava voi-
ma. 

Meneillään olevassa väitös-
kirjatutkimuksessani käsit-
telen kunniaan liittyvää väki-
valtaa kristillisissä yhteisöissä. 
Yhteisössä häpeän kohteeksi 

joutuminen tai ainoastaan pel-
ko siitä saattavat olla tekijöitä, 
jotka laukaisevat väkivaltaista 
käyttäytymistä tai pitävät sitä 
yllä. Vaikuttaa siltä, että uskon-
nollisissa yhteisöissä perheen 
tai suvun kunnian ja maineen 
tahriintuminen koetaan mer-
kittävänä uhkana ja siksi sitä 
halutaan välttää tarvittaessa 
myös eriasteisen väkivallan 
keinoin. Tähän aihepiiriin kes-
kityn tarkemmin väitöskirjani 
artikkeleissa, jotka käsittelevät 
ilmiötä erilaisista näkökulmis-
ta käsin. Parhaimmillaan uusi 
tutkimustieto voi sekä auttaa 
väkivallan uhreja että tuoda 
uutta näkökulmaa häpeän 
kokemiseen. 

Olettamus siitä, että häpeä toimisi moraalisena 
käytöksen kompassina on meihin iskostunut 
ajatus. Kun näemme aggressiivisesti käyttäy-
tyvän nuoren, saatamme ajatella: Osaisipa hän 
edes vähän hävetä! Ajatus siitä, että sosiaali-
sesti haitallinen tai epäeettinen käytös johtuisi 
häpeän puutteesta, on hyvin yleinen. Tämän 
olettamuksen seuraukset ovat näkyneet tavois-
samme kasvattaa, kouluttaa ja johtaa. 

Auktoriteettiasemassa oleva henkilö voi 
käyttää arkipäiväisessäkin tilanteessa toisen 
edessä nöyryyttämistä käytöksen korjaamiseen 
tarkoitettuna rangaistusmetodina. Tämä voi 
käytännössä olla esimerkiksi huutamista nuo-
relle toisten kuullen tai vain hylkivää tai halvek-
sivaa puhetta. Häpeää tuottavissa toiminnoissa 
on yhteistä se, että niihin on sisäänkirjoitettuna 
uhka sosiaalisen aseman menettämisestä ja so-
siaalisesta hyljeksinnästä. 

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että toi-
sin kuin usein ajatellaan, häpeää tuottamalla ei 
saada aikaan toivottua seurauksia ihmisen käyt-
täytymisessä. Häpeän tuottaminen aiheuttaa 
vastuunoton ja oppimisen sijasta paljon toden-

näköisemmin vihaa, aggressiota, toisen syyt-
telyä ja syyn ulkoistamista. Ja mikä pahinta, 
nöyryyttäminen voi häpeän sijasta aiheuttaa 
nöyryytyksen tunteen, joka yhdistetään tut-
kimuksissa väkivaltaan, ihmissuhteita tuhoa-
viin motiiveihin ja jopa kouluampumisiin. 

NäkökulmaNöyryyttämällä ei saada aikaan hyvää
Teksti Ella Autti, tohtorikoulutettava

Kuva Simo Vilhunen
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Asiantuntija

 

On kahdenlaista häpeää, myönteistä ja kielteistä. Usein häpeästä puhutaan vain 
negatiivisena asiana. Myönteistä häpeää voisi nimittää hienotunteisuudeksi, 
häveliäisyydeksi. Sen tehtävänä on suojella ihmisen minän rajoja ja yksityisyyttä. 
Kaikki minussa ei ole tarkoitettu kaikkien nähtäväksi ja katsottavaksi. Tällaisia 
asioita ovat muun muassa oma seksuaalisuus, hengellisyys, sairauteen ja kuolemaan 
liittyvät asiat. Minulla on oikeus rajata, mitä näytän toisille. Vastaavasti näiden 

asioiden vastentahtoinen paljastaminen aiheuttaa negatiivista häpeää.

Paavo Kettunen
Professori

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Negatiivinen häpeä on luon-
teeltaan nolaavaa. Se synnyt-
tää tunteen: en kelpaa, en saa 
olla tällainen. Usein häpeä 
sekoitetaan syyllisyyteen, 
mutta on tärkeä erottaa nämä 
toisistaan. Syyllisyydessä 
on kysymys siitä, että olen 
tehnyt jotakin väärin. Syyl-
lisyydestä kärsivän kysymys 
on: mitä pahaa minä olen teh-
nyt? Häpeästä kärsivän perus-
kysymys on: kelpaanko minä? 
Ihmistä kalvaa tunto, ettei hän 
ole riittävän hyvä tullakseen 
hyväksytyksi. ”Häpeä on eri 
asia kuin syyllisyys. Häpeä mi-
nussa on minä itse. Olen arvo-
ton, eikä minusta koskaan tule 
mitään. Syyllisyys sitä, mitä 
teen tai jätän tekemättä.”

Kysymys kelpaamisesta il-
menee perusihmissuhteissa, 
työelämässä ja eksistentiaali-
sissa kysymyksissä.

Oikeus olla minä
Häpeällä on monet kasvot. Sen 
ilmenemisalueita ovat: häpeä 
omasta olemassaolosta, suku-
puolesta, seksuaalisuudesta ja 
hengellisyydestä. Näillä alueilla 
suomalaiset kokivat kaikkein 
eniten häpeää. Nämä kaikki 
alueet koskettavat omaa iden-
titeettiä, sitä millainen minä 
olen. Kysymys ei ole tekemi-
sestä vaan olemisesta, omasta 
olemuksesta ja oikeudesta olla.

Oman olemassaolon häpeä 
voi liittyä siihen, ettei ole syn-
tynyt toivottuna. Tällöin ih-
minen voi kokea lapsesta saak-
ka, ettei hän olisi saanut syntyä 
eikä olla olemassa. Tämä voi 
varjostaa elämää aikuisenakin, 
niin ettei asianomainen uskal-
la elää. Häpeä sukupuolesta 
on häpeää siitä, että on syn-
tynyt väärään sukupuoleen. 
On esimerkiksi odotettu poi-
kaa ja tuli tyttö. Tai se voi olla 
kokemusta, että minulla on 
naisen vartalo, mutta koen it-
seni mieheksi. Tai se voi olla 
tuntoa siitä, ettei tiedä, mitä 
sukupuolta on. Tällöinkin on 
vahvana kysymys siitä, saanko 
ylipäänsä olla olemassa. 

Itseään häpeävä kysyy: 
”Kelpaanko minä?” 

Haitallinen häpeä koskettaa 
ihmisen minuutta
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Kelpaamattomuus koettelee 
omanarvontuntoa
Sukupuoleen liittyvä häpeä 
on eri asia kuin seksuaalinen 
häpeä. Seksuaalinen häpeä on 
häpeää omasta seksuaalisesta 
suuntautumisesta, seksuaali-
sista tunteista tai seksuaalisista 
teoista. Tutkimuksessa erityi-
sen paljon seksuaalista häpeää 
kokivat seksuaalisiin vähem-
mistöihin kuuluvat: he kokivat, 
ettei heillä olisi ollut oikeutta 
olla sellaisia kuin olivat. 

Hengellinen häpeä puoles-
taan on kelpaamattomuutta 
Jumalalle tai uskonnolliselle 

yhteisölle. Ihminen kokee, 
ettei hän ole riittävän hyvä 
uskovaksi tai Jumala ei häntä 
hyväksy. Usein kelpaamat-
tomuus Jumalalle syntyy siitä, 
ettei uskonnollinen yhteisö 
hyväksy asianomaista. Tyypil-
linen on tilanne, että yksilö ei 
täytä uskonnollisen yhteisön 
normeja. 

Voi käydä myös niin, että 
uskonnollisessa yhteisössä 
ihanteista tehdään normeja, 
joita yksilöt eivät kykene täyt-
tämään eikä elämään niiden 
mukaan. Tällöin asianomainen 
kokee hengellistä häpeää: en 
kelpaa, en ole sen arvoinen.

Häpeästä kärsivä kaipaa 
hyväksyntää
Kaikki nämä häpeän muodot 
koskettavat ihmisen mi-
nuutta ja identiteettiä. Mikä 
sitten avuksi? Kristillisessä 
perinteessä on usein tarjottu 
avuksi anteeksiantamusta. Se 
ei ole lääke häpeään. Anteeksi-
antamus häpeään merkitsee: 
saat anteeksi, että olet olemas-
sa. Tällöin ihmisen identiteetti, 
minuus ikään kuin pyyhitään 
syrjään. Sen sijaan häpeästä 
kärsivä kaipaa hyväksytyksi 
ja vastaanotetuksi tulemista 
sellaisena kuin hän on. 

Kysymys ei ole 
tekemisestä 
vaan olemisesta, 
omasta 
olemuksesta ja 
oikeudesta 
olla.
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Tutkija, kirjailija, ohjelmajohtaja Ben Malinen:

Vuosituhannen vaihteessa Ben Malinen kiinnostui häpeästä. Tehtyään sitä ennen 
pitkän uran lähetystyössä tietokoneinsinöörinä omat jaksamisen rajat olivat tulleet 
vastaan. Hän ryhtyi opiskelemaan teologiaa ja löysi aiheen, joka oli Suomessa 
uusi, mutta joka tuntui heti omalta. Alkoi pitkä tutkimusmatka häpeän juurille. 
Sillä matkalla tuli käsiteltyä myös omat varhaiset kokemukset ja niiden vaikutus 

elämänvalintoihin ja toimintatapoihin.

kin järjestän töissä kaikkea 
hauskaa, että kaikilla olisi hyvä 
olla. 

– Pakonomaisuus jäi kuiten-
kin pois sen jälkeen, kun lähdin 
käsittelemään omaa häpeääni.

Sisäistetty tarve menestyä
Armeijan jälkeen Ben pyrki 
opiskelemaan tietotekniikkaa 
Raaheen. Kun vuonna 1985 
oppilaitoksen ovet avautuivat 
kolmannella yrittämisellä, se 
oli suuri asia. 

– Valmistumispäivänä isä 
tuli autolla hakemaan. Hän 
ei sanonut mitään, mutta tie-
sin hänen olevan ylpeä. Kotona 
juotiin valmistujaiskahvit, Ben 
muistelee.

Kun hän 15 vuotta myöhem-
min alkoi opiskella teologiaa, ei 
se näyttänytkään olevan isälle 
tärkeää.  

– Se oli vapauttava kokemus. 
Isä hyväksyi minut, mutta se 
ei enää liittynyt tekemisiini 
vaan siihen, että olin hänen 
poikansa.

Ben Malinen syntyi Kuhmos-
sa kymmenlapsisen perheen 
toisiksi nuorimpana lapsena. 
Vanhemmat olivat maanviljeli-
jöitä. Suku oli tiivis, koska 
myös vanhempien sisarukset 
olivat naimisissa keskenään.

Sodan käynyt isä oli suvun 
ahkerin mies. Hän kävi töissä 
myös kodin ulkopuolella, ra-
kensi uuden talon, meni en-
simmäisenä autokouluun ja 
hankki ensimmäisenä auton. 
Omalla esimerkillään hän an-
toi mallin lapsilleen. 

– Piti pärjätä ja olla vahva. 
Hän vaati paljon itseltään, 
mutta myös muilta. 

Vaikka Ben pärjäsi koulussa 
hyvin, hän koki, ettei se riittä-
nyt. 

– Halusin näyttää isälle ja 
menestyä aina vain paremmin.

Koulukiusatusta luo-
kan suosituimmaksi
– Traumaattisin jakso kesti 
vuoden, Ben kertoo kokemas-
taan koulukiusaamisesta. 

– Olin kiltti ja hyvä oppilas, 
jota yritettiin muun muassa 
pakottaa polttamaan tupakkaa. 

Hän ei kuitenkaan antanut 
kiusaamisen lannistaa itseään.

– Päätin, että näytän vielä. 
Olen hyvä ja pärjään!

Seitsemännen luokan alkaes-
sa Ben tarkkaili, millaiset oppi-
laat olivat suosittuja. 

– Tajusin, että hauskoista 
pidettiin, ja niin otin pellen 
roolin. Koulu alkoi mennä huo-
nommin, mutta hauskuutin 
muita vastaamalla opettajille 
nokkelasti. Näin minusta tuli 
luokan suosituin.

Myös kotona Ben pyrki ke-
ventämään tunnelmaa. 

– Isä piti viikonkin mittaisia 
mykkäkouluja, ja se oli äidille 
rankkaa. Koin, että minun 
tehtäväni oli pitää yllä hyvää 
ilmapiiriä. 

Ben myöntää, että rooli jäi 
ikään kuin päälle.

– Jos huomaan, että jollakulla 
on paha mieli, yritän keksiä jo-
tain piristävää. Vielä nykyään-

”Menestyjäkin voi kärsiä 
riittämättömyydestä”

Teksti ja kuvat Meiju Bonsdorff
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Tarve näyttää isälle oli ajan 
myötä muuttunut sisäiseksi 
tarpeeksi menestyä ja näyttää 
itselleen.  

Härkösläisyyden hedelmää 
– hyvässä ja pahassa
Benin koti oli syvästi uskon-
nollinen. Erityisesti äidin 
elämään oli tehnyt suuren vai-
kutuksen Kainuussa vaikut-
tanut herätys, härkösläisyys. 
Äiti kertoi kohtaamisestaan 
Adam Härkösen kanssa. Siinä 
hetkessä hän oli kokenut va-
pautuneensa ahdistuksistaan. 
Kokemus oli ollut merkityk-
sellinen paitsi äidille myös Be-
nille.

Perhe kävi harvoin kirkossa, 
mutta kotona ja naapurustossa 
järjestettiin kotiseuroja.  

Eniten Beniin vaikutti Sei-
ja-siskon kuolema. Tämä oli 
sairastunut lavantautiin eikä 
selvinnyt siitä, minkä äiti oli 
aavistanut etukäteen. Myös 
Ben sairastui ja joutui sairaa-
laan. Lääkärit uskoivat hänen-
kin menehtyvän, mutta kun 
äiti näki poikansa, hän tiesi: ”Ei 
tämä tähän kuole!”  

Äidin puhe Seijasta, joka on 
taivaassa, teki pikku Beniin 
syvän vaikutuksen. 

– Tiesin silloin ja myös nyt, 
että jonain päivänä me näemme 
taas.

Benillä oli herkkä omatunto, 
ja hän tunsi usein syyllisyyttä. 

– Mittasin oman uskoni riit-
tävyyttä. En tuntenut täyt-
täväni isän ja äidin antamaa 
mallia.  Vasta viime vuosina 

olen alkanut luottaa armoon. 
Olen vapautunut tekokeskei-
syydestä, joka hallitsi monien 
seurapuhujien ja erityisesti 
isän uskonelämää.  

Lähetyskentällä omat 
rajat tulevat vastaan 
Valmistumisensa jälkeen Ben 
toimi pari vuotta Nokialla, 
mutta näki sitten ilmoituksen, 
jossa etsittiin tietotekniikkain-
sinööriä lähetyskentälle Etio-
piaan.   

Niinpä vuonna 1987 hänestä 
tuli Kansanlähetyksen työn-
tekijä. Häntä ei motivoinut 
niinkään julistaminen, vaan 
lähimmäisten auttaminen. Sitä 
hän sai tehdä seuraavat 12 
vuotta.

– Tein valtavasti töitä >>> 

”Halusin 
näyttää 
isälle ja 
menestyä 
aina vain 
paremmin.”
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enkä osannut asettaa rajoja. En 
pystynyt sanomaan ei kenelle-
kään. Lopulta se alkoi ahdistaa, 
Ben muistelee vuosituhannen 
lopun uupumistaan. 

– Koin, etten voi näyttää riit-
tämättömyyttäni ja heikkout-
tani. 

Ahdistuneena Ben tuli 
käymään Suomessa ja otti 
yhteyttä terapeuttiin. 

– Istuimme Vanhan kirkon 
puistossa, kun uskovainen 
terapeutti sanoi, että olen luo-
nut ympärilleni vahvan suoja-
muurin, jota en pysty enää 
pitämään pystyssä. Ja että ah-
distukseni johtuu siitä, että 
tuo muuri on alkanut sortua. 
Tuo hetki oli minulle saman-
lainen kokemus kuin äidilleni 
aikanaan Härkösen kohtaami-
nen. Siinä hetkessä pahin ah-
distukseni helpotti ja tiesin, 
miten minun olisi jatkossa toi-
mittava. 

Täysipäiväistä häpeä-
tutkimusta 
Ben palasi vielä kolmeksi vuo-
deksi Etiopiaan, mutta tul-
tuaan takaisin Suomeen hän 
alkoi opiskella teologiaa ensin 
avoimessa yliopistossa. Kun 
hän vuonna 2000 pääsi opiske-
lemaan, hänellä oli jo paljon 
kursseja suoritettuna. 

Päämääränä ei kuitenkaan ol-
lut papin ura.

– Lapsuudenkodissani pap-
peja ei juuri arvostettu eikä 
kaikkia pidetty edes uskovina. 
Ajattelin, että pappina tuntisin 
aina syyllisyyttä enkä pystyisi 
täyttämään minulle luotua ku-
vaa siitä, millainen papin tulisi 
olla. Koin, etten riittänyt isälle 
enkä Jumalalle.

Kun yliopistolehtori suositteli 
tutkimusaiheeksi häpeää, Ben 
koki jälleen ahaa-elämyksen:  

– Tajusin heti, että tässä on 
minun aiheeni!

Seuraavat 10 vuotta olivat 
Benille itselleen kuin terapiaa. 

Ensin gradun ja myöhemmin 
väitöskirjan tekeminen veivät 
hänet syvälle häpeän mekanis-
mien ja syiden ymmärtämis-
een.

Häpeän moni-ilmeiset kasvot
– Olin ensimmäinen teologi, 
joka alkoi Suomessa tutkia 
häpeää, Ben toteaa. 
   – Myöskään terapeutit eivät 
olleet käsitelleet aihetta vielä 
silloin. Nykyään siitä on tullut 
jopa jossain määrin muotiaihe.  

Valmistuttuaan teologian 
maisteriksi Ben julkaisi ensim-
mäisen kirjansa Häpeän monet 
kasvot (2003), ja väitöskirjan 
valmistuttua ilmestyi Elämän 
kahlitsema häpeä (2010).  

– Useimmiten, kun puhutaan 
häpeästä, tarkoitetaan nolostu-
mista. Monilla on muistoja, jot-
ka vielä vuosikymmenten jäl-
keen saavat punastumaan. On 

todettu, että niillä, jotka nolos-
tuvat helposti, on usein taus-
talla jokin syvempi syy kokea 
itsensä arvottomaksi.

– Ihmisen, jolta on viety itse-
tunto jo lapsuudessa, on vaikea 
nähdä itsessään mitään hyvää, 
ja se johtaa masennukseen. 
Sellaisesta toipuminen voi vaa-
tia pitkän terapian, Ben painot-
taa. 

– Mutta on myös toisen-
laista häpeää. Vaikka tietää 
olevansa kuinka hyvä, silti 
tuntee, että aina pitäisi olla 
parempi. Siitä seuraa ahdistus, 
josta vapautuakseen on opit-
tava hyväksymään itsensä ja 
suhtautumaan itseensä armol-
lisemmin. 

Omalla kohdallaan suurim-
man oivalluksen Ben sanoo 
kokeneensa, kun hän ymmärsi, 
ettei hänen tarvitse olla kaik-
kien kaveri. 
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Maisan mietteitä

Häpeästä hyväksyntään
”Sinusta ei ikinä tule mitään.” Nämä sanat jäivät lapse-
na soimaan päähäni. Mielestäni en tehnyt tarpeeksi tai 
saanut aikaiseksi mitään. Työssä olin perfektionisti ja 
ruoskin itseäni. Valvoin öitä, stressi painoi, ja häpeän 
tunteet epäonnistumisesta löivät ylitse. 

Kerran tiimini virkistyspäivänä lähes kaikki laskeu-
tuivat ylhäältä korkealta kalliolta köyden avulla alas. 
Epäonnistumisen pelon ja häpeän takia minä en halun-
nut edes yrittää. Katselin, miten hän, jota pidin hiljaisena 
ja arkana, tuli alas ja oli innoissaan. Silmiäni kirveli itku 
ja mieltä kateus. 

Jumalalla on ollut vuosien työ eheyttäessään minua ja 
antaessaan ymmärryksen, että kelpaan juuri tällaisena. 
Kun antaudun kokonaan Jumalalle, avaan koko elämäni 
hänelle, uudistun ja hyväksyn itseni. Rohkeus, usko ja 
luottamus kasvaa, ja uskallan luottaa myös lähimmäi-
siini. 

Häpeässä ja itseruoskinnassa on kyse myös ylpeydestä. 
Luulen olevani parempi ja yritän näytellä parempaa. 
Toisaalta olen arkuuteni ja häpeäni takia ehkä säästynyt 
vaarallisista ja pahoista tilanteista. 

Tänä päivänä hyväksyn itseni. Minulla on juuri ne 
puutteet ja hyvät ominaisuudet, jotka Jumala on minulle 
antanut. Vain Jeesus on täydellinen, me olemme kaikki 
vajavaisia. 

Psalmissa 34 sanotaan: "Minä käännyin Herran puoleen, 
ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. 
Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät 
punastu häpeästä."

Maisa Kasanen

            

Talvella luonto lepää lumivaipan alla. 
Lepo valmistaa luontoa tulevaan ke-
vääseen. Vaihtuvat vuodenajat ovat 
Suomen luonnon rikkaus. Kaikella on 
aikansa. Myös levolla ja hiljaisuudella 
sekä talvisella hämärällä. Tätä elämä 
ja vuoden kiertokulku meille opet-
tavat. Me tarvitsemme myös lepoa. 
(Jukka Nevala: Vihreä rukouskirja. 
Kustannus Oy Arkki 2007)

– Haluan olla kaikille ystäväl-
linen, mutta olen karsinut ka-
veripiirini hyvin pieneksi. Nyt 
aikaa jää enemmän läheisilleni 
sekä esimerkiksi liikunnalle, 
joka auttaa jaksamaan työssä.  

Itsetunto tärkeä myös 
pakolaiselle

Ennen väitöksen loppuun-
saattamista Ben palasi vielä Af-
rikkaan. Ensin vuosina 2009–
2013 Kirkon ulkomaan-avun 
palolaiskoodinaattoriksi Etio-
piaan sekä maajohtajaksi Suda-
niin ja Etelä-Sudaniin. Tämän 
jälkeen hän siirtyi Suomen 
Pakolaisavun palvelukseen 
maajohtajaksi Sierra Leoneen 
2013–2017. Vuodesta 2017 hän 
on toiminut Suomen Pakolaisa-
vun kotimaan ohjel-majohtaja-
na. 

Nykyisessä tehtävässään Ben 
kohtaa pakolaisia, jotka ovat 
tulleet vaikeista olosuhteista ja 
kokevat monenlaista häpeää.  

– Olen kuitenkin nähnyt, että 
erilaisista taustoista tulevilla 
voi olla hyvä itsetunto. He 
eivät suostukaan tuntemaan 
häpeää, vaan haluavat opiskel-
la ja tehdä työtä. Heillä on luja 
motivaatio ja usko itseensä. 

Lopuksi Ben kertoo oma-
kohtaisen kokemuksen, miten 
hävetystä asiasta voikin tulla 
ylpeyden aihe:

– Olin hävennyt omaa suurta 
sisarusparveamme. Saatoin 
joskus vastata kysyjälle, että 
on minulla vanhempi sisko 
ja nuorempi veli, mutta jättää 
kertomatta, että meitä oli yh-
teensä kymmenen. Kun sitten 
Etiopiassa kerroin uteleville 
todellisen perhekoon, arvoni 
nousi välittömästi! Ymmärsin, 
että häpeilyni oli ollut pelk-
kä oma ajatukseni ja täysin 
turhaa. Olenkin huomannut, 
että iso perhe voi herättää jopa 
kateutta, sanoo 25 lapsen on-
nellinen setä. 
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Kuhmon kirkko on suuri. Sinne 
mahtuu monta ihmistä ja tari-
naa. Yksi niistä on Arja Pääk-
kösen, syntyperäisen kuhmo-
laisen, joka opiskeli aikanaan 
lähihoitajaksi. 

– Olen viihtynyt eläkkeel-
lä jo pitkään. Jäin eläkkeelle 
hoitopuolelta, mutta olen ol-
lut myös monissa muissa eri-
laisissa töissä, muun muassa 

kenkätehtaalla, joita täällä oli 
aikoinaan useita. Loppuajan 
olin vanhusten palvelutalossa, 
kertoo Arja Kuhmon kirkossa 
järjestetyn tilaisuuden jälkeen 
tammikuussa. 

– Uskon myötä olen saanut 
rohkeutta, enkä häpeä sano-
maa. Ennen en olisi voinut ku-
vitellakaan, että laulan täällä 
kirkon edessä. Olen aina ollut 

Parikanniemen ystävä Arja Pääkkönen:

”Usko sai aikaan 
muutoksen”

Teksti ja kuva: Teuvo V. Riikonen

takapenkin ihminen. Kun tulin 
uskoon ja laulettiin torilla Kuh-
mossa ensimmäisen kerran, 
paikalla ollut sisko sanoi, että 
”et ole enää sama Arja, koska 
entinen Arja ei ennen laulanut 
torilla”. 

– Sen muutoksen sai usko ai-
kaan. Jeesus antoi rohkeuden 
laulaa siitä ilosanomasta. Jos 
joku entisessä elämässä olisi 
sanonut, että pystyn ihmisten 
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Vasemmalla Helvi ja oikealla 
Aili-serkku, jonka kansa Helvi 
kävi Orpokodilla.

Sanan selitystä läpi vuoden
Tartuin mielenkiinnolla Lauri Konttisen 
uutuuskirjaan Pelastuksen vuosi (2021). Kirja 
tarjoaa mukavan matkakumppanin kokonaista 
kirkkovuotta varten. Matkaan voi hypätä silloin, 
kun kirjaan tarttuu, vaikkapa laskiaisesta tai 
juhannuksesta.
Alusta lähtien huokuu kirjasta vahva elämänkokemus ja opet-
tamisen taito. Kirkkovuoden tapahtumia käydään läpi kiin-
nostavasti ja luotettavasti. Evankeliumien vertailu auttaa hah-
mottamaan Kristuksen elämää monesta näkökulmasta. Samalla 
poistuvat useat Raamatun lukijan älylliset ongelmat. Konttisen 
kirjan vahvuutena onkin Jumalan sanan arvovallan vahvistami-
nen.

Pelastuksen vuosi ei kuitenkaan jää vain Raamatun tapahtu-
mien selittämiseksi. Konttinen liittää tapahtumiin luontevalla 
tavalla myös selventäviä katsauksia monesta uskonelämän ky-
symyksestä: uudestisyntymisestä, kasteesta, henkien koettelemi-
sesta, ripittäytymisestä, suun tunnustuksesta jne. Nämä pienet 
tutkistelut ruokkivat rukiisesti lukijan hengellistä elämää.

Joistakin tulkinnoista voi rauhassa olla kirjoittajan kanssa eri 
mieltä. Konttinen ei tyrmää eri lailla ajattelevaa, vaan kutsuu 
kanssaan etsimään ja löytämään Jumalan sanan rikkauksia. Niitä 
tästä kirjasta pursuaa yllin kyllin!

Petri Hiltunen
pastori, teol. tri
Kouvola

edessä laulamaan, en olisi us-
konut, Arja vakuuttaa.

– Usko on antanut elämään 
myös paljon muuta. Ilman 
lauluryhmää se olisi paljon 
köyhempää. Yhdessä on kul-
jettu ympäri Kainuuta ja Suo-
mea autolla. Se on juurrutta-
nut meidät, mieheni Manun ja 
minut, uskoon. Ilman ryhmää 
olisimme paljon heikompia.

– Äiti ja isä lauloivat paljon 
hengellisiä lauluja kasetille ja 
antoivat niitä meille lapsille. 
Äiti kuoli vuonna 1990. Kun 
isän kuoleman jälkeen vuon-
na 2011 aloin kuunnella niitä 
lauluja kasetilta, ne alkoivat 
puhua eri lailla siitä, missä he 
ovat nyt. Minulla ei ole asiaa 
sinne, jos en ota Jeesusta vas-
taan, Arja muistaa ajatelleensa. 
Vuonna 2011 se sitten tapahtui. 

– Jo ensimmäisen vuoden ai-
kana menimme mukaan Hei-
kon ihmisen lauluryhmään. 
Minä lauloin, ja Manu oli 
kuskina, kertoo Arja. 

Myös Parikanniemen työ on 
tullut tutuksi ja tärkeäksi
– Isä ja äiti kulkivat Saaren 
kirkon juhlilla. Helena (Lee-
naksi kutsuttu) ja Eino Kyllösen 
kotona pidettiin paljon Pari-
kanniemen seuroja. Olimme 
silloin äidin apuna tiskaamas-
sa, mutta eihän sitä sillä lailla 
tullut kuunneltua seuroja, kun 
itsellä ei ollut uskoa vielä sil-
loin, Arja muistelee. 

– Nyt usko merkitsee ainakin 
turvaa ja sitä, ettei pelota. Mi-
nua on leikattu paljon, mutta 
uskoontulon jälkeen ei ole enää 
pelottanut se ajatus, että ”entä 
jos en nukutuksen jälkeen 
herääkään”. Kuolemanpelko 
on poissa.

Kirja-arvio

Pelastuksen vuosi

La
u

ri
  K

on
tt

in
en

Lauri Konttinen
PELASTUKSEN VUOSI
sid. 400 s. 
Parikanniemen ystävät ry
2021

"Evankeliumien 
vertailu auttaa 
hahmottamaan 
Kristuksen 
elämää monesta 
näkökulmasta." 
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Ilmestyy syksyllä 2021:

Lauri Konttinen
Pelastuksen vuosi 
Syvällinen luotaus 
kirkkovuoden eri pyhiin.

30€

Kirjat kertovat Aura Latvuksen ja Väinö Hoikan elämäntyöstä  
Parikanniemen orpokodin johtajina.  Nyt yhteishintaan 30 e

Orpojen äiti Uskon ja rukouksen 
mies

15€

Danielle Miettinen 
Philippe Gueissaz 
Orpojen kotijuhlat 
Dokumentti ainutlaatuisen hengellisen 
juhlan historiasta, nykyisyydestä, 
kävijöistä ja toteuttajista. 

30€

Teuvo V. Riikonen 
Se oli minulle koti
20 entisen lastenkotilapsen 
tarinaa lapsuudesta 
aikuisuuteen. 

20€
Erkki Leminen

Lem
inen Orpojen

äiti

O
rpojen äiti

Sanotaan, että ihmiselämä parhaimmillaan on kuin timantti, joka hei-
jastaa taivaan ja maan, mutta ennen kuin timantti voi heijastaa mitään, 
sen pitää tulla hiotuksi. 

Tämän kirjan sivuilla kerrotaan erään timantin hiomisesta. Elämän 
onni ja rakkaus, tuska ja ahdistus, ihmisen pienuus ja suuruus, elämä 
ja kuolema, synti ja armo, koko elämä kaikessa värikkyydessään avau-
tuu lukijan eteen. Ensisijaisena kertojana on kirjan päähenkilön Aura 
Latvuksen päiväkirja, jonka sivuille Erkki Leminen johdattelee lukijaa 
hienovaraisesti.  Aura Latvus oli lahjakas taideopiskelija, josta tuli las-
tenkodin johtajatar, kansakoulunopettaja ja kansanopiston johtajatar.

Kirja puhuttelee rehellisyydellään ja aitoudellaan. Se raottaa ovea 
monilahjakkaan naisen sielunelämään ja hengelliseen kasvuun. Samal-
la se kertoo kansamme kohtalokkaista vuosikymmenistä tarkkakatsei-
sen havainnoitsijan silmin.

ISBN 978-952-67983-6-3

99 9 789526 798363

Tilaukset: 
Parikanniemen Ystävät ry 

19€

Erkki Lemisen kaksi kirjaa uusintapainoksina:

toimisto@parikanniemi.fi
0400 744 061  |  www.parikanniemi.fi

Huikeita tarinoita arjesta ja juhlasta:

umalan
 virta
umalanumalanJJ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                      

Erkki Lem
inen

Takakansiteksti

Jum
alan virta on vettä täynnä

Erkki Leminen
ISBN 978-952-XXXXXXX

99

on vettä täynnä

skon
mies

ja rukouksenU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                      

Erkki Lem
inen

Jumalan suuret ovat usein olleet ihmisten silmissä pieniä ja palvelleet 
inhimillisesti katsoen vaatimattomissa tehtävissä. Heidän elämänsä on 
saattanut olla vaivojen ja sairauksien täyttämää, mutta kaiken keskellä 
se on ollut Jumalan armoon kätketty. Missä ikinä tällainen kilvoittelija 
on elänyt, siellä hänen elämänsä on muodostunut suureksi siunaukseksi 
lähimmäisille.  
   Tällaisen kovan kilvoituksen on läpikäynyt myös Väinö Hoikka, jonka 
elämänvaiheista hänen entinen oppilaansa Erkki Leminen on kirjoittanut 
kauniin ja voimakkaasti puhuttelevan uskon ylistyslaulun. Päiväkirjamuis-
tiinpanoihin ja haastatteluihin sekä omiin lapsuusmuistoihinsa perustuen 
kirjoittaja kertoo, miten reumatismin runtelema Väinö Hoikka saa kokea 
Jumalan avun sairaudessaan ja miten hänestä tulee Parikanniemen orpo- 
kodin johtaja ja yksi uukunimeläisen herätysliikkeen johtava hahmo.  

U
skon ja rukouksen m

ies

Erkki Leminen

ISBN 978-952-67983-7-0

99

Erkki Leminen

Lem
inen OrpojenOrpojen

äiti

O
rpojen äiti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur ut 
accumsan odio. Ut vitae facilisis ipsum. Maecenas tempus sollicitudin 
lorem in placerat. Donec at nisi dictum, feugiat justo ut, pretium tor-
tor. Curabitur egestas feugiat justo nec consectetur. Integer nibh sem, 
finibus ac mollis non, luctus ut nisi. Morbi egestas posuere dapibus. Ut 
at placerat ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Maecenas arcu nulla, tincidunt et massa tincidunt, blandit biben-
dum leo. In ac bibendum arcu. Praesent at diam vestibulum, convallis 
orci ut, congue odio. Sed rhoncus felis sed bibendum maximus. Sed 
consequat ligula at est feugiat convallis. Aenean aliquet, nisi at ultrices 
tincidunt, odio arcu sollicitudin justo, sed fermentum diam lorem sit 
amet leo. Nulla scelerisque enim massa, at lobortis ex semper eu.

Erkki Lemisen 
vahvaa kerrontaa
nyt uusina painoksina!

JUMALAN VIRTA ON 
VETTÄ TÄYNNÄ
Uukuniemeläisen 
herätysliikkeen vaiheita
100 vuoden ajalta
160 s. nid. 15 €

USKON JA 
RUKOUKSEN MIES
Väinö Hoikan elämän-
vaiheita
nid. 160 s. 15 €

ORPOJEN ÄITI
Aura Latvuksen päivä-
kirjan lehdiltä
286 s. 19 €

Tilaukset: 
Parikanniemen Ystävät ry
toimisto@parikanniemi.fi   Puh. 0400 744 061

UUTUUS:

”Viimeinenkin tulla saa” -teemajakso
TV7 11.3. klo 18.30TV7 11.3. klo 18.30 Tuiki taivaallista 
-ohjelmassa. Esko Luukkonen Kaisa 
Tuikkasen vieraana Erkki Lemisen 
hengellisen perinnön äärellä. 
Uusinnat 12.3. klo 2.30 ja 10.30. TV7 
arkisto. 

Tunturin sylissä – Erkki Leminen 
100 vuotta -juhlaleiri
26.3.–2.4. Kairosmajalla 26.3.–2.4. Kairosmajalla 
Mukana Riitta ja Markku Leminen, 
Johanna ja Ari Tähkäpää, Riitta Laakio, 
Kari Hämäläinen. 
Ohjelmassa mm. Ekin kaitafilmejä, 
runoja, musiikkia, pienoisnäytelmä. 
kairosmaja.fi

Kesäjuhlilla ohjelmaa Erkki Lemisestä
Sanan Suvipäivät 17.–19.6.Sanan Suvipäivät 17.–19.6. Hollolassa
Kirkastusjuhlat 29.–31.7.Kirkastusjuhlat 29.–31.7. Heinävedellä
Orpokotijuhlat 13.–14.8.Orpokotijuhlat 13.–14.8. Parikkalassa

Erkki Leminen – Symposium
19.8. klo 14–16 Radio Deissä. 19.8. klo 14–16 Radio Deissä. Sympo-
sium peilaa Erkki Lemisen teologiaa ja 
hengellistä perintöä. Teuvo V. Riikosen 
vieraina Tapio Aaltonen, Sisko Latvus, 
Anna-Mari Kaskinen, Markku Leminen,  
Juha Valkeapää, Juha Vähäsarja.

Eki ja mie -teemapäivä
12.11.12.11. Oronmyllyllä vietetään teema-
päivää Erkki Lemistä muistellen. 
oronmylly.fi

Runoilija, julistaja Erkki Lemisen syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta vuonna 2022.

Juhlavuoden ohjelmat kansanraamattuseura.fi/leminen100
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Tervetuloa tilaisuuksiin!
Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa. 
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja säätiön kotisivulta www.parikanniemi.fi.

7.4. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuk-
sessa, Lemetyinen, Kostamo
8.4. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuk-
sessa, Holkeri, Kostamo
10.4. Savitaipale klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
11.4. Hamina klo 13.00
Ystäväpiiri Herran kuk-
karossa, Tiusanen
11.4. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat Lappeen seurakuntata-
lon neuvotteluhuoneessa Kirkkokatu 
10, hissillä 5. kerros, Tiusanen
12.4. Ristiina klo 18.00 
Miestenilta Parikanniemessä 
aiheella: ”Mies oman elämänsä 
sotatoimialueella”, Riikonen
17.4. Pyhäselkä klo 10.00
Pääsiäispäivän messu Hammaslah-
den kirkossa, saarna Tiusanen
26.4. Kerimäki klo 13.00
Ystäväpiiri seurakuntata-
lossa, Kostamo
27.4. Ristiina klo 18.00
Viikkomessu Riihikirkossa
28.4. Lappeenranta klo 13.30
Raamattuopiston tilaisuus 
Lappeenrannan kirkon alasa-
lissa, Hasanen, Tiusanen
30.4. Heinola klo 18.00 
Vappuaaton ”Ilo on irti” ti-
laisuus WPK-talossa, Riikonen

TOUKOKUU
1.5. Luumäki klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
5.5 Kuusankoski klo 17.00
Raamattuopetus sekä Sanan ja 
rukouksen ilta seurakuntata-
lossa Valtakatu 43, Tiusanen

MAALISKUU
6.3. Vantaa klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat Korson 
kirkossa, Antola, Riikonen
6.3. Myrskylä klo 16.00 
Raamattuopetus seurakun-
takeskuksessa aiheella ”Juma-
lan löytämä Joona”. Tämän jäl-
keen seurat, mm. Riikonen
10.3. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuk-
sessa, Kostamo, Tiusanen
11.3. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuk-
sessa, Innanen, Tiusanen
11.3. Liperi klo 15.30
Ystäväseurat Ylämyllyn seurakun-
tatalossa, Holkeri, Tiusanen
13.3. Leppävirta klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
14.3. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Herran kuk-
karossa, Riikonen
 14.3. Lappeenranta klo 13.00
Ystäväseurat Lappeen seurakuntata-
lon neuvotteluhuoneessa Kirkkokatu 
10, hissillä 5. kerros, Riikonen
20.3. Taipalsaari klo 10.00
Kirkkopyhä, Tiusanen
20.3. Espoo klo 11.00 
Kirkkopyhä ja seurat Espoonlahden 
kirkossa, Turtiainen ja Riikonen
20.3. Kotka klo 16.00
Sanan ja rukouksen ilta Langinkos-
ken kirkossa, Löhönen, Tiusanen
27.3. Kerimäki klo 10.00
Marianpäiväjuhla. Messu talvi-
kirkossa ja päiväjuhla seur-
akuntatalossa, Tiusanen

HUHTIKUU
3.4. Polvijärvi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen

Ystäväpiiri Herran kuk-
karossa, Tiusanen
11.4. Lappeenranta klo 17.00

Ystäväseurat seurakuntakeskuk-
sessa, Kostamo, Tiusanen
11.3. Joensuu klo 13.00

Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
5.5 Kuusankoski klo 17.005.5 Kuusankoski klo 17.00
Raamattuopetus sekä Sanan ja 

akuntatalossa, Tiusanen

HUHTIKUU

”Viimeinenkin tulla saa” -teemajakso
TV7 11.3. klo 18.30TV7 11.3. klo 18.30 Tuiki taivaallista 
-ohjelmassa. Esko Luukkonen Kaisa 
Tuikkasen vieraana Erkki Lemisen 
hengellisen perinnön äärellä. 
Uusinnat 12.3. klo 2.30 ja 10.30. TV7 
arkisto. 

Tunturin sylissä – Erkki Leminen 
100 vuotta -juhlaleiri
26.3.–2.4. Kairosmajalla 26.3.–2.4. Kairosmajalla 
Mukana Riitta ja Markku Leminen, 
Johanna ja Ari Tähkäpää, Riitta Laakio, 
Kari Hämäläinen. 
Ohjelmassa mm. Ekin kaitafilmejä, 
runoja, musiikkia, pienoisnäytelmä. 
kairosmaja.fi

Kesäjuhlilla ohjelmaa Erkki Lemisestä
Sanan Suvipäivät 17.–19.6.Sanan Suvipäivät 17.–19.6. Hollolassa
Kirkastusjuhlat 29.–31.7.Kirkastusjuhlat 29.–31.7. Heinävedellä
Orpokotijuhlat 13.–14.8.Orpokotijuhlat 13.–14.8. Parikkalassa

Erkki Leminen – Symposium
19.8. klo 14–16 Radio Deissä. 19.8. klo 14–16 Radio Deissä. Sympo-
sium peilaa Erkki Lemisen teologiaa ja 
hengellistä perintöä. Teuvo V. Riikosen 
vieraina Tapio Aaltonen, Sisko Latvus, 
Anna-Mari Kaskinen, Markku Leminen,  
Juha Valkeapää, Juha Vähäsarja.

Eki ja mie -teemapäivä
12.11.12.11. Oronmyllyllä vietetään teema-
päivää Erkki Lemistä muistellen. 
oronmylly.fi

Runoilija, julistaja Erkki Lemisen syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta vuonna 2022.

Juhlavuoden ohjelmat kansanraamattuseura.fi/leminen100

Hänen armonsa kestää
Parikkalan Saaren kirkon Orpokotijuhlat 13.–14.8.2022

Orpokotijuhlat jo yli 75 kertaa Saaren kirkon mäellä. Ohjelmassa luvassa perinteiseen tapaan seuroja, 
raamattuopetuksia, messuja, lähetysjuhla, ystäväjuhla sekä lapsille ja nuorille omaa ohjelmaa. 

Mukana mm. Voitto Huotari, Jaakko Pirttiaho, Anna-Mari Kaskinen, Matti Kostamo, Jukka Norvanto, Pirkko Säilä, Erkki Le-
metyinen, Markku Leminen, Raija Henttonen, Matti Pentikäinen, Arvo Survo, Matti Astola, Joosua Tolvanen, Esko Luukkonen, 
Päivi Kuokkanen ja Anna-Liisa Leminen sekä järjestäjien työntekijöitä. Tarkempi ohjelma ilmestyy toukokuussa 2022 ja on 
nähtävissä www.parikanniemi.fi Juhlat lähetetään Radio Patmoksen kautta ja osa tilaisuuksista striimattuna Parikanniemen 

YouTube kanavan kautta. Juhlia leimaa vahva virrenveisuu, yhteisöllisyys ja pitäytyminen Jumalan armoon! 
Laita kalenteriin. Lämpimästi tervetuloa!

Järjestää: Parikkalan seurakunta, Parikanniemen Ystävät ry ja Parikanniemisäätiö

8.5. Nurmes
Kirkkopyhä Nurmeksen kirkossa klo 
10.00 ja Valtimon kirkossa klo 13.00, 
jonka jälkeen seurat Raakel ja Jaakob 
Lohtanderilla Ylä-Valtimontie 390B, 
Kostamo, Kontiainen, Tiusanen
11.5. Lappeenranta klo 18.00
Missioon liittyvä rukouskävely, 
lähtö Ristikankaan siunaus-
kappelin edestä, Tiusanen
12.5. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuk-
sessa, Kostamo, Riikonen
13.5. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakun-
takeskuksessa, Riikonen
13.5. Liperi klo 15.30
Ystäväseurat Viinijär-
ven kirkolla, Riikonen
15.5. Myrskylä klo 12.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
16.5. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Herran kuk-
karossa, Ohlis
16.5. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat Lappeen seurakuntata-
lon neuvotteluhuoneessa Kirkko-
katu 10, hissillä 5. kerros, Ohlis
20.–21.5. Oulu
Kirkkopäivät. Parikannie-
misäätiö kirkkotorilla
22.5. Puumala klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
31.5. Kerimäki klo 13.00
Ystäväseurat Tuula ja Matti 
Siimekselällä Mäkituvan-
tie 38, Ohlis, Pasanen
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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
Markku Liukkonen, aluekap-
palainen Mikkeli, 0400603907 
markku.liukkonen@evl.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
Matti Pasanen
Puhelin 040 847 3657
matti.pasanen@parikanniemi.fi

Matkasihteeri Matti Kostamo
Puhelin 0400 245272

Parikanniemisäätiön tilit
DB FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48

Parikanniemen Ystävät ry
- jäsenyhdistys
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20 €/vuosi
- kustannustuotteet
FI95 5271 0420 0445 14 (S-SOP)

Parikanniemisäätiö voi kerätä ja 
vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja työn hyväksi.
Poliisihallituksen keräyslupa:                                                          
nro POL-2015-6305. Keräystili.      
S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

www.parikanniemi.fi

Esimieskoulutusta kotiryhmien vastaaville

Lahjoja lastenkodille

Tammikuun henkilökuntakokouksessa juhlistettiin Parikanniemen las-
tenkodin kotiryhmien vastaavia työntekijöitä. Saila Liukkonen (vas. 
Tuulentupa), Päivi Orava (kesk. Koivula) ja Hanna Jokinen (oik. Onnen-
tupa) ovat suorittaneet Esedun kautta Lähiesimiestutkinnon kiitettävin 
arvosanoin! Lämpimät onnittelut! (TVR).

Parikanniemen lastenkoti saa ympäri 
vuoden paljon lahjoja. Joulun alla saa-
tiin jälleen villasukkia. Lisäksi kirjaili-
ja Anja Laurila lahjoitti lastensuoje-
luun liittyviä kirjoja, Mikkelin Taksi 
-autoilijat lippuja Jukureiden peliin, 
Kangasniemen ystävät toivat arpajai-
siin sopivia ja itsenäistyville lapsille 
tarkoitettuja tavaroita, vain muuta-
man mainitaksemme. Lämpimät kii-
tokset kaikille työmme ystäville ja 
tukijoille! Kaikki lahjat otetaan kiitol-
lisina vastaan. (TVR).

Pitkiä ajoja Parikanniemen ja evankeliumin asialla
Korona ajasta huolimatta Parikannie-
men työntekijät ja vapaaehtoiset aja-
vat edelleen paljon ja pitkiä matkoja. 
Lastenkodin työntekijät kuljettavat 
lapsia ja käyvät erilaisissa neuvotte-
luissa. Julistustyöntekijät yleensä 
pitemmillä matkoilla, kuten Kai-
nuussa, Etelä-Pohjanmaalla ja Turun 
seudulla, pitävät monia tilaisuuksia 
usean päivän aikana. Myös juhlien 
järjestelyt vaativat käyntejä. Korona-
ajan digiloikka on muuttanut ko-
kouskäytäntöjä, mutta tarve suoriin 
kohtaamisiin on olemassa edelleen. 
Muistakaa esirukouksissa myös kaik-
kia Parikanniemen työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia heidän ajomatkoillaan. 
(TVR)
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Parikanniemessä on jälleen 
saatu kokoontua pyhän äärelle 
viime syksystä, kun Saila ja 
Leena raivasivat päätalon en-
tisen vauvalan pyhäkoulu-
huoneeksi ja alkoivat järjestää 
kerran kuussa pyhäkoulua 
kahdelle eri-ikäiselle lapsiryh-
mälle. Aiemmin Saila on pitä-
nyt pyhäkoulua parin vuoden 
ajan Pelastusarmeijan tiloissa 
ja Saarenpään mökillä Tuul-
entuvan lapsiryhmälle. Nyt 
mukaan on tullut myös Leena, 
ja saamme odotuksen jälkeen 
iloita Parikanniemen omasta 
pyhäkoulusta! 

Kipinän pyhäkoulun järjestä-
miseen Saila sai isältään, kun 
hän löysi tämän tavaroista 
flanellotaulun ja kirjoja flanel-
lokuvineen. Vaikka ensin py-
häkoulutyön aloittaminen 
epäilytti, luotti Saila jo silloin, 
ettei ihminen toimi opetu-
styössä yksin omissa voi-mis-

saan ja kyvyissään. Sailalle 
on tärkeää kertoa lapsille, että 
Taivaan Isä rakastaa ja hä-
neltä saa apua elämän haasta-
vissa tilanteissa, sekä opettaa 
heitä tuntemaan Jeesus lasten 
ystävänä, jonka puoleen voi 
kääntyä, vaikka elämässä olisi 
tapahtunut mitä – jos ihminen 
haluaa vastaanottaa apua, sitä 
on aina tarjolla. 

Tärkeä periaate pyhäkou-
lussa on, ettei uskoa saa “tu-
puttaa” kenellekään. Lapset 
osallistuvatkin pyhäkouluun 
vanhempien luvalla omasta 
tahdostaan. Osallistuvilla lap-
silla on ollut pyhäkoulussa 
kivaa: siellä on muun muassa 
leikitty piilosta, laulettu ja pik-
kujouluissa katsottu Jeesuksen 
elämästä kertovaa leffaa sekä 
syöty herkkuja mahan täydeltä. 
Askartelu on monen mielestä 
paras juttu ja yhtenä esimerk-
kinä tuli mieleen askarrellut 

kortit, jotka annettiin toisille. 
Pyhäkoulussa on opetuksen ja 
toiminnallisten hetkien lisäksi 
aikaa ja tilaa kysymyksille ja 
keskustelulle. Lasten kanssa 
tutustutaan Jeesukseen ja mui-
hin Raamatun henkilöihin ja 
kertomuksiin ja pohditaan yh-
dessä esimerkiksi sitä, miltä 
noista ihmisistä on tuntunut 
sillä hetkellä. 

Lapset osallistuvat pyhäkou-
luun mielellään ja tulevat sieltä 
iloisina pois. Myös Sailalle ja 
Leenalle pyhäkoulu tuo iloa. 
Leena näkee, että he ovat aina 
olleet saamapuolella; pyhä-
kouluillan jälkeen he lähtevät 
kotiin kiitollisina, iloisina ja 
virkistyneinä. Pyhäkoulun 
ajatus tiivistyy Jeesuksen lu-
paukseen: ”Siellä missä kaksi 
tai kolme on koolla minun 
nimessäni, siellä minä olen 
heidän keskellään.”

Pyhäkoulussa  lauletaan, askarrellaan ja 
pohditaan yhdessä

Parikanniemi

Teksti ja kuva Janita Lautamäki
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Viattomien lasten päivänä 2021 
soitan puhelun pohjoiseen.
– No hei, täällä Rovaniemellä 
on 20 astetta pakkasta ja aivan 
pimeä näin iltapäivällä, Pekka 
Sodan aloittaa iloisena vilk-
kaan keskustelun. 

Hän kertoo karjalaisista 
juuristaan ja isänsä elämän-
tarinaa. Kun uukuniemeläi-
seen Soldanin perheeseen syn-
tyi vuonna 1914 kuudes lapsi, 
äiti kuoli synnytykseen. Isä ei 
pystynyt huolehtimaan kai-
kista lapsista, ja nuorin Viljo 
vietiin Parikanniemen uuteen 
orpokotiin. Siellä poika varttui 
nuorukaiseksi ja muutti vuon-
na 1931 töihin Lahdenpohjaan 
Härmän taloon. Talon Hilja-
tyttärestä tuli myöhemmin Vil-
jon puoliso. Perheeseen syntyi 
neljä lasta, joista Pekka on nuo-
rin. 

Perhe muutti Rovaniemelle, 
jossa Viljo Soldan teki töitä en-
sin muutaman vuoden poliisi-
na ja sitten kuorma-autoilijana.

–  En kuullut isän kertovan 
paljoakaan Parikanniemessä 
olostaan. Olen saanut käsityk-
sen, että hän sai siellä hyvän 
kohtelun ja kasvatuksen. Orpo-
kodin tavasta pitää aina ruoka-
rukoukset isä puhui. Ilmeisesti 
hän ei Parikanniemessä olles-
saan tavannut kotiväkeään, ei 
hän ainakaan siitä kertonut, 
Pekka Soldan muistelee. 

– Ilmeisesti hän ei myöskään 

pitänyt yhteyttä sisaruksiinsa 
tai Parikanniemessä olleisiin 
kavereihinsa. 

Kristillinen kasvatus ei 
myöhemmin näkynyt Viljo 
Soldanin elämässä. Hän ei ol-
lut kirkossakävijä, eikä kotona 
keskusteltu uskonasioista. 

–  Kerran, vuonna 1957, isä 
vei koko perheemme käymään 
nykyisessä Parikanniemen 
lastenkodissa. Saimme siellä 
oikein ystävällisen vastaan-
oton. Tapasimme myös vanhan 
Parikanniemen työntekijän, 
joka muistisairaudestaan huo-
limatta tunnisti Viljon. Kovin 
paljoa en käynnistä muista, 
olin silloin vasta 10-vuotias. 

Parikanniemen tukijaksi
Pekka Soldan lukee Karjala-
lehteä. Pari vuotta sitten siinä 
oli rovasti Erkki Lemetyisen 
kirjoitus Parikanniemestä. 

– Juttu puhutteli minua enkä 

saanut sitä mielestäni. Otin 
yhteyttä lehden toimituksen 
kautta Lemetyiseen. Sain Pari-
kanniemen yhteystiedot ja 
sieltä lisätietoja nykyisestä las-
tenkodin toiminnasta. 

Koko työuransa hotelli- ja 
ravintola-alalla työskennellyt 
Pekka Soldan on nähnyt, mi-
ten ihmisten iloisen ulkokuo-
ren sisällä on usein hyvin rik-
kinäisiä ja onnettomia ihmisiä. 
Lapissa elänyt mies on myös 
omassa elämässään nähnyt 
elämän kaamosaikoja.   

– Koen voimakkaana Juma-
lan johdatuksena yhteyden 
löytymisen Parikanniemeen. 
Olen itse saanut lähimmäisiltä 
apua tarvittaessa. Haluan olla 
jakamassa hyvää eteenpäin. 
Omalta osaltani tahdon auttaa 
lapsia muistamalla Parikannie-
men työtä rukouksin ja tuke-
malla sitä taloudellisesti.

Pekka Soldan, Parikanniemen kasvatin poika: 

”Haluan olla jakamassa 
hyvää eteenpäin”
Teksti Pirkko Oinonen
Kuva Sauli Antikainen
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