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Mukana mm. Erkki Lemetyinen, Matti 
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Jäsenmaksulla tuet Parikanniemen työtä 
ja saat kotiisi neljä kertaa vuodessa ilmes-
tyvän Kontti-lehden. Kiitos!

Parikanniemi 
hyväksyi uuden 
strategian
Parikanniemisäätiön hallitus on hyväksynyt 
säätiön uuden strategian ja siihen liittyvät ar-
vot. Säätiön missio ja toiminta-ajatus on tarjota 
”kristilliseen ihmiskuvaan, vahvaan ammatil-
liseen osaamiseen ja huolenpitoon perustu-
van turvallisen kasvukodin suojelun tarpeessa 
oleville lapsille sekä sitoutuneeseen maallik-
kotoimintaan perustuvan hengellisen kodin 
kaikille työmme tukijoille ja ystäville”. Samas-
sa kokouksessa otettiin käyttöön säätiön uu-
distetut säännöt.

Säätiön visio on vuonna 2025 olla ”valtakun-
nallinen, evankelis-luterilaisen kirkon yhtey-
dessä toimiva itsenäinen, yhteistyökykyinen 
sekä digitalisaation ja median merkityksen 
tunnistava toimija, joka on ydinalueilleen juur-
tunut ja kasvukeskuksia palveleva hengellinen 
koti jokaiselle säätiön työssä olevalle sekä sen 
tukijalle ja ystävälle.”

Nyt hyväksytyssä visiossa nousevat stra-
tegiset painopisteet, joita ovat perustehtävän 
lastensuojelun ja julistustyön lisäksi viestintä, 
uudistuva aluetyö, johtaminen, henkilöstö, ar-
vot ja lähimmäisten kohtaamiset. Näistä paino-
pisteistä nousevat toimenpiteet sekä tavoitteen 
ja tuloksen arviointi. Hallituksen strategiatyö 
kesti puolitoista vuotta ja konsulttina oli Mark-
ku Koskinen KonKos Oy:stä.

Parikanniemisäätiö on perustettu 1967 ja on 
ns. uukuniemeläisen herätysliikkeen tausta-
järjestö. Säätiön takana on kannatusyhdistys 
Parikanniemen Ystävät ry. Säätiö julkaisee 
Parikanniemen Kontti-lehteä.  Suurimmat 
vuotuiset tapahtumat ovat Parikkalan Saaren 

Korostamme Jumalan armoa
Julistamme Kristus-keskeisesti
Luotamme Raamattuun

Luomme turvallista huolenpitoa lastensuojelussa
Laitamme toivomme elävään Jumalaan 
Rohkaisemme yhteyteen

Kohtaamme jokaisen lähimmäisenä 
Toimimme lasten parhaaksi
Tarjoamme rakastavan ja hengellisen kodin  

PARIKANNIEMISÄÄTIÖN MISSIO / TOIMINTA-AJATUS

PARIKANNIEMISÄÄTIÖN VISIO 2025

Tarjoamme kristilliseen ihmiskuvaan, vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja huolenpitoon 
perustuvan turvallisen kasvukodin suojelun tarpeessa oleville lapsille sekä sitoutuneeseen 
maallikkotoimintaan perustuvan hengellisen kodin kaikille työmme tukijoille ja ystäville. 

Olemme valtakunnallinen, evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä toimiva itsenäinen, 
yhteistyökykyinen sekä digitalisaation ja median merkityksen tunnistava toimija, joka on 
ydinalueilleen juurtunut ja kasvukeskuksia palveleva hengellinen koti jokaiselle säätiön 
työssä olevalle sekä sen tukijalle ja ystävälle.
 
Tunnistamme ympäristön muutosvoimat, toimimme yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa 
sekä tarjoamme kehittyvää ja laadukasta lastensuojelua.

Olet tervetullut kotiin! 
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Pääkirjoitus

Venäjän brutaali, raaka ja väkivaltainen hyök-
käys Ukrainaan on tuonut silmiemme eteen 
julman todellisuuden. Ihminen, yhteisö tai 
kansa voi joutua pahuuden voimien tem-
mellyskentäksi, jossa millään ei ole enää 
väliä. Sopimukset rikotaan, valtioiden it-
semääräämisoikeudet unohdetaan ja ihmisoi-
keudet murskataan hetkessä. Ihmisellä ei ole 
enää oikeutta olla. 

Yhä uudestaan ihmisoikeuksien louk-
kaamiset nousevat valtavan suuriksi saaden 
aikaan inhimillisen katastrofin. Euroopassa 
taistellaan nyt ihmisoikeuksien puolesta. Kyse 
ei ole vain yhdestä maasta vaan koko maail-
masta.

Ihmisoikeudet on määritelty kaikille kuu-
luviksi luovuttamattomiksi oikeuksiksi. Ne 
kuuluvat jokaiselle ja nousevat ihmisarvosta. 
Ihminen on ihmisyyden arvoinen. Ihmisoikeu-
det ovat perusoikeuksia, jotka turvaavat muun 
muassa kokoontumis-, mielipiteen-, poliit-
tisen ja uskonnon vapauden. Uskonnonvapaus 
merkitsee, että ihmisellä on oikeus harjoittaa 
omaa uskoaan. Näillä oikeuksilla turvataan ih-
misen mahdollisuus hoitaa myös velvollisuuk-
siaan. 

Valtioilla on oikeus puolustaa itseään, jos sitä 
vastaan hyökätään. Yhteiskunnalla on oikeus 
ylläpitää laillista järjestelmää, jolla se puolustaa 
omaa arvopohjaansa, yhteistä omaisuuttaan ja 
heikoimpia jäseniään.     

Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja se on 
pohjana hänen jakamattomalle arvolleen. Se 
ei perustu ansioihin ja hyödyllisyyteen. Väki-
valtainen puuttuminen toisen maan asioihin ja 
hyökkäys sen kansaa kohtaan on aina hyökkäys 
myös Jumalaa kohtaan. Langenneella ihmisellä 
on taipumus käyttää muita omien tavoitteidensa 
välineenä. Kukaan ei ole vapaa itsekkyydestä, 
omahyväisyydestä ja tästä pahuudesta.

Ihmisoikeudet eivät kuulu vain minulle ja si-
nulle, vaan niitä käyttämällä voimme auttaa ja 
palvella muita. Voimme lohduttaa ja avustaa 
heikkoja, hakattuja ja hyväksikäytettyjä. Tähän 
meitä kehottaa kristillinen vakaumuksemme, 
jonka suurimpana auktoriteettina on Raamattu. 
Tähän meitä ohjaavat kirkkojen opetus, terveen 
järjen käyttö ja oma kokemuksemme Jumalan 
huolenpidosta saamamme avun kautta.

Dietrich Bonhoeffer oli saksalainen pappi, teo-
logi ja natseja vastustaneen Tunnustuskirkon 
perustajajäsen. Vähän ennen kuolemaansa hän 
kirjoitti virren Hyvyyden voiman ihmeelliseen 
suojaan (Vk 600). Siinä hän sanoo: ”Kun pahan 
valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen ma-
ailman.” Nyt pahan valta kuuluu pommituksina, 
räjähdyksinä, lasten itkuna ja raunioiden keskel-
tä kuuluvina huutoina. On aika vahvistaa ääntä 
toisen maailman. Ihmisellä on oikeus olla. 

Teuvo V. Riikonen 

Ihmisellä 
on oikeus 
olla
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Synti on sana, jota ei kuule 
arkikielessä juuri käytettävän, 
eikä se tule lehtiä tai sosiaalista 
mediaakaan selatessakaan usein 
vastaan. Moni saattaa kokea 
sen sanana liian tuomitsevaksi 
ja omaa vapautta rajoittavaksi, 
niin että on parempi olla puhu-
matta siitä. Synti ei kuitenkaan 
katoa, vaikka siitä ei puhuisi. 
Siitä ei pääse eroon, mutta siksi 
onkin hyvä ymmärtää, miksi se 
on osa ihmisenä olemista. 

Kristillistä ihmiskäsitystä tulki-
taan eri lailla eri aikoina
Kristillisen ihmiskäsityksen 
tulkinta on aikaan ja henkilöön 
sidonnaista. Se, millainen käsi-
tys meillä on kristittynä elämi-
sestä, poikkeaa merkittävästi 
varhaisempien vuosisatojen 
käsityksistä, saati alkuseura-
kunnan ajoista. Orjuus ja patri-
arkaalisuus, eli miesvaltaisuus, 
olivat alkuseurakunnan aikana 
itsestään selviä asioita, joiden 
molempien tueksi Raamatusta 
löydetään tekstikohtia. Paava-
li ohjeisti naisia alistumaan 
miehensä tahtoon efesolaiskir-
jeen viidennessä luvussa, ja 
vastaavasti orjia tottelevaisuu-
teen kirjeen kuudennessa lu-

vussa. Mieskeskeisyys oli pit-
kään vallitsevassa asemassa 
eikä toisten ihmisten omis-
tamista nähty ongelmana al-
kuvuosisatoina, toisin kuin 
nykyään.

Toki Raamatun tulkinta 
on myös henkilösidonnaista. 
Jokainen Raamattua lukeva 
omaa omanlaisensa arvomaa-
ilman, johon hän peilaa Raa-
matun sanomaa. Esimerkiksi 
Päivi Räsäsen ajatukset homo-
seksuaalisuudesta pohjautu-
vat Raamatun kielteisiin näke-
myksiin, minkä takia Räsänen 
joutui puolustelemaan sano-
misiaan oikeudessa. Räsäsen 
tapaus osoittaa, kuinka tietyt 
Raamatun tekstien tulkinnat 
seksuaalisuudesta ovat tör-
mäyskurssilla nykypäivän 
ajatusmallien kanssa. Aivan 
kuten edellä mainittu orjuus 
sekä naisen ja miehen aseman 
eriarvoinen asema Paavalin 
kirjeissä.

Luomiskertomus ja syn-
tiinlankeemus auttavat 
ymmärtämään ihmisyyttä
Vaikka moni näkemys kris-
tillisen ihmiskäsityksen suh-
teen on muuttunut, on moni 

asia pysynyt samana. Kristil-
linen ihmiskäsitys pohjautuu 
luomiskertomukseen, jossa 
kuudentena päivänä Jumala 
loi ihmisen. Kuten muiden-
kin päivien päätteeksi, myös 
kuudennen päivän lopuk-
si Jumala katsoi kaikkea 
luomaansa ja totesi sen hyväk-
si. Erityistä ihmisen luomisessa 
on kuitenkin se, että Jumala loi 
ihmisen omaksi kuvakseen ja 
kaltaisekseen. Niin mies kuin 
nainen edustavat tasavertai-
sesti Jumalaa.

Luomiskertomuksen ohessa 
myös syntiinlankeemusker-
tomuksella on olennainen 
osansa kristillisessä ihmiskäsi-
tyksessä. Jumala oli luonut ih-
miselle vapaan tahdon, joka 
antoi mahdollisuuden nou-
dattaa tai olla noudattamatta 
Jumalan ohjeita. Ihminen hou-
kuteltiin rikkomaan Jumalan 
tahtoa vastaan, eli tekemään 
syntiä, ja sen seurauksena Ju-
mala nuhteli Aadamia, Eevaa 
ja käärmettä. Heidät karkotet-
tiin paratiisista. Jumalan ja ih-
misen välinen suhde muuttui 
radikaalisti. Samalla ruumiil-
linen työ, kärsimys ja kuolema 
tulivat osaksi ihmisen elämää.

Tällä tavalla Raamatussa 

Raamattuopetus

 
Aleksi Parkkonen, Jyväskylän seurakunnan pastori

Ihminen ei ole 
menetetty tapaus
Luomiskertomus ja syntiinlankeemuskertomus 
muodostavat perustan kristilliselle ihmiskäsitykselle. 
Ne kertovat siitä, että Jumala rakastaa meitä, vaikka 
synti on osa elämäämme.

Kontti-2-2022, korjattu.indd   4Kontti-2-2022, korjattu.indd   4 17.5.2022   9.24.1117.5.2022   9.24.11



5KONTTI 2/2022

selittyvät ihmisen alkuperä ja 
langenneen maailman reali-
teetit. Yhteys Jumalaan oli 
vioittunut, mutta Jeesuksen so-
vitustyön myötä yhteys saatiin 
korjattua.

Silti maailmassa on paljon 
keskeneräisyyttä ja parannet-
tavaa. Ihmisen jokapäiväinen 
elämä on taistelua omaa itsek-
kyyttä, syntiin langennutta 
luontoaan vastaan. Kasteessa 
meidät on liitetty Jumalan 
lapsiksi ja olemme saaneet us-
kon lahjan, mutta uskonelämä 
ei ole silti koko elämän mittai-
nen tasainen kyyti.

Ihminen on yhtä aikaa syn-
tinen ja pyhä
Kristillisessä teologiassa on lu-
kuisia tulkintoja ihmisen taipu-
vuudesta syntiin sekä hänen 

jumalallisesta alkuperästään. 
Näitä ovat esimerkiksi käsitys 
kuvan ja kaltaisuuden eroista, 
sekä Lutherin esittämä ajatus 
ihmisestä yhtä aikaa syntisenä 
ja pyhänä. Esimerkiksi orto-
doksisuudessa esiintyy aja-
tus, että luomiskertomuksen 
”kuva” edustaa ihmisen ny-
kyistä, syntistä asemaa ja ”kal-
taisuus” päämäärää, ihmisen 
jumalallistumista. Tämän 
kuvasta kaltaisuuteen kehit-
tymisen mahdollistaa Jumalan 
armo, mutta myös oma kilvoit-
telu, kehittyminen paremmak-
si ihmiseksi. 

Vastaavasti Luther päätyi 
vanhurskauttamisoppia ke-
hitellessään ajatukseen, että 
ihminen on synnin sitoma, 
mutta Jumalalta saatavan ar-
mon takia Hänen silmissään 
myös pelastuksen arvoinen. 

Tästä seuraa ajatus yhtä aikaa 
syntisestä ja pyhästä ihmisestä.  

Nämä molemmat edellä 
mainitut mallit osoittavat, 
kuinka synti on osa kristillistä 
ihmiskäsitystä. Se ei kuiten-
kaan tarkoita, että me ihmiset 
olisimme menetetty tapaus. 
Ihminen toki käpertyy helposti 
itseensä ja oman edun tavoit-
teluun, mutta Jumalan sana ja 
armo rohkaisee ajattelemaan 
muita. Yksin armosta, Jeesuk-
sen ristinkuoleman ansiosta, 
meidät on lunastettu Jumalan 
omiksi. Tämä ilosanoma an-
taa kiitollisuuden aihetta ja 
ymmärrystä siitä, että jokainen 
on tasa-arvoinen pelastuksen 
edessä, koska sitä ei voi an-
saita. Ennen kaikkea, se antaa 
syyn osoittaa lähimmäisen rak-
kautta myös muita kohtaan.

Jokainen on 
tasa-arvoinen 
pelastuksen 
edessä, koska 
sitä ei voi 
ansaita.

"
"On Kristuksen kärsimisen riemu-
voitto, kun Pyhä Henki asettaa pie-
nen pienen armon siemenen tähän 
mätänevään lantakasaan, jollaiseksi 
me joskus koemme itsemme, ja saa 
pikkuruisen siemenen kasvamaan ja 
perinpohjaisesti muuttamaan tuon 
kuonan ja roskan paratiisin puutar-
haksi." (Thomas Keating: Opetus-
lapsen tie. Matkalla aikuiseen us-
koon. Kirjapaja 2001).

Gustav Doré, Aatamin ja Eevan karkotus.
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Nyt

Kukoistava yhteiskunta, jonka 
jäsenet voivat hyvin ja ovat 
onnellisia, on ihannetila, jo-
hon me olemme aikojen alusta 
pyrkineet – ja pyrimme yhä. 
Emmekä vähiten siksi, että 
kukoistava ja onnellinen kan-
sakunta menestyy. Suurin 
uhka yhteiskuntien kukoistuk-
selle on syrjintä ja suoranainen 
sorto, sillä ne estävät yksilöitä 
elämästä täyttä elämää ja saa-
masta koko kapasiteettiaan 
omaan käyttöönsä ja yhteisön 
hyödyksi. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
on taattu lailla
Suomen laissa syrjintää eh-
käistään kahdella eri lailla, 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
laeilla. Tasa-arvolaki puuttuu 
syrjintään naisten ja miesten 
välillä. Yhdenvertaisuuslain 
mukaan ketään ei saa syrjiä iän, 
alkuperän, kansalaisuuden, 
kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, poliittisen 
toiminnan, ammattiyhdistys-
toiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuu-
den, seksuaalisen suuntau-
tumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. 
Työ syrjinnän kitkemiseksi yh-
teiskunnasta on jatkuvaa, sillä 
ihmisen taipumus syrjiä, alistaa 
ja hyväksikäyttää muita ihmisiä 
ulottaa juurilonkeronsa yhä 
uudelleen ja uudelleen ja yhä 
uusiin paikkoihin kasvamaan 
sen jälkeen, kun se on jostain 
kohdasta peltoa kiskottu pois.

Empatialla syrjintää vastaan
Yksi tehokas biologinen 
myrkky syrjintää vastaan on 
empatia ja meidän jokaisen 
empatiakyvyn kehittäminen. 
Empatialla tarkoitetaan kykyä 
asettua toisen ihmisen kenkiin 
ja ymmärtää, mitä toinen ih-
minen kokee ja tuntee. Empa-
tia tarkoittaa kykyä myötäelää 
toisen ihmisen kokemuksia. 
Meillä on taipumus tuntea 
myötätuntoa ja empatiaa it-
semme kaltaisia ihmisiä koh-
taan. Omaan lähipiiriin, per-
heeseen ja ystäviin, on helppoa 

samaistua. Sitä vaikeammaksi 
tilanne menee, mitä vieraam-
pia ja erilaisempia ihmisiä me 
kohtaamme. Toisen ihmisen 
vieraus ja outous ovat kuin 
iso kivenmurikka kengässä 
tai silmässä, mikä estää meitä 
kulkemasta tai näkemästä 
kunnolla. Silloin toisen ken-
kiin asettuminen on hanka-
laa. Myötätunnon ja empatian 
kasvattaminen vaatii jatkuvaa 
rikkaruohojen kitkemistä vie-
rauden tekemiseksi tutummak-
si ja vähemmän pelottavaksi.

Luovuuteen liittyy ristiriitaisia 
tunteita
Luovuus on kykyä keksiä uut-
ta ja omaperäistä, taitoa luoda 
jotain ennennäkemätöntä. Luo-
vuus tarvitsee kukoistuksen 
muhevan mullan, josta se ver-
soo, mutta samalla luovuus 
lisää kukoistusta. Luovuuden 
ja kukoistuksen suhde on 
positiivinen kierre, kumpikin 
lisää toistaan. 

Luovuuteen liittyy kuiten-
kin ristiriitaisia tunteita. On-

Luovuus kukoistaa 
yhdenvertaisissa 
yhteiskunnissa 
Luovuuden kaava on yksinkertainen: luovuus puhkeaa kukkaan kukoistavassa 
ihmisessä. Kukoistava ihminen on aito, sisimmältään ehjä ja kokee elävänsä 
merkityksellistä elämää. Kukoistaakseen ihmisen tarvitsee tulla nähdyksi ja 
kuulluksi, yhdenvertaisesti ja empaattisesti kohdatuksi. Kukoistava yhteiskunta 

muodostuu kukoistavista kansalaisista.

Teksti Kari Silvola
Väitöskirjatutkija, luovan kirjoittamisen yliopistonopettaja ja kirjailija
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nistumisen elämyksiä ja 
epäonnistumisen pelkoa, 
uuden oivalluksen riemua ja 
epävarmuutta oivalluksen 
uutuusarvosta. Luova työ voi 
myös viedä mennessään ja 
johtaa lopulta uupumukseen. 
Se on nuorallataiteilua pel-
kojen ja uskalluksen välissä 
kulkevalla köydellä. Ollak-
semme luovia ja luodaksemme 
uutta tarvitsemme riittävän 
pehmeän turvatyynyn tör-
mäyksiä varten sekä empatian 
ja hyväksynnän turvaverkon 
putoamisten varalle.

Kukoistava ihminen onnistuu
Onnistumisen kokemus on 
yksi elähdyttävimmistä koke-
muksista, joita voimme kokea. 
Uskaltaudumme ottamaan 

riskin, teemme korkean voltin 
emmekä putoa nuoralta, vaan 
laskeudumme alas tasapainos-

sa. Sanan onnistua kantasana 
on onni. Onnesta versoo onnel-
lisuus.

Tutkimustiedolla väkivaltaa vastaan

Yhdenvertaisuuden vaatimus asettaa globa-
lisoituvassa maailmassa katsomusopetukselle 
monia uusia haasteita. Olemme siirtyneet ai-
kaan, jossa suurten uskontojen mannerlaatat 
rouhivat toisiaan. Siksi tarvitaan myös niihin 
liittyvää yhdenvertaista tietoa.

Nykymuotoinen opetus ei kohtele oppilaita 
enää yhdenvertaisesti. Niinpä Opetus- ja kult-
tuuriministeriö asetti joulukuussa 2021 kasva-
tustieteiden yliopistonlehtori Eero Salmenkiven 
ja lehtori Vesa Åhsin Helsingin yliopistosta sel-
vittämään uskonnon ja elämänkatsomustiedon 
opetuksen uudistamistarpeita. Myöhemmin 
tämän hallituksen aikana tullaan perustamaan 
kehittämisryhmä ohjaamaan katsomusaineiden 
opetuksen tulevaisuutta.

Katsomusaineiden tuleva järjestely heijas-
tunee myös lastensuojeluun. Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos THL ilmaisee asian näin:

”Lastensuojelun tulee huolehtia siitä, että kai-
kille lapsille turvataan tasa-arvoiset elämisen ja 
kehittymisen mahdollisuudet [– –]. Tämä tarkoit-
taa iän, sukupuolen, äidinkielen, kulttuuritaustan 
ja uskonnon huomioon ottamista yksilöllisesti.”

Samalla kristillisen lastensuojelun pohjavire 
on, että jokainen sen asiakas on Jumalan kuva. 
Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen myös aikuisten 
kanssa. Vai olisiko hän jotakin vielä enemmän?

Jeesus sanoi: ”Se, joka nöyrtyy tämän lapsen 
kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. 
Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhden-
kin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. 
(Matt. 18:4–5.)

. 

NäkökulmaYhdenvertaisuus ja katsomustieto 
puhuttavat

Teksti Thorleif Johansson
Seurakuntaneuvos
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Asiantuntija

 

Jotkut meistä syntyvät maailmaan joiltain neurologisilta ominaisuuksiltaan vähän 
erilaisina kuin muut, ja usein nämä ominaisuudet vaikuttavat myös oppimiseen. 
Varsinaisia kehityksellisiä oppimisvaikeuksia ovat lukemisen ja kirjoittamisen 
erityisvaikeus (eli lukivaikeus) ja matematiikan vaikeus, ja nykyään mukaan luetaan 
usein myös hahmottamisen vaikeus. Lisäksi monet neuropsykiatriset vaikeudet, 
kuten ADHD ja autismi, voivat aiheuttaa oppimisessa ja koulunkäynnissä – sekä 

myöhemmin opiskelussa, työssä ja tavallisessa arjessa – hankaluuksia.

Sarianna Reinikainen, KT, toiminnanjohtaja

Tämä joukko erilaisia oppijoita 
on suuri: arvioiden mukaan 
noin viidesosalla väestöstä on 
joku tai joitakin näistä omi-
naisuuksista. Siten sillä, mi-
ten oppimisen vaikeudet tun-
nistetaan, miten niissä tuetaan 
ja miten erilaisiin oppijoihin 
suhtaudutaan, on valtava yh-
teiskunnallinen merkitys.

Parin viime vuosikymmenen 
aikana tieto ja ymmärrys op-
pimisen vaikeuksista ja tuen 
keinoista on lisääntynyt hui-
masti, mutta vielä paljon on 
tehtävää, jotta oppimisen mah-
dollisuudet olisivat kaikille 
yhdenvertaiset ja jokainen saisi 
potentiaalinsa sekä omaan että 
yhteiskunnan käyttöön.

Kokemuksen ääni ja koke-
mustieto
Tiedon ja ymmärryksen 
lisäämisessä ihan keskeistä on 
kuulla erilaisten oppijoiden 
kokemuksia koulunkäynnistä, 
opiskelusta, työstä ja arjesta. 

Meille Erilaisten oppijoiden lii-
tossa kokemustieto on asian-
tuntija- ja tutkimustiedon 
rinnalla ensiarvoisen tärkeää, 
ja sitä haluamme vahvistaa ja 
nostaa esiin. Meihin yhteyttä 
ottavat ja toimintaamme osal-
listuvat erilaiset oppijat halua-
vat toisaalta ymmärtää parem-
min itseään: saada tietoa, 
vertaistukea ja keinoja opiske-
luissa/työssä selviytymiseen. 
Toisaalta he haluavat aut-
taa muita ja lisätä laajemmin 
ymmärrystä erilaisuutta koh-
taan, jotta tulevaisuudessa op-
pimisen polku olisi myös op-
pimisen vaikeuksia kokeville 
helpompi kulkea.

Erilainen oppija lapsena, 
erilainen oppija läpi elämän
Erilaisten oppijoiden liitossa 
toimii kasvava, aktiivinen 
ja innovatiivinen kokemus-
asiantuntijoiden joukko, joka 
haluaa edistää ennen kaikkea 
ymmärrystä erilaisesta oppi-

juudesta kokemuksellisena ja 
kokonaisvaltaisesti elämään 
vaikuttavana asiana. Yhteisenä 
ja yleisesti jaettuna kokemuk-
sena nousevat kerta toisensa 
jälkeen häpeän, riittämättö-
myyden, ulkopuolisuuden 
ja turvattomuuden tunteet. 
Nämä vaikuttavat vahvasti 
paitsi minäkäsitykseen ja itse-
tuntoon oppijana, myös siihen, 
miten uskaltaa olla oma itsensä 
ja ilmaista omat ajatuksensa. 
Kokemustoiminnan kehittäjä 
Saana Alanko, joka myös itse 
on erilaisen oppimisen koke-
musasiantuntija, on viisaasti 
todennut, että häpeän tuntees-
ta johtuva todellisen minän pii-
lottaminen estää aidon kohtaa-
misen muiden kanssa, sillä 
häpeäänsä peittelevä ei osal-
listu vuorovaikutustilanteisiin 
omana itsenään.

Kohtaamisen taito
Kaikkein tärkeintä oppimisen 
tuessa onkin kohtaamisen tai-

Jokainen tarvitsee 
mahdollisuuden oppia 
omalla tavallaan
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to. Aito, hyväksyvä kohtaami-
nen edellyttää halua ymmärtää 
toisen todellisuutta ja sitä, mi-
ten toinen kokee ympäristön 
fyysisesti, henkisesti ja sosi-
aalisesti. Opettajan asenne ja 
käsitys lapsesta tai nuoresta ja 
hänen potentiaalistaan välit-
tyy joka tapauksessa kaikissa 
kohtaamistilanteissa. Jos lapsi 
tai nuori nähdään hyvänä ja 
pystyvänä juuri sellaisena 
kuin hän on, ja se osoitetaan 
hänelle jokapäiväisessä arjes-
sa, suurin osa ”työstä” on jo 
tehty. Kun tämä perusta on 
kunnossa, konkreettiset op-
pimisen tukikeinot auttavat 
varmasti vaikeuksien kom-
pensoimisessa.

Sama pätee yhtä lailla ai-
kuisiin. Hyväksyvä suhtautu-

minen ja kiinnostus työkaverin 
erilaista olemisen ja tekemisen 
tapaa kohtaan rohkaisee häntä 
antamaan koko potentiaalin-
sa yhteiseen kehittämiseen ja 
avaa uusia näkökulmia koko 
työyhteisön toimintaan.

Lähteet:
Alanko, S. (2021) Eniten mä 
pelkään sitä että paljastun tyh-
mäksi. HUMAK.
Kaartinen, V. & Orell, M. (2021) 
Haastattelussa Saana Alanko: 
Turvallinen tila – lupa op-
pia omalla tavalla. Kielikukko 
4/2021. Finnish Reading Asso-
ciation.
https://www.eoliitto.fi
https://oppimisvaikeus.fi

• valtakunnallinen järjestö, 
perustettu vuonna 2001
• edistää erilaisten oppijoiden 
yhdenvertaisuutta arjessa, 
osaamisen kehittämisessä ja 
työelämässä
• lisää tietoa ja ymmärrystä oppi-
misvaikeuksista ja tuen keinoista 
sekä vaikuttaa erilaisia oppijoita 
koskeviin ratkaisuihin ja päätök-
sentekoon
• asiantuntijuuden kärjet: 1) eri-
laisen oppijan kohtaaminen, 2) 
oppimisen tuen keinot ja välineet 
ja 3) kokemustieto
• keskeisimmät toimintamuodot: 
neuvonta ja ohjaus, vertaistuki ja 
kouluttaminen.

 

Aito, hyväksyvä 
kohtaaminen 
edellyttää halua 
ymmärtää toisen 
todellisuutta
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Reetta Meriläinen haluaa kehitysmaiden 

Reetta Meriläisen omaelämäkerrallinen kirja Tytön tie (Kirjapaja 2015) tarttui 
mukaani kirjastosta. Tiesin, että tämä Helsingin Sanomien eläkkeellä oleva 
päätoimittaja tuli ensimmäisenä naisena valituksi tuohon tehtävään. Ja silti 
hän tytöttelee itseään… Entä mikä yhteys hänellä on  uukuniemeläiseen 

herätysliikkeeseen?

 Entä mitkä asiat ovat kehi-
tyksen pahimpia esteitä?

– Yhdenvertaisuuden estei-
den syyt löytyvät, kun katsoo 
YK:n globaaleja kehittyneisyys-
tilastoja: epädemokraattinen 
hallinto, kuten yksinvaltius, 
diktatuuri, kehittymätön kansa-
laisyhteiskunta, korruptio, suu-
ret luokkaerot ja tuloerot, kou-
lutuksen puute, köyhyys, suuri 
lapsiluku, heikko infrastruktuu-
ri, luettelee Reetta. 

Lapsia tulee kuunnella ja 
tukea
Pysähdymme miettimään, mi-
ten me huomaisimme sen yh-
den tytön ja pojan, joka tarvit-
see tukeamme.

– Kuulluksi tuleminen. Eihän 
ihmisen asioita voi tietää kuin 
ihminen itse. On tärkeää, että 
jokainen voi kertoa oman tari-
nansa. Mikään ei ole masenta-
vampaa, kuin että ihmisen ohi 

Tapaamme huhtikuisena 
päivänä Helsingin Musiik-
kitalon yläkerran kahvilassa. 
Ikkunan takaa näkyy uusi kir-
jastotalo Oodi ja sen vieressä 
Helsingin Sanomien ”lasitalo”. 
Sinne oli tytön tie vienyt poh-
joiskarjalaisesta Polvijärven 
kunnasta. 

Kirjan lukeminen teki vah-
van vaikutuksen. Se oli ku-
vausta paitsi yhden tytön 
elämästä myös kokonaisen so-
danjälkeisen sukupolven nuo-
rista, joille Suomi tarjosi mah-
dollisuuden. 

Värikkäiden ja viiltävien 
henkilökuvien lisäksi kirjas-
sa kuvataan ennen kaikkea 
mediaa ja sen muutosta sekä 
yhtä sen tekijää, jolle valta ei 
noussut päähän. Hänen rik-
komastaan lasikatosta saavat 
nyt hyötyä monet muutkin 
naiset, joilla on entistä parem-
mat mahdollisuudet menestyä 
työelämässä ja nousta vaativi-
in johtotehtäviin. 

Yhdenvertaisuuden toteutu-
misen monet esteet
Musiikkitalon kahvilassa kes-
kustelemme yhdenvertaisuu-
desta sekä siitä, miten se toteu-
tuu Suomessa ja globaalisti. 

– Suomessa yhdenvertaisuus 
toteutuu hyvin tai ainakin tyy-
dyttävästi – kiitos yli 100 vuotta 
tehdyn työn, aloittaa Reetta po-
hdinnan. – Pitkällä aikavälillä 
sukupuolten väli-nen tasa-arvo 
on lisääntynyt, ja esimerkiksi 
syrjivät rakenteet tunnistetaan 
nyt aiempaa herkemmin.  

– Globaalisti tekemistä on 
hurjan paljon enemmän. Mitä 
kehittymättömämpi maa, sitä 
enemmän on myös yhdenver-
taisuuden puutteita. Muutokset 
tapahtuvat hitaasti, ja takapak-
keja tulee, Reetta jatkaa ja lu-
ettelee yksittäisiä maita, kuten 
Syyria, Venäjä, Valko-Venäjä, 
vaikka hyviäkin esi-merkkejä 
on kuten Uganda ja Nepal.

tytöille mahdollisuuksien tasa-arvon 

Tytön tie Polvijärveltä 
media-alan huipulle

Teksti Teuvo V. Riikonen
Kuva Thorleif Johansson

>>> 
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ja yli puhutaan, tiivistää Reetta, 
jonka toimittajan tehtäviin en-
nen päätoimittajuutta kuului 
muun muassa seurata koulujen 
asioita. 

– Kun koulussa oli kiusaa-
misongelma tai muu ongelma, 
haastateltiin aina opetushalli-
tusta ja koulutoimen johtajaa, 
mutta ei lapsia. Lapsista otet-
tiin vain valokuva. Siitä on 
päästy eroon. Hesarissakin on 
lasten tiedepalsta, ja lasta kuul-
laan monella tavalla. 

Reetta Meriläisen vanhem-
mat olivat Karjalan evakkoja, 
jotka halusivat tarjota tyttärel-
leen mahdollisuuden käydä 
kouluja. Koulun ohella Reetta 
oli mukana myös seurakun-
nan tyttökerhossa ja nuorten 
toiminnassa. Hän oli aktiivi-
nen, ja tie vei. Tyttö sai mah-
dollisuuden menestyä. 

– Tyttöjen ja naisten 
menestyksen avain on koulu-
tus, mahdollisuus itselliseen 
toimeentuloon, sekä koulu-
tuksen, ammatin että yrit-
täjyyden kautta. Omat tulot 
vankistavat naisen asemaa ja 
mahdollistavat muun muassa 
osallisuuden päätöksentekoon, 
perhesuunnittelun ja lasten 
koulutuksen, Reetta painottaa.

Rajattomat lapset ovat aika-
pommi
Entä mikä on suurin muutos, 
joka on tapahtunut yhteiskun-
nassa päätoimittajan oman 
elämän ja uran aikana? 

– Sodan jälkeisen sukupolven 
kasvatus oli autoritaarista ja 
ruumiillinen kuritus sallittua. 
Komentoketjut olivat selkeitä, 
ja päälle jäi kuritus. Oli suuria 

perheitä. Nykyisistä lapsista 
kasvaa helposti rajattomia, kun 
kukaan ei ehdi asettaa rajoja. 
Nämä rajattomat ovat aika-
pommi. Myös aikuiset. Tytöillä 
on edelleen tiukemmat rajat, 
kun taas pojilla on enemmän 
vapauksia. Mikä on koskemat-
tomuuden raja, se pitäisi tun-
nistaa. Rajat pitäisi lempeästi 
näyttää. 

Silti pojat ja miehet eivät 
joissakin asioissa pärjää yhtä 
hyvin kuin tytöt ja naiset. 

– Ehkä sukupuolten välillä 
on lahjakkuus-, ominaisuus- ja 
kognitiivisiakin eroja, mutta 
oletan, että enemmän vaikut-
tavat asenteet, perhetausta 
ja kulttuuriset tekijät. Ehkä 
näiden lisäksi vaikuttavat ki-
innostuksen, kunnianhimon-
tai harjoittelun puute. Niiden 
taustalla taas voi olla >>>> 

”Omat tulot 
vankistavat 
naisen asemaa ja 
mahdollistavat 
osallisuuden 
päätöksentekoon, 
perhesuunnittelun 
ja lasten koulu-
tuksen”

>>> 
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"geneettiseksi" muuttunut 
käsitys, ettei tarvitse pinnistel-
lä, kun ilman sitäkin on pär-
jännyt. Nämä käsitykseni ovat 
mutu-tietoa, johon voi suhtau-
tua kriittisesti, kyseenalaistaa 
päätoimittaja väitteensä. 

Naisten Pankki -verkosto 
kehitysmaiden naisten asialla
Vuosina 2014–2019 Reetta Me-
riläinen toimi Naisten Pankin 
ohjausryhmän puheenjohta-
jana. Tällä hetkellä hänen 
vastuullaan on valtakunnal-
linen kirjallisuuskampanja 
Lue naiselle ammatti. Naisten 
pankki kerää varoja kehitys-
maiden naisten toimeentulon 
parantamiseksi kestävän ke-
hityksen periaattein. Varoilla 
tuetaan naisten ammatti- ja 
yrittäjäkoulutusta, työkalu-
jen ja materiaalien hankintaa 
sekä naisten oikeuksien ja 
aseman parantamista. Kirkon 
ulkomaanapu verkostoineen 
auttaa etsimään sopivia avus-
tuskohteita ja hallinnoi pankin 
varoja.

– Naisten Pankki on Suomes-
sa esimerkki siitä, mitä naiset 
voivat saada aikaan innostues-
saan. Se on kerännyt vuodesta 
2007 lähtien yli 20 miljoonaa 
euroa, auttanut suoraan 92 000 
naista sekä välillisesti yli 400 
000 ihmistä. Kehittyvissä mais-
sa nuo naiset ovat kohentaneet 
omaa ja perheensä toimeentu-
loa. Lapset ovat päässeet kou-
luun, ja periytynyt osattomuus 
on vähentynyt. Toki tekemistä 
on vielä mittaamattoman pal-
jon, kertoo tyttö, joka itse sai 
aikanaan mahdollisuuden.

– Minun tieni Polvijärveltä 
Helsinkiin on hyvä esimerkki 
mahdollisuuksien tasa-arvos-
ta. Kiitos viime vuosisadan 
alkupuolella koulutuksen 
merkityksen ymmärtäneiden 

päättäjien minä kuten lukuisat 
muutkin varattomien perhei-
den lapset pääsivät kouluun. Ja 
jos vanhemmatkin olivat kou-
lutusmyönteisiä – saattoivat 
kouluttautua pitkälle. Kun 
perhe tukee ja yhteiskunnan 
rakenteet ovat kunnossa, omi-
naisuuksien ja työnteon avulla 
voi päätyä vaikka päätoimit-
tajaksi, kertoo vaatimattomis-
ta lähtökohdista ponnistanut 
nainen. 

Entisellä seurakuntanuorella 
yllättävä yhteys uukunie-
meläisyyteen
– En ole teologi. Käsitykseni 
mukaan kristillisen ihmisku-
van pitäisi olla pohja ihmisten 
yhdenvertaisuudelle. Jokainen 
ihminen on Luojan luoma, 
jokaisen tulisi heijastaa hänen 

valoaan, hyvyyttään. Jeesuk-
sen toiminta lasten, uskossaan 
epävarmojen, kodittomien, 
sairaiden, syrjittyjen ja tau-
tisten ihmisen parissa on mi-
nusta vahva esimerkki meille 
kristityille, sanoo Reetta, jonka 
elämää myös uukuniemeläi-
nen liike on hipaissut läheltä.

– En usko, että Parikan-
niemen orpokotia tunnettiin 
Polvijärven maallikkopiireissä 
ainakaan laajemmin. Omassa 
kodissani sitä tunnettiin jonkin 
verran, koska isäni oli Uuku-
niemeltä ja perimätiedon mu-
kaan Helena Konttinen olisi 
käynyt hänen kodissaan Kum-
mussa eli Kummunkylässä. 
Itse olen lukenut sittemmin 
lisää uukuniemeläisyydestä ja 
Helena Konttisesta. 

– Helenalla oli merkittävä 
elämä. Oli Jumalan käytössä. 
Täytyyhän niiden horros-

Reetta Meriläisen omaelämäkerrallinen kirja Tytön tie (Kirjapaja) 
ilmestyi vuonna 2015.
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Maisan mietteitä

Näin on nähtävä
”Mä oon mikä oon, en voi muuksi tulla” lauloi 1960-luvulla 
Tamara Lund. Näin voimme oikeasti ajatella itsestämme ja 
myös toisista ihmisistä. Olemme kuitenkin saaneet lukea 
ja kuulla, kuinka Jumala on muuttanut ihmisen sisäisen ja 
ulkoisen elämän, kun tämä on saanut kohdata elävän Va-
pahtajan, Jeesuksen Kristuksen. Raamatussa onkin sanot-
tu: ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. 
Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” (2. Kor. 5:17.) 

Voimme olla ujoja tai ulospäin suuntautuneita, silti 
meidän arvomme Jumalan silmissä ei ole kiinni siitä, mil-
lainen temperamentti meillä on. Meidän on kohdattava 
toinen toisemme hyväksyen, arvostaen ja kunnioittaen, 
olipa maallinen arvomme millainen tahansa. Johtaja ja 
palvelija ovat kerran samanarvoisia taivaan valtaistui-
men edessä. Meidät punnitaan silloin aivan eri mittareil-
la, kuin meitä mitataan täällä maan päällä. 

Kun ihminen löytää elävän uskon Raamatun Juma-
laan ja lähtee kulkemaan elämäänsä Jeesuksen kanssa, 
muuttuvat arvoasteikot päälaelleen. Meistä tulee toisten 
palvelijoita, ja meidän velvollisuutemme on rakastaa 
lähimmäistämme niin kuin itseämme. Olemme Jumalan 
ainutlaatuisia ja Hänen silmissään täydellisiä luomuksia. 
Rakastetaan ja palvellaan toinen toisiamme. 

Tekstini alussa olleesta laulusta voimme siirtyä laula-
maan Pro Fide yhtyeen laulua ”Hän muutti kaiken, Hän 
muutti kaiken, mun Jeesukseni muutti mun”. 

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)

saarnojen olla jotakin niiden 
seurausten tähden. Epäilijöitä 
oli paljon, koska se oli järjen-
vastaista. Se kantoi paljon he-
delmää muiden elämään. 

–  Perimätieto kertoo myös, 
että Helena Konttinen olisi 
yöpynyt isäni kodissa Kum-
mun kylässä. Harmittaa, etten 
tullut koskaan kysyneeksi siitä 
mummolta.

Naisten pankki tukee hauraassa ase-
massa olevia tyttöjä ja naisia saa-
maan koulutuksen ja oman toimeen-
tulon. Toiminta perustuu aina naisten 
itse määrittelemille tarpeille. Työ on 
kestävää, sillä se vahvistaa tyttöjen 
ja naisten omaa osaamista. Vaikka 
se kohdistuu naisten aseman edis-
tämiseen, sen vaikutus näkyy myös 
perheiden ja yhteisön hyvinvoinnin 
kasvuna. Naisten tasa-arvoisemman 
aseman myötä lapset, perheet ja yh-
teisöt voivat paremmin.

Naiten Pankki lupaa:
• Tarjoamme ammatillista koulutusta 
tytöille ja naisille.
• Perustamme säästö- ja lainaryhmiä 
sekä tarjoamme yrittäjyys- ja tuotan-
tokoulutuksia, joiden avulla naiset 
pääsevät kiinni omaan toimeentu-
loon.
• Vahvistamme naisten asemaa per-
heessä ja yhteisössä kouluttamalla 
naisia rauhantyöhön ja konfliktien 
ratkaisuun sekä toimimaan sukupuo-
littunutta väkivaltaa vastaan.
• Meitä tarvitaan, sillä naisten oikeu-
det työhön, toimeentuloon ja omaa 
elämää koskeviin päätöksiin eivät 
vielä toteudu kaikkialla.
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Olen syntynyt seitsemän lapsi-
seen perheeseen. Lapsuuteni 
olen elänyt maalla, olivathan 
vanhempani maanviljelijöitä. 
Lapsuudesta on jäänyt mieleen, 
että aika varhain olimme van-
hempien apuna erilaisissa maa-
tilan töissä.

Vaikein asia lapsuudesta oli 
pikkuveljen kuolema, hänen 
ollessaan viisivuotias. Olin itse 
silloin 12 vuoden ikäinen.

Opiskelin kodinhoitajaksi. 
Valmistuttuani muutin pois 
kotoa ja olin muutamassa 
kunnassa töissä. Niinä aikoja 
tutustuin puolisooni. Löydet-
tyämme yhteisen sävelen muu-
tin Karttulaan avioliiton myötä 
kesällä 1986 mieheni kotitilalle. 
Siitä lähtien olen asunut täällä.

Meillä on kolme lasta ja kak-
si ihanaa lapsenlasta, joiden 
luona käyn useasti. Muita 
harrastuksia minulla on talvi-
sin hiihto ja kesäisin pyöräily ja 
lenkkeily. Tykkään myös neu-
loa.

Usko on ollut elämäni kan-
tavana voimana aina lapsuu-
desta lähtien, henkilökohtaisen 
ratkaisun tein 16-vuotiaana. 
Aamuhetket Raamatun äärel-
lä ja rukouksessa olen koke-
nut uskonelämän hoitamisen 
kannalta merkittävinä yhdessä 
puolisoni kanssa. 

Orpokotijuhlat ovat tulleet 
tutuiksi jo lapsuudessa. Nuo-
rena olin myös talkoolaisena 
mukana. Perheellistyttyäni oli 
pitkä aika, etten käynyt juhlil-

Parikanniemen ystävä Arja Kanniainen:
”Siinä sain kokea Jumalan armon”

la. Nyt kun pääsen paremmin, 
olen käynyt lähes vuosittain. 

Puhuttelevin kokemukseni 
on ollut juhlien aikaan Oron-
myllyllä esitetty näytelmä 
Helena Konttisesta. Siinä sain 
kokea Jumalan armon aivan 
käsinkosketeltavan alastuleva-
na.

Orpokotiseuraperinne alkoi 
isän kannustamana joskus 
2000-luvun alussa. Siitä lähtien 
olemme halunneet järjestää 
seuroja kodissamme. On ol-
lut ilo olla avaamassa ovet täl-
laiselle toiminnalle.

Arvostan Parikanniemessä 
tehtävää työtä. Olen itsekin 
ollut muutaman kuukauden 
harjoittelijana siellä opiskeluai-
kana.

Muistiin merkitsi Petri Tiusanen
Kuva Unto ja Arja Kanniaisen kotialbumi
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Vasemmalla Helvi ja oikealla 
Aili-serkku, jonka kansa Helvi 
kävi Orpokodilla.

Kirkkopalvelujen seurakuntatyön kultainen ansiomerkki 
kuudelle Parikanniemen työn ystävälle

Kirkkopalvelut on myöntänyt 27.4.2022 kuudelle Parikanniemen vapaaehtoistyössä mukana ole-
valle seurakuntatyön kultaisen ansiomerkin. Palkitut ovat:
Markkuhenrik Haakana, Savonlinna, yli 30 vuotta Saaren orpokotijuhlien talkoissa, kirjamyyjänä ja 
muussa Parikanniemen ystävätyössä.
Mauno Tarkiainen, Haukivuori, Mikkeli, mukana yli 40 vuotta Parikanniemen ystävätyössä Hauki-
vuoren seurakunnassa ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa.
Väinö Vanhanen, Saari, Parikkala, mukana yli 40 vuotta Parikanniemen ystävätyössä mm. Saaren 
orpokotijuhlien talkoolaisena ja kanttorina.
Anja-Liisa Ääri, Lieto, mukana yli 30 vuotta Parikanniemen ystävätyössä mm. seurojen järjestäjänä 
Liedon seurakunnassa.
Sekä kaksi henkilöä, jotka eivät halua nimiään julkisuuteen. 

Ansiomerkkiä henkilöille esitti Parikanniemisäätiön hallitus ja huomionosoitukset palkituille ojen-
netaan Parikkalan Saaren kirkon orpokotijuhlien ystävä illassa 13.8.2022 tai muussa vastaavassa ti-
lanteessa. Lämpimät onnittelut kaikille palkituille ja sydämellinen kiitos tekemästänne työstä.

Kirja-arvio

Helena Konttisen innoittama UUTUUSHuima kirja-ALE!
Hankkimalla kirjoja nyt edullisesti tuet 
työtämme:
Aune Hannonen: Muuttolinnut palaa. Runoja. 2 €
Lauri Konttinen: Isoäitini Helena Konttinen ja lopun 
aika. Pojanpoika kertoo isoäidin elämästä. 10 €
Erkki Leminen: Hän kyllä muistavi poikaa. Kertomus pojasta 
mieheksi varttuvan Matti Pitkäsen elämänvaiheista. 3 €
Erkki Leminen: Sikopohjan poika. Kirjailija kertoo koti-
kylänsä ihmisistä ja lapsuudesta ennen sotaa. 2 €
Jouko Jyrkämä: Hän antaa kodin. Parikanniemen 
lastenkodin vaiheita Ristiinassa 1949–1999.2 €
Jouko Jyrkämä: Kuuliaisuuden tiellä. Aili ja Ilmari 
Pikäsen elämä ja Vanha-Tuusjärven palvelukoti. 2 €
Teuvo V. Riikonen ja Thorleif Johansson: Matka, jonka sain. 
Joonan kirjaa seuraten matka Patmoksen saaren maisemiin. 5 €
Danielle Miettinen ja Philippe Gueissaz: Orpojen koti-
juhlat. Dokumentti ainutlaatuisen hengellisen juhlan histo-
riasta, nykyisyydestä, kävijöistä ja toteuttajista. 10 €
Pekka Maaranen: Saarnaajan kirja.  Elämän makuisia ja 
suosittuja Sana-lehden kolumneja 2003–2013. 5 €
Teuvo V. Riikonen: Se oli minulle koti. 20 Parikannie-
men kasvattia muistelee ja kertoo oman tarinansa. 10 €
Teuvo V. Riikonen: Silitä minut ehjäksi. Koskettavia tarinoita 
lastekodin lapsista sekä Henrik ja Raija Ohliksen työurasta. 10 €
Teuvo V. Riikonen: Uukuniemeläisiä ukkoja ja eukkoja.  
Kertomuksia ihmisistä uukuniemeläisen herätysliikkeen, 
Orpokotijuhlien ja Parikanniemen ystävätyössä. 5 €

KIRJATILAUKSET
toimisto@parikanniemi.fi, puhelin 0400 744 061

Lisätietoja: parikanniemi.fi

Pirjo Kotamäki
PARATIISIN MARJAT, LINNUNMUNAN KOKOISET
Runoja horrossaarnaaja Helena Konttisesta 
18 €. 
Kirjan runoissa kuuluu Helena Konttisen 
ääni ja nähdään niitä näkyjä, joita hän 
horrostilassa näki.  
Pirjo Kotamäki (s. 1965) on helsinkiläinen palkittu 
runoilija.  Paratiisin marjat, linnunmunan 
kokoiset on hänen kahdeksas runokokoelmansa.

Parikanniemen Ystävät ry
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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:

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

Hänen armonsa kestää
Orpokotijuhlat 13.–14.8. 2022 Saaren kirkolla Parikkalassa

Pe 12.8. Talkoopäivä
17.00 ”Totuus ja harha”, talkoomessu, toimittaa Erkki Lemetyinen.
18.00 Linnunpelätin ja saarnamies – lauluja ja runoja Erkki Lemisen 
           tessteihin. Laulu Johanna Tähkäpää, runot lausuu Ari Tähkäpää.

La 13.8.
9.00  ”Ristin luona kiusatulla”, alkajaisseurat, juontaa Petri 
 Tiusanen, mukana Matti Kostamo, Päivi Kuokkanen, Erkki 
 Lemetyinen.
10.00  ”Elämä Katollaan”, raamattuopetus Jaakko Pirttiaho.
11.00  Ruokailu
12.00  ”Uusi luomus”, päiväseurat, juontaa Pekka Maaranen, 
 mukana Lauri ”Late” Johansson, Pirkko Säilä, Matti Pentikäinen.
13.30  Kahvi
14.00  ”Ja myrsky tyyntyi”, raamattuopetus Teuvo V. Riikonen.
15.00  ”Hänen armonsa kestää”, lähetysjuhla, juontaa Heini Meuronen, 
 mukana Pasi Pitkänen, Markku Leminen, Anna-Mari Kaskinen, 
 Arvo Survo.
16.30 Ruokailu
17.30  ”Ystävät tervehtivät sinua”, ystäväilta, muistamisia, juontaa 
 Ari Tähkäpää, mukana Matti Pasanen, Anna-Liisa Leminen, 
 Joosua Tolvanen.
19.00 Rukoushetki
19.30 ”Herra lohduttaa kansaansa”, iltamessu, rippisanat Matti Astola.
20.30 Iltapala
20.30 Nuorten tapaaminen rantamajalla, Aapo Tähkäpää.

Su 14.8.
9.00  ”Saan tappioni tuoda kuitenkin”, raamattuopetus Jukka Norvanto.
10.00  ”Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa”, messu, saarna Voitto 
 Huotari, liturgi Raija Henttonen.
11.30 Ruokailu
13.00  ”Iankaikkisesta iankaikkiseen”, juhlaseurat, juontaa Markku 
 Liukkonen, mukana Pertti Heikkinen, Saara Kinnunen, Esko 
 Luukkonen.
 Juhlien päätös, Raija Henttonen, Teuvo V. Riikonen.
14.30  Kahvi

Lapsilla oma ohjelma lauantaina
10.30  Lasten lähetyshetki teltassa
11.00  Ruokailu
12.15  Yhteislähtö teltalta kappelille
12.30  Mukulamessu siunauskappelilla
13.30  Päiväkahvi
14.00–15.00 Askarteluhetki teltassa
16.30      Ruokailu
Muuna aikana lastenteltta on lapsiperheiden ja nuorten käytettävissä.

Orpokotijuhlien järjestäjinä toimivat Parikanniemisäätiö. ParikanniemenYstävät ry ja Parikkalan seurakunta.
Juhlien osoite on Kirkontie 599, 59520 SAARI KK.
Sielunhoito- ja rukouspalvelu toimii juhlien aikana.
Juhlat radioidaan Radio Patmoksen taajuudella.
Vieraat hoitavat majoituksen itsenäisesti.
Juhlien aikaan esitetään Hiekkaan piirretty kesäteatterinäytelmää yhteistyössä Oronmyllysäätiön kanssa Parik-
kalan Oronmyllyllä. Esitysajat ovat perjantaina klo 11 ja 18 lauantaina klo 14 ja 18 ja sunnuntaina klo 16. 
Lisätietoja juhlista: parikanniemi.fi. 
Lisätietoja kesäteatterista: oronmylly.fi.
Tervetuloa juhlille!
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Tervetuloa tilaisuuksiin!
Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa. 
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja säätiön kotisivulta www.parikanniemi.fi.

KESÄKUU
2.6. TAIPALSAARI klo 18.00
Kesäkauden avaus Lähdekalliolla, messu ja seurat, Tiusanen
5.6. UUKUNIEMI klo 10.00
Helluntaijuhla Uukuniemen kirkolla. Messu, lounas ja seurat, jonka jälkeen 
Parikanniemen Ystävien vuosikokous klo 13 Pitäjäntuvalla. Lemetyinen, 
Kostamo, Tiusanen
5.6. VIRTASALMI klo 19.00
Iltakirkko Virtasalmen Leirisaaressa, kahvitarjoilu klo 18.30, Liukkonen
8.–18.6. PARIKKALA
Rippileiri Oronmyllyllä
8.6. RISTIINA klo 18.00
Riihikirkkoseurat Parikanniemessä, viikkomessu, tarjoilua, Riikonen, Ohlis
12.6. KANGASNIEMI klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Riikonen
12.6. SAVITAIPALE klo 13.00
Seurat Pettilän kyläkeskuksessa Kuivasensaarentie 1196, Jyrkämä, Ohlis
25.–26.6. KUHMO
Kainuun hengelliset juhannusjuhlat Iivantiiran seurakuntakodilla, Tiusanen

HEINÄKUU
13.7. RISTIINA klo 18.00
Riihikirkkoseurat Parikanniemessä, viikkomessu, tarjoilua, Jyrkämä, 
Kostamo
31.7. UUKUNIEMI klo 10.00
Messu Uukuniemen kirkossa, rantakala ja seurat Erkki Lemetyisen 
kesämökillä, Kuljakontie 132A

ELOKUU
1.8. LAPPEENRANTA klo 18.00
Toriseurat Lappeenrannan satamatorilla, Maaranen, Tiusanen
3.8. KOUVOLA klo 18.00
Toriseurat Jaakonpuistossa, Maaranen, Tiusanen
6.8. KOTKA klo 12.00
Toriseurat Karhulan torilla, Khadgi, Tiusanen
7.8. JOUTSENO klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
13.–14.8. Parikkala 
Orpokotijuhlat saaren kirkolla
17.8. RISTIINA klo 18.00
Riihikirkkoseurat Parikanniemessä, viikkomessu, tarjoilua, Talo, 
Tiusanen
28.8. RUOKOLAHTI klo 10.00
Kirkkopyhä Ruokolahden kirkossa, Tiusanen
28.8. RAUTJÄRVI klo 13.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
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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

Erkki Leminen 
-symposiumi

19.8.2022 RADIO DEISSÄ
Symposiumissa peilataan Erkki Lemisen 

teologiaa ja hengellistä perintöä. 

Keskustelu on kuultavissa suorana Erkin 100-vuotissyntymäpäivänä 
perjantaina 19.8.2022 klo 14–16 Radio Dein taajuudella. 
Teuvo V. Riikosen vieraina ovat Tapio Aaltonen, Sisko Latvus, 
Anna-Mari Kaskinen, Markku Leminen, Juha 
Valkeapää ja Juha Vähäsarja.

Yhteistyössä mukana Radio Dei, Kansan Raamattuseura, 
Parikanniemen Ystävät ry ja Parikanniemisäätiö. 
Lisätietoja: parikanniemi.fi 

Helena Konttisen innoittama runokokelma

      PARIKANNIEMEN YSTÄVÄT RY
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Parikanniemeläiset nuoret 
Pablo, Boba ja Tapio ovat sitä 
mieltä, että Parikanniemessä 
aikuiset kohtelevat kaikkia 
lapsia samalla tavalla. Yh-
teisesti sovituista säännöistä 
pidetään kiinni, vaikka Boba 
huomauttaakin, että toisella 
osastolla voi olla hieman eri 
säännöt kuin omalla, ja kylässä 
käydessä saattaa tulla sano-
mista eri asioista kuin omassa 
kotiryhmässä. Ykä taas kertoo, 
että aikuiset kohtelevat myös 
eri ikäisiä eri tavalla; pienem-
millä on eri sääntöjä kuin isom-
milla, ja myös seuraamukset 
ovat erilaisia. Aikuiset myös 
viettävät pienempien lasten 
kanssa enemmän aikaa. 

Eniten nuoret kokevat eri-
arvoistavaa käytöstä toisilta 

lapsilta ja nuorilta. Vaikka ison 
osan ajasta kaikki tulevat toi-
meen keskenään, jotkut saat-
tavat riitatilanteessa haukkua 
toisia rasistisesti ihonvärin tai 
eri kulttuuritaustan takia, Ykä 
ja Tapio kertovat. Ykä mainit-
see, että joskus jotain asioita 
saattaa jäädä tekemättä sen ta-
kia, että pelkää muiden kiusaa-
van. 

Pablo kertoo tunteneensa it-
sensä Parikanniemeen muuton 
jälkeen pitkään ulkopuoliseksi 
ja että hän koki kuuluvansa 
porukkaan vasta, kun vaihtoi 
muiden lasten kanssa samaan 
kouluun. Boba sanookin, että 
kun uusi lapsi muuttaa Pari-
kanniemeen, ensin kaikkia kiin-
nostaa, millainen tyyppi se on. 
Aluksi saattaa vähän epäilyt-

tääkin, mutta lopulta kovin eri-
laisiinkin ihmisiin tottuu ja he 
sulautuvat porukkaan. 

Tapion mielestä yhden-
vertainen Parikanniemi olisi 
sellainen, että kaikkia kohdel-
taisiin samalla tavalla. Ykä 
toivoo rasismiin ja muuhun 
eriarvoistavaan käytökseen 
puututtavan enemmän. Pablo 
ja Boba kokevat, että Parikan-
niemi on jo aika lähellä yh-
denvertaista. Vielä on hieman 
työtä siinä, että kaikki tuntisi-
vat olevansa tasa-arvoisia niin 
aikuisten kuin muiden lasten-
kin edessä. 

(Pablon, Boban, Tapion ja Ykän 
nimet muutettu ja nuoret saivat 
päättää itse peitenimensä.)

Jokainen haluaa 
kuulua porukkaan 

Parikanniemi

Teksti ja kuva Janita Lautamäki

Parikanniemeä on kuvailtu niin Muumitaloksi, Huvikummuksi kuin 
suureksi perheeksikin. Monenlaista vipeltäjää onkin mahtunut kattojen alle 
vuosien aikana ja kun yhdelle vilkutellaan hyvästejä, toivotetaan toinen jo 

tervetulleeksi. Uuden lapsen saapuminen vaatii aina yhteisöltä sopeutumista, ja 
porukassa tehdäänkin paljon työtä sen eteen, että jokainen tulee nähdyksi niin 

omana itsenään kuin myös osana ryhmää.
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Mikkelin Urheilupuiston 
koulun rehtori Susanna Sa-
vanderille yhdenvertaisuus 
on arkipäivää koulumaail-
massa ja nuorten oppimisen 
tukemisessa.
Susanna Savander joutuu 
päivittäin tekemään ratkaisuja, 
joissa on huolehdittava op-
pilaiden yhdenvertaisuuden 
toteutumisesta. Mikkelin Ur-
heilupuiston yläkoulun rehto-
rina työskentelevä Savander 
korostaa tässä merkittävänä 
avuna suomalaisen peruskou-
lun vahvoja perinteitä kaikkien 
tukemisessa ja heikoimmista-
kin huolehtimisessa.

– Yhdenvertaisuus tarkoit-
taa yhtäläisiä mahdollisuuksia 
opiskella ja edetä opinnois-
saan. Katsonkin, että meillä on 
oltava koulussa keinoja tukea 
erilaisista lähtökohdista pon-
nistavia oppilaita siten, että 
kukin voi saavuttaa unelmasa.

Koululle on Savanderin mu-
kaan annettu tähän välineitä 
esimerkiksi erilaisten tukitoi-
mien ja hankerahoituksen 
kautta. Urheilupuiston kou-
lussa on myös uudistettu eri-
tyisopetusta vastaamaan en-
tistä voimallisemmin kunkin 
nuoren yksilöllisiin tarpeisiin, 
minkä Savander kokee merkit-
täväksi onnistumiseksi.

– Aina silloin tulen iloiseksi, 
kun huomaan vaikeista olo-
suhteista tulevan oppilaan 
edistyvän opinnoissaan ja it-
setunnon sen myötä kohentu-

van. Yhdessä tuumin nuoren 
vahvuuksien löytäminen ja sitä 
kautta heidän ainutlaatuisuu-
tensa alleviivaaminen on mi-
nulle merkityksellistä työtä.

Yleisellä tasolla yhdenver-
taisuus merkitseekin Savan-
derille ihmisten samanarvoi-
suutta, muttei samanlaisuutta, 
sekä myös ihmisten välistä ta-
sa-arvoisuutta, joka on erittäin 
tärkeä perusoikeus muutenkin.

– Kouluhan on eräänlainen 
pienoisyhteiskunta.

Nyky-yhteiskunnan polari-
soitunut ilmapiiri kuitenkin 
vaikuttaa negatiivisesti myös 
nuorten hyvinvointiin, mikä on 
näkynyt moninkertaistuneena 
avun hakemisena ja haastaa 
myös yhdenvertaisuuden to-
teutumista. Savander allevii-
vaa kohtaamisten merkitystä 
ja peräänkuuluttaa niitä varten 
lisäresursseja.

– Nuoret janoavat hyväksyn-

tää, turvallisia aikuissuhteita ja 
tukea kasvulleen. Opettaminen 
ei tuota tulosta, ellei vuorovai-
kutussuhde ole toimiva.

Myös opettajuuden raju 
muutos viime vuosikym-
menten aikana on asettanut 
osan opettajista todella koville. 
Koko yhteisön tuki työlle on 
elintärkeää.

– Yhteinen keskustelu ja asi-
oiden pohtiminen moniam-
matillisesti on välttämätöntä, 
jotta ei uuvu ja saa sen sijaan 
omalle ajattelulleen kenties uu-
sia näkökulmia.

Savander näkee eri tahojen 
saumattoman yhteistyön vält-
tämättömänä. Hän mieltää yh-
denvertaisuuden edistämisen 
myös yhdeksi Parikanniemen 
lastenkodin tehtäväksi. Sekä 
koulussa että lastensuojelussa 
on hänen mielestään kyse nuo-
ren huomioimisesta yksilönä.

– Lastensuojelu voi tukea 
perheitä ja nuorta silloin, kun 
on vaikeaa ja turvarakenteet 
järkkyvät. Koen, että lasten-
suojelulla tulisi olla riittävät 
mahdollisuudet taata nuorelle 
turvallinen paikka elämän aal-
lokoissa.

Pohjimmiltaan yhdenver-
taisuus linkittyy Savanderin 
mielestä vahvasti myös kristin-
uskoon.

– Rakkauden kaksoiskäsky 
elää ajassa. Toistuvasti tämä 
teema tulee esiin kasvatukselli-
sissa keskusteluissani nuorten 
kanssa.

Susanna Savander: 

”Yhdenvertaisuus on samanarvoisuutta – 
ei samanlaisuutta”

Teksti Aapo Tähkäpää – Kuva Esko Pitkänen
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