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Kirkkokahvit Savitaipaleen tyyliin
Savitaipaleen seurakunnassa on toteutettu vuoden ajan ”pienimuotoista juma-
lanpalvelusuudistusta”. Tarkoitus on ollut aktivoida uusia ihmisiä jumalanpal-
velusyhteyteen ja antaa seurakuntalaisille enemmän vastuuta.
  Vuoden 2013 piispantarkastuksen jälkeen alettiin Savitaipaleella miettiä 
enemmän, miten jumalanpalvelus voisi olla kiinnostavampi. Kirkkoherra Ossi 
Hjerppen aloitteesta kutsuttiin avustajia kokoamaan jumalanpalvelusryhmiä, 
joita on nyt kahdeksan. Vapaaehtoisten taidot saatiin nyt yhteiseen käyttöön.
    Parikanniemen vierailupyhänä 19.1. vietimme sananjumalanpalvelusta Mar-
jatta Huusarin ryhmän sekä rippikoululaisten kanssa. Kirkkokahvit joimme kir-
kon peräpenkissä. Hyvältä maistuivat sielläkin. 

 Kirja lapsista ja heidän hoitajistaan Parikanniemessä

SILITÄ MINUT EHJÄKSI -kirjan 
julkistaminen ja kiitosjuhla
ke 19.2.2014 klo 18.30 

Mikkelin seurakuntakeskuksessa, Savilahden-
katu 20. Klo 17.30 alkaen kahvitarjoilu ja 
kirjaa myytävänä 25 € hintaan. 
Tervetuloa juhlistamaan Henrik & Raija 
Ohliksen 40 vuoden elämäntyöstä ja 
Parikanniemen lastenkodin lapsista 
kertovan kirjan ilmestymistä. 
Ohjelmassa mm: juontaja Ari Tähkäpää, musiikkia Johanna Tähkä-
pää ja musiikkiluokan lapset, Juha & Riitta Hämäläinen haastatte-
levat Ohliksia ja kirjailija Reijo Honkonen kirjan kirjoittajaa Teuvo V. 
Riikosta. Iltahartaus tuomiorovasti Juha Palm. Juhlassa ojennetaan 
kasvattaja, diakoni Raija Ohlikselle Tasavallan presidentin myöntämä 
kunniamitali. 

Lämpimästi tervetuloa! 
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Parikanniemisäätiö

Mikkelin seurakuntakeskuksessa, Savilahden-
Klo 17.30 alkaen kahvitarjoilu ja 

, musiikkia Johanna Tähkä-

T E U V O   V.   R I I K O N E N

Silitä Silitäminut

Silitä minut 

Teuvo V. Riikonen on savonlinnalainen kirjailija. Tämä on hänen 19. 

kirjansa ja 30. teos, jossa hän on ollut mukana tekijänä.

T E U V O
   V.   R I I K O

 N E N

Silitä minut 
Neljäkymmentä vuotta lastenkodin lasten puolesta: rakkautta, 

rajoja ja rukousta.Henrik ja Raija Ohlis aloittivat työuransa Parikanniemen lastenkodissa 

tuoreena avioparina vuonna 1973. Seuraavien vuosikymmenien ajan he 

omistautuivat kokosydämisesti lastenkodille ja sen lapsille. 

Tämä kirja kertoo kutsumustietoisuudesta, periksiantamattomuudesta 

sekä luovuudesta, joilla Ohlikset vetivät ja kehittivät lastenkodin toimintaa. 

Samalla se tulee kerranneeksi lastensuojelutyön historiaa neljän vuosi-

kymmenen ajalta. Se valottaa myös sitä, keitä ovat ne tukijat ja ystävät, 

jotka ovat olleet työn takana ja taanneet sen toimintamahdollisuudet 

tiukkoinakin aikoina. Ennen kaikkea kirjassa kuvataan kuitenkin lasten koskettavia tarinoita. 

Se ei ole kunnianosoitus vain Ohlisten työlle, vaan myös niille sadoille 

lapsille, jotka ovat saaneet lastenkodista sitä turvaa, jota vaille he jäivät 

omassa kodissaan. Heille, jotka sieltä lähdettyään ovat selvinneet omaan 

elämäänsä, ja jotka ovat tulleet myöhemmin takaisin kiittämään. 

Tämä on myös kirja yksinkertaisista kasvatusmenetelmistä ja siitä, mitä 

niillä saadaan aikaan. Vaikka lähtökohdat elämälle olisivat kuinka heikot, 

rakkaudella, rajoilla ja rukouksella rikkinäisimmästäkin voi tulla ehjä.

Ympäristömerkitty painotuote, 441 582 • Teroprint, Mikkeli 

Nordic Environmental label, 441 582 • Teroprint, Mikkeli

ESITTEEN TAKAKANTEEN: vaaka tai pysty

APINALAATIKKOON TAI VASTAAVAAN: sisäsivulle
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Ihmisen elämä Jumalan yhteydessä on erilaista. Joku 
on saanut olla koko elämän kasteesta asti Jumalan 
yhteydessä. Usko Kristukseen on ollut luonteva osa 
koko ajan. Toinen on lähtenyt Kristuksen seuraan 
nuorena. Useiden on pitänyt elämässä kokea monia 
vaiheita, ennen kuin usko ja Jumala on alkanut kiin-
nostua. Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä, emmekä voi 
itse säädellä Hänen tapaansa toimia.
   Kristillinen usko saa myös kasvaa Sanan, sakrament-
tien, rukouksen ja seurakunnan yhteydessä. Ihminen 
voi myös muuttaa käsityksiä ja näkemyksiä monista 
asioista elämän aikana luopumatta uskosta Kristuk-
seen. Mutta, joka on kokenut sen kaiken rikkauden, 
mitä elämä Jumalan yhteydessä antaa, ei halua siitä 
luopua. Se kantaa elämässä aina leimaa mukana.
  Kristillinen usko Jumalan työnä syntyy Pyhän Hen-

gen vaikutuksesta. Henki ei jätä ihmistä missään vai-
heessa oman onnensa varaan, vaan se tuo jatkuvasti 
uutta. Ilman Pyhän Hengen voimaa ja läsnäoloa kris-
titty väsyy.  Jumalan Henki vahvistaa ja myös johdat-
taa meidän elämäämme. Siihen kuuluu hyviä päiviä, 
mutta myös usein ahdistuksia. Erkki Lemisen sanoin 
Jumala kuljettaa joskus ”outoja teitä”.
   Jumalalla on suunnitelma jokaisen ihmisen elämää 
varten. Joudumme tekemään elämässä ratkaisuja eri 
elämän vaiheissa, mutta on turvallista tietää että Ju-
mala osoittaa meille mitä tapahtuu. Joskus on odo-
tettava. Joka uskoo, sen ei tarvitse hätäillä. Joskus on 
hyvä jättää kaikki Jumalan suunnitelmaan ja luottaa, 
että hän johdattaa meitä myös arjessa. Se toteutuu 
elämässämme siinä, mitä meille päivittäin tapahtuu.

Johdatus kuuluu
ihmisen elämään

Parikanniemisäätiö ja Teroprint ovat 
tehneet jo 15 vuotta yhteistyötä. 
Teroprint on painanut Parikanniemen 
Kuulumisia vuodesta 1998 ja lehtiuu-
distuksen jälkeen Kontti-lehteä. Tuo-
na ajanjaksona on lehden tekeminen 
muuttunut valtavasti.
    Alussa lehtien aineistot tuotiin 
meille paperille tulostettuina teks-
tisivuina ja paperikuvina, jotka ku-
vattiin filmeille ja yhdistettiin lehden 
sivuiksi. 16-sivuisen lehden valmistus 
tarkistuksineen kesti jopa kaksi viik-
koa. Tänä päivänä lehti painetaan 

toimituksen tekemästä sähköisestä, 
valmiiksi lehden muotoisesta aineis-
tosta. Koko prosessi on lyhentynyt 
niin paljon, että lehti on noin viikossa 
lukijoiden postilaatikoissa.
   Myös lehtien rooli viestinnässä on 
muuttunut viimeisten vuosien aika-
na. Painettu lehti ei pysty enää kilpai-
lemaan sähköisten medioiden kanssa 
uutisten tuoreudessa. Sen vuoksi leh-
tien rooli on muuttumassa. Lehdissä 
pystytään paneutumaan asioihin sy-
vällisemmin kuin 30 sekunnin uutisot-
sikoissa ja kertomaan myös taustat.

Kontti-lehti on tästä hyvä esimerkki. 
Jokaisen lehden jutut tuovat meille 
tietoa, jota emme ehkä edes osaisi 
kiireen keskellä muualta hakea. Kui-
tenkin artikkelit tuovat tietoa, jotka 
ilahduttavat. Mieleeni muistuu esi-
merkiksi viime keväältä juttu Jouko 
ja Marianna Jyrkämästä. Oli mukavaa 
lukea, mitä heille nykyään kuuluu.
Hyviä lukuhetkiä toivottaen

Näkökulma, Jarmo Korkolainen
Toimitusjohtaja, Teroprint Oy

15 vuotta yhteistyössä

Pääkirjoitus, Teuvo V. Riikonen
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Jeesukseen liittyy aina totuus  ja 
rakkaus.
Uudelleen alkamisen mahdollisuus 
kuuluu evankeliumiin.

Kukaan ei pääse helpolla.

Jeesus
sielunhoitajana
Raamattuopetus, rovasti Aune-Inkeri Keijonen, Liperi

Näkökulmani on hyvin henki-
lökohtainen: miten itse olen 
kokenut Raamatussa ja arjen 
keskellä Jeesuksen lähestyvän 
ja kohtaavan erilaisia ihmisiä: 
murheellisia, masentuneita, 
sairaita, surevia, langenneita, 
syyllisiä, syytettyjä ja armollista 
Jumalaa ja anteeksiantamusta 
etsiviä.            

Oikea ajoitus ja
turvallinen ilmapiiri
                                                            
Jeesuksella totuus ja rakkaus 
kulkivat aina käsi kädessä. Ha-
luan istahtaa Jeesuksen ja syn-
tisen naisen kanssa Sykarin kai-
volle (Joh.4) ja ihmetellä jälleen 
kerran, miten rakkaudella ja 
hyväksyen Jeesus kohtasi tuon 
toisten halveksiman naisen. 
  Väsyneen ja janoisen Jee-
suksen ”piti kulkea” juuri tätä 
kautta, jotta tuo syvällinen 
keskustelu voitaisiin käydä kes-
kipäivän helteessä.  Hyväksy-

vässä ilmapiirissä ja Jeesuksen 
lempeiden silmien alla, nainen 
kesti kuulla myös totuuden it-
sestään, syvimmästä kivustaan 
ja haavoistaan. Ja vaikka Jo-
hannes ei kerro varsinaisesta 
synninpäästöstä, kuulen siinä 
Jeesuksen vapauttavan Sa-
nan. Lähteehän nainen kohta 
helmat liehuen juoksemaan 
kaupunkiin ja kertomaan kai-
kille: ”Tulkaa katsomaan, tuolla 
on mies, joka kertoi minulle kai-
ken, mitä olen tehnyt… Eihän 
se vain liene Kristus”? 
  Itse asiassa juuri tuolle toisten 
halveksimalle naiselle, joka 
odotti syvällä sydämessään 
Messiaan tuloa, Jeesus oli tun-
nustanut: ”Minä se olen, minä, 
joka tässä puhun sinun kanssa-
si!”                                                         
  Eikä ilo Vapahtajan kohtaa-
misesta syttynyt vain yhden ih-
misen sisimmässä ja elämässä, 
vaan koko kaupungissa! Juma-
lan tahto on, että panemme 
hyvän kiertämään, emme lu-

kitse Jumalan meille antamia 
lahjoja vain omaan kamma-
riimme, vaan annamme evan-
keliumin Valon levitä lähelle ja 
kauas, aina maan ääriin saak-
ka. Joskus ne maan ääret ovat 
hyvin lähellä, vaikkapa omassa 
kodissamme tai naapuristos-
samme tai niiden luona, jotka 
ajattelevat monista asioista eri 
tavalla kuin me.

” Paljon ei tarvita 
pelastukseen. 

Ainoastaan 
arka katse 

Jeesukseen        
ja ryövärin 

rukous; muista 
minua.”

Naisen uusi 
mahdollisuus

Totuus ja rakkaus oli Jeesuksen 
sielunhoidollisena asenteena  
siinäkin Raamatun kuvaamassa 
tapahtumassa, kun aviorikok-
sesta kiinni saatua naista raa-
hattiin kivitettäväksi ja Jeesusta 
vaadittiin tuomariksi Moosek-
sen lain mukaan. (Joh.8) Jeesus 
kumartuu ja kirjoittaa sormel-
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“Minä uskon!                                                                      
Auta minua epäuskossani.”

Mark. 9:24

laan maahan, suoristautuu ja 
sanoo kivittäjille: ”Se teistä, joka 
ei ole tehnyt syntiä, heittäköön 
ensimmäisen kiven”! 
   Kivet miesten käsistä putoa-
vat hiekkaan. Jokaisen on kat-
sottava oman sydämensä pei-
liin. Mutta ei naisenkaan päätä 
pelkästään silitetä, ei väärää 
tekoa ja syyllisyyttä mitätöidä. 
Jeesus antaa kuitenkin uuden 
mahdollisuuden aloittaa puh-
taalta pöydältä: ”Mene, äläkä 
tästedes enää syntiä tee!”

Heikot opetuslapset
kelpaavat Jeesukselle

Muistamme, miten kieltäjä Pie-
tari hiilivalkealla murtuu pa-
rantavaan itkuun Jeesuksen 
lempeän katseen alla (Mark. 
14:72, Matt. 26: 75). Juuri tätä 
kokemusta lankeemuksesta, 
helposti uhoileva Pietari tarvitsi, 
jotta hänestä voi tulla todelli-
nen Jeesuksen seuraaja, ristin 
mies, ”kallio”, jolle Kristus raken-
taa seurakuntansa.                                                                                                                     
   Eikä Jeesus tuominnut edes 
Tuomasta, vaikka me annoim-
me hänelle ikiajoiksi lisänimen 
”epäilijä”. Ylösnoussut Jeesus 
vain ojensi runnellut kätensä ja 
kylkensä Tuomasta kohti ja pyy-
si koskettamaan itseään. Siinä 
oli uskon salaisuus ja miehen 
vilpitön uskontunnustus: ”Minun 
Herrani ja minun Jumalani!”                                                                                                                          

”Minä uskon! Auta minua epä-
uskossani!” – senkin isän huoka-
uksen Jeesus kuuli. (Mark.9:24)                                                                                                                                      
  Jeesus oli toki myös hyvin 
käytännöllinen, Hän näki koko 
kokonaisuuden. Kun Hän oli 
herättänyt Jairoksen tyttären 
kuolleista, Hän ajoi itkijänaiset 
ulos huoneesta ja käski antaa 
tytölle syötävää! (Mark.5:43)                                                                                                                                      
Paljon ei pelastukseen tarvittu, 

ainoastaan arka katse Jeesuk-
seen, ja se ”maailman loivin ru-
kous”, kun ristinryöväri kuiskasi: 
Jeesus, muista minua, kun tulet 
valtakuntaasi!  (Luuk. 23:42) 
   Näissä Jeesuksen sanoissa oli 
ja on taivaan portti nytkin:  ”Jo 
tänään olet minun kanssani pa-
ratiisissa”!

Israelissa elämä on kirjaimellisesti  veden varassa. Kastelujärjestelmä 
johtaa vett ä suoraan kasvien juurille. Hengellisessä elämässä sano-
taan joskus; ” armon vesi on ilmaista, mutt a putkitus maksaa”.
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Suomi jakautui Ruotsin aikaan 
monessa suhteessa kulttuurises-
ti Länsi- ja Itä-Suomeen. Oman 
kokonaisuutensa muodosti näi-
den lisäksi Pohjois-Suomi ja Lap-
pi.
   Kirjojen levinneisyyden kannal-
ta ratkaiseva tekijä oli lukutaito, 
mikä kehittyi Suomessa eri puo-
lilla maata eri tahtiin. Karkeasti 
hahmotellen Suomessa voi-
daan erottaa 1700-luvulla kol-
me lukualuetta. Pohjanmaalla 
ja länsirannikolla lukeminen oli 
jo varhain vankalla pohjalla. 
Lukutaidosta kertovat merkin-

nät rippikirjassa olivat vakuutta-
via ja lukutaidoton väestönosa 
kutistui kutistumistaan. Innok-
kaimmat pohjalaiset talonpojat 
pyysivät tuomiokapitulilta usein 
tuloksetta hartauskirjoja luetta-
vakseen. Itsenäisesti Ruotsista 
hankitut kirjat olivat usein kiel-
lettyjä ja rohkaisivat tottumat-
tomia lukijoitaan irtiottoon kir-
kosta.
 Hämeessä ja Uudellamaalla 
tilanne ei ollut näin hyvä. Lu-
kutaito edistyi kyllä harppauk-
sin, mutta sellaista lukuintoa 
kuin parhaissa pitäjissä Pohjan-

Kristillisen kirjan
levinneisyys Suomessa

sä oli Spenerin 1675 julkaisema ohjelmakirjoitus 
Pia Desideria. Se kokosi yhteen ja ilmaisi mo-
nien kirkon työntekijöiden ja jäsenten kokeman 
uudistumisen tarpeen.
   Pieti smi tähtäsi hengellisen ”elämän syventä-
miseen”. Se oli protesti  aikansa tunnustukselli-
suuden luomaa jähmett ynytt ä tapakristi llisyytt ä 
ja älyllisyytt ä vastaan. Liike pyrki yksilölliseen, 
koett uun, ihmistä sisäisesti  muokkaavaan eli 
”elävään uskoon” ja ”toti seen akti iviseen kristi l-
lisyyteen”. 
  Eräs määritelmä alkuajoilta: Pieti sti  ”lienee 
sellainen, joka hartaasti  lukee Jumalan sanaa ja 
viett ää pyhää elämää”.

Lähde: www.kolumbus.fi /rov.o.peltola

Pieti smi on 1600-luvun lopulla Saksassa synty-
nyt luterilaisen kirkon piirissä vaikutt anut mo-
nitahoinen, omaluonteinen uskonnollis-kirkolli-
nen uudistusliike.
  Kirkkohistoriallisena ilmiönä sen alkutapah-
tumana pidetään Frankfurt am Mainissa syn-
tynytt ä keskusteluryhmää (collegium pietati s). 
Ensimmäisessä kokoontumisessa Philip Jakob 
Spenerin virkahuoneessa kesällä 1670 oli mu-
kana neljä miestä. Tästä ryhmästä muodostui 
kaikkien pieti sti sten suuntausten perussolu. Pie-
ti smin tuntomerkkeihin onkin tavalla tai toisella 
kuulunut samalla tavoin uskovien kokoontumi-
set. Aikoinaan niistä käytetti  in nimitystä konven-
ti kkelit (seurat). 
   Toinen vaikutt ava tekijä pieti smin syntymises-

Lyhyesti pietismistä

Asiantunti ja

Esko M. Laine on pastori 
ja teologian tohtori sekä 
Suomen parhaita pieti s-
min tunti joita.
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maalla esimerkiksi Ilmajoella ja 
Vähässäkyrössä ei esiintynyt. 
Peruskirjat kuten katekimus ja 
virsikirja kuitenkin yleensä omis-
tettiin, mutta Pohjanmaalla tyy-
pillisiä kirjakokoelmia ei kuiten-
kaan yleensä esiintynyt.

Hitaat itäsuomalaiset

Itä-Suomessa tilanne oli heikoin. 
Lukutaito eteni muuta maata 
hitaammin varsinkin Pohjois-Sa-
vossa ja Pohjois-Karjalassa pit-
källe 1800-luvulle. Kirkonkuulu-
tukset kertovat, että lukemista 
suorastaan pelättiin. Monet niis-
tä tapauksista, joissa kinkereillä 
tai piispantarkastuksissa luku-
taidon kontrolli johti joukkopa-
koon, tapahtuivat Itä-Suomes-
sa. Suoranainen pakolaisten 
joukko kiersi Pohjois-Savossa 
pitäjästä toiseen välttääkseen 
lukutaidon kontrollia. Lisäksi on 
merkkejä, että jotkut papit kat-
soivat läpi sormiensa ja päästi-

Näiden horrosti lassa ilmoitett ujen asiain muisti inkirjoitt amisesta 
sanotti  in minulle jo alkuaikoina, ett ä saan kaikista pienimmistä-
kin horrosti lanäyistä puhua pastori Sarlinille, kun minulla itselläni 
ei ole kirjoitustaitoa. Se on jäänyt oppimatt a osaksi huolimatt o-
muuden, osaksi köyhyyden vuoksi, kun nuoruuden aikana piti  
aina olla leipää pyytämässä (palveluksessa), enkä saanut mitään 
oppia käydä. Ja kävisi raskaaksikin itse kaikki kirjoitt aa, kun on 
työllä vaivatt u käsi ja koko ruumiin olento.

K.K. Sarlin: Eräs meidän ajan profeett a, Näiden muisti inpanojen 
kirjoitt amisesta

vät virkansa riskeeraten talon-
poikia ehtoolliselle ilman että 
nämä osasivat lukea tai tunsi-
vat kristinoppinsa.
 Kristillisen kirjan hitaammal-
le leviämiselle Itä-Suomessa 
oli monia syitä. Kirjallisuus ran-
tautui Suomeen usein emä-
maasta Ruotsista, joka sijaitsi 
kaukana Itä-Suomesta. Toisek-
seen Itä-Suomessa vallitsi elävä 
suullinen kansankulttuuri, jonka 
puitteissa oli totuttu hoitamaan 
asiat ilman kirjoja. Monin pai-
koin siellä, missä kirjallinen kult-

tuuri oli kansan parissa vielä 
lastenkengissään, kuten Inke-
rinmaalla ja Tornionlaaksossa, 
1700-luvun lopun herätykset 
saivat usein hurmoksellisia ilme-
nemismuotoja. 

Uskonnollinen kirja
tienraivaajana

Karjalassa 1800-luvulla vaikutta-
nut Henrik Renqvist kolportöö-
reineen teki kaikkensa hyvien 
kristillisten kirjojen levittämiseksi, 
mutta lopputulos ei aina va-
kuuttanut. Yrityksistä huolimatta 
kirjoja jäi myymättä. Herännäi-
syyden vaikutus kirjallistumiseen 
on sen sijaan vaikeammin arvi-
oitavissa. Autonomian ajan leh-
distöstä viljeltiin käsitystä, jonka 
mukaan herätys edisti lukutai-

toa ja kirjallisuuden leviämistä, 
mutta asiaa on toistaiseksi tut-
kittu vähän. Teologian mais-
teri Olli Viitaniemi on kuitenkin 
tarttunut tähän teemaan. Hän 
pohtii tekeillä olevassa väitös-
kirjassaan, heräsikö talonpoikai-
nen rahvas Itä-Suomessa ”luke-
maan” vai ”lukematta”. 
 Viime vuosina on dosentti 
Anna Kuisminin johdolla kiinni-
tetty paljon huomiota itseop-
pineiden kansanihmisten kirjal-
listumiseen. Äskettäin julkaistu 
artikkelikokoelma Kynällä kyn-
täjät osoittaa kiinnostavasti, mi-
ten lukutaidon edistyessä myös 
kirjoitustaito virisi. Se loi edelly-
tyksiä kirjallisen kulttuurin arki-
päiväistymiseen. Yksi keskeinen 
motiivi lukemiselle ja kirjoittami-
selle 1800-luvulla oli uskonnolli-
nen vakaumus tai herätys. Kir-
joitus- ja lukutaidon myötä sen 
saattoi myös Itä-Suomessa nyt 
jakaa entistä useammalle.

Pohjanmaan talonpojat olivat                         
innokkaita lukemaan.

Pala Konttista
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Historia

“Kuka pitää halpana pienten 
alkujen päivän” (Sak 4:10). 
   Sellaiseksi päiväksi voi laskea 
sen talvisen päivän vuonna 
1952, jolloin kauppias Aarne 
Lång soitti Heinolasta Parikan-
niemeen kertoen, että täällä 
olisi myytävänä Vanha-Tuus-
järvi niminen kartano. Kartano 
sijaitsi noin 4,5 ha tontilla noin 
20 km:n päässä Heinolasta 
keskustasta ja kuului Marttusen 
perikunnalle, jonka jäsen Alpo 
Marttunen oli ollut yhteydessä 
kauppias Långiin. 

Kun Parikanniemen toiminta 
oli juuri hiljattain alkanut uudel-
leen Ristiinassa Matti ja Ilmari 
Pitkäsen ryhdyttyä vastuunkan-
tajiksi, tuntui vanhan kartanon 
ostaminen täysin mahdotto-
malta siinä vaiheessa. 

Asia ei kuitenkaan jäänyt sii-
hen. Kuukauden kuluttua Alpo 
Marttunen soitti uudelleen ja 
kertoi yllättävästä käänteestä. 
Perikunta olisi valmis lahjoitta-
maan puolet kauppahinnas-
ta ja toiselle puolellekin löytyisi 
maksaja, joten orpokoti saisikin 
kartanon lahjoituksena. ”Otat-

teko vastaan”, kuului kysymys. 
Kun johtokunta sai kuulla 

asiasta, se herätti luonnollisesti 
kysymyksiä. Soveltuisiko paikka 
tarkoitukseen, jota perikunta 
toivoi ja mistä saadaan hen-
kilöt toimintaa vetämään? 
Mieliä askarrutti myös, oltiinko 
asiassa Jumalan tahdon tiellä. 
Matti Pitkäsen ja Erkki Lemisen 
käytyä tutustumasta paikkaan, 
lahjoitus päätettiin ottaa vas-
taan. Kun paperit oli allekirjoi-
tettu, nousi esiin kysymys, mistä 
henkilöt. Siihen johtokunnan 
puheenjohtajalla, Edvard Läh-

deniemellä, oli vastaus val-
miina: ”Aili ja Ilmari menevät 
Vanha-Tuusjärvelle ja Matti jää 
Parikanniemeen”. 

Lastenkodista 
vanhusten kodiksi
Perikunta toivoi, että Van-
ha-Tuusjärvestä tulisi Parikannie-
men mallin mukainen lastenko-
ti, mutta lupaa haettaessa kävi 
ilmi, että paikkakunnalla oli jo 
sellainen. Viranomaiset ehdotti-
vatkin, että Vanha-Tuusjärvestä 
tehtäisiin vanhainkoti. Sellaisista 
olikin sotien jälkeen suuri tarve. 
Viitteitä siitä oli saatu jo aiem-
min orpokodilla, kun eräs karja-
laismummo oli tiedustellut siel-
tä paikkaa sanoen: ”Ottakaa 
miutkii sinne, ko mie oon ihan 
orpo”. 

Tuntui uskaliaalta ryhtyä al-
kamaan vanhainkotia ilman 
minkäänlaista alkupääomaa, 
mutta sellainen ovi oli nyt avat-
tu eteen. Marttusen perikunta, 
jonka useat jäsenet asuivat 
edelleen lähistöllä olivat avain-
asemassa, että kodin toiminta 

Vanha-Tuusjärvi 
tarjosi turvaa

Aili ja Ilmari Pitkänen tekivät lähes 30 vuoden 
mittaisen elämäntyönsä Vanha-Tuusjärvellä.           

Parikanniemisäätiö lopetti palvelukotitoiminnan 
taloudellisista syistä 2013.

Jouko Jyrkämä on toiminut
Parikanniemisäätiön  
toiminnanjohtajana
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saatiin käyntiin. He lahjoittivat 
sänkyjä, huonekaluja ja kaik-
kea, mitä kodissa tarvittiin. Syk-
syllä 1952 koti sai ensimmäiset 
asukkaansa, kaikkiaan viisi hen-
keä. 

Tähän on tultu

Tuskin kukaan osasi noiden 
pienten alkujen päivinä ajatel-
la, mihin ne tulisivat johtamaan. 
Aili ja Ilmari eivät aluksi hekään 
osanneet aavistaa, että Van-
ha-Tuusjärvestä tulisi heidän 
elämäntyönsä. Nyt yli kuuden 
vuosikymmenen jälkeen voi 
vain ihmetellä sitä, mitä on 
takanapäin. Jumala on ollut 
vahvasti mukana asiassa; kut-
sunut työntekijöitä niin, että 
sadat vanhukset ovat saaneet 
elää turvallisessa ehtookodissa 
ja useat tehdä myös viimeisen 
muuttonsa sieltä.  

Pitkästen jäätyä eläkkeelle 
1980-luvun alussa lähes kol-
menkymmenen vuoden mit-
taisen työrupeaman jälkeen, 
koti alkoivat ahdistaa talou-
delliset vaikeudet. Vanhustyön 
vaatimukset kiristyivät. Hyvän 

hoidon taso tahdottiin kuiten-
kin säilyttää. Rakennuksia re-
montoitiin Parikanniemisäätiön 
sekä RAY:n avustuksilla ja pank-
kilainoilla. Henkilökuntaa lisät-
tiin. 1980-luvun puolivälissä koti 
muutettiin palvelukodiksi, joka 
toki kevensi velvoitteita viran-
omaisten edessä. 

Toiminnan päätös
Viime vuosikymmenten lamat 
ja kiristyneet vaatimukset, sekä 
viimeisenä niittinä mukaan tul-
lut hoitopaikkojen ja –palvelui-
den kilpailuttaminen johtivat 
myös 
Vanha-Tuusjärven palvelukodin 
lakkauttamiseen. Säätiön hal-
lituksen päätös ei ollut helppo. 
Myönteisen käänteen puoles-
ta rukoiltiin paljon eri puolilla. 
Aika tulee näyttämään, onko 
Vanha-Tuusjärvelle nyt laitettu 
lopullinen piste, vai onko kyse 
ehkä puolipisteestä, josta seu-
raa vielä jotain. 
  Kun Parikanniemen Orpoko-
ti Uukuniemellä jouduttiin lak-
kauttamaan ja jättämään luo-
vutettuun Karjalaan 1944, moni 

kyseli silloinkin: miksi Jumala 
- miksi sallit asioiden päättyä 
näin. Hänellä oli kuitenkin jo sil-
loin tiedossa uusi suunnitelma, 
jonka nyt vuosikymmenten jäl-
keen ymmärrämme paremmin. 
Siihen kuuluivat lastenkodin 
uudet vaiheet Ristiinassa sekä 
myös Vanha-Tuusjärven kuusi 
vuosikymmentä vanhusten ko-
tina.

Vuosia toiminnassa mukana 
olleena, tunnen syvää kiitolli-
suutta siitä, että Vanha-Tuusjär-
vi, vaatimattomasta alustaan 
huolimatta, sai yli kuuden vuosi-
kymmenen ajan tarjota turvaa 
ja huolenpitoa lukemattomille 
vanhukselle. Vaikka ulkonaisesti 
oltiin usein ahtaalla, voitoksi voi 
lukea sen, että koti sai toimia 
kristillisessä hengessä ja pitää 
esillä Jumalan sanaa niin kodin 
arjessa, kuin välittäen sitä myös 
ympäröivälle paikkakunnalle ja 
laajemmallekin.

Tänään sanomme nöyrästi:    
”Herra antoi, Herra otti, kiitetty 
olkoon Herran nimi”.

Jouko Jyrkämä 

Vanha-Tuusjärven pihapiiri
on nyt hiljentynyt. Kaikki 

asukkaat ovat kuitenkin
saaneet uudet kodit. 

Paikalle etsitään nyt ostajaa.
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Kari on asunut Parikanniemessä yli 38 vuotta.

Hänet tunnetaan hevosmiehenä ja keksijänä.

4.4. 2014 ”Kärpänen” täyttää 50 vuotta.

Kari ” Kärpänen” Lindfors on 
tunnettu persoona Parikannie-
meä laajemmallakin alueella. 
Avuliaana miehenä Karia tar-
vitaan monessa tilanteessa. Tä-
mänkin jutunteon yhteydestä 
Karilla oli kiire toisaalle. Naapu-
ri, Vaaran Jarmo, tarvitsi kyytiä 
Ristiinan keskustaan. 
   Moni vieraampi on oudoksu-
nut hänen lempinimeään, Kär-
pänen.

-Kärpäsenä mut tunnetaan 
paremmin kuin omalla nimellä, 
Kari kertoo. Kärpänen on ikään 
kuin instituutio. Ihmisenä Kari on 
kuitenkin hyväluonteinen ja kilt-
ti. Hän ei tekisi pahaa kärpäsel-
lekään. Erityisenä rakkautena 
hänellä ovat hevoset.

-Hevosvietti onkin peritty Mir-
ja -äidiltä, toteaa Kari ylpeänä. 
Oman hevosen saamikseksi Ka-
rin oli kuljettava kuitenkin pitkä 
matka. Parikanniemessä kun 
ei ole yleensä eläimiä: Lapsia 
vain. Lastenkodin yhteydessä 
oli pidetty työhevosia aina 1970 
–luvun alkuun asti, jolloin maa-
tilatoiminta sitten lopullisesti 
päättyi. Karin myötä hevoskult-

Kari ” Kärpänen” Lindfors

“Mitään ei saa
ellei yritä”

Karin koti 
”Majala” on 

varsin idyllinen 
paikka asua.

tuuri kuitenkin elpyi uudelleen. 
Tänään vanhaan navettaan 
tehdyssä karsinassa asustaa 
Ponu- -niminen hevonen.

-Sen jälkeen kun Ponusta aika 
jättää, minä jään hevoshom-
mista eläkkeelle, toteaa kohta  
viisikymmentä  täyttävä Kari. 

Karin hevosmiehen ura saat-
taa jatkua vielä hyvinkin yli 10 
vuotta, sillä ikää Ponulla on 

vasta 18 vuotta. Hyväntuulinen 
tamma. Jos Karin toiveet saivat 
toteutua, Ponun kaveriksi pitäisi 
saada ruuna tai toinen tamma, 
mieluiten sellainen 15 -vuotias, 
jota voisi käyttää lastenkodin 
lasten ratsastukseen. Hevonen 
kun kaipaa seuraa. Ja tytöt rat-
suhevosta.

Tarpeellinen mies
Kari on syntynyt 1964 Heinolas-
sa. Vanhemmat ovat jo kuol-
leet. Perheyhteyteen kuuluu 
vielä kaksi siskoa, joista toisen, 
Minna Rissasen kirja, Sieluani et 
saa, oli muutama vuosi sitten 
vuoden kristillinen kirja ehdok-
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Aimo annos keksijän vikaa

Pakkanen hyydyttää paitsi ihmisiä myös koneita. ”Natikan” lohkolämmitin remontissa.

kaanakin. Lapsuuden vuodet 
Kari asui useilla paikkakunnilla, 
kunnes pysyvämmäksi kodiksi 
muodostui 1975 Parikanniemen 
lastenkoti. 2000-luvun puolivälis-
sä hän muutti piilopirtistään Pa-
rikanniemen tien varteen, Ma-
jala- nimiseen taloon. Talonsa 
Kari on sisustanut 60-70 -luvun 
tyyliin.  
   Parikanniemessä Kari on ollut 
monessa mielessä tarpeellinen 
mies.

 -Taidan sitä olla kyläläisille 
myös, hän tarkentaa. Kesäisin 
hän on lanannut traktorilla teitä. 
Kari hoitaa myös uskollisesti Pa-
rikanniemen ”rengas paletin”, 
keväällä ja syksyllä. Pienemmät 
korjaushommat hoituvat myös 
helposti. Jopa suutarin hom-
matkin sujuvat. Parhaiten Kari 
tunnetaan hitsaajan taidois-
taan. Vuosia sitten hän entisöi 
kolaroidusta ralli Ministä ehdan 
avolava auton. Karissa taitaa 

olla myös aimo annos keksijän 
vikaa.

-Kun on pakko, silloin toteut-
taa jotain uutta, hän myöntää 
vaatimattomana. Tällä hetkel-
lä Kari puuhaa tallin yhteyteen 
jaloittelu aluetta Ponulle. Myös 
lastenkodin johtaja Sami Sipo-
nen on ollut myönteinen Karin 
uusille hankkeille. Kari on ollut 
luultavasti myötävaikuttamas-
sa siihen, että Parikanniemessä 
ylipäänsä on tänään hevosia, 
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vaikka maatilatoiminta on lop-
punut jo vuosikymmeniä sitten. 
Mikkelin torilla piti aikoinaan 
”parkkia” Wossika-hevonen 
Poju, ori, jota Kari silloin tällöin 
kävi moottoripyörällään katso-
massa. Jossain vaiheessa Pojul-
le etsittiin uutta omistaa. Liekö 
omistajalla ollut Kari mielessä, 
sillä aikanaan (1997) hevonen 
löysi tiensä Parikanniemen na-
vetan talliin.

Hevosmiehen taidot Kari oppi 
jo 1980 –luvun puolivälissä lä-
heisellä Lassilan hevostallilla, 
jossa hänellä oli oma hoito-
hevonen, Stina Star. Omistaja 
Outi Selosen myötävaikutuksel-
la Kari oppi hevosen käsittelyn 
perustaidot. Pojun myötä myös 
Parikanniemen lapset pääsivät 
tutustumaan hevosen hoitoon. 
Myöhemmin kun Poju jouduttiin 
lopettamaan, saatiin Kangas-
niemeltä (2002) uusi hevonen, 
Ponutar (Ponu). Varsinainen 
ratsastushevonen Ponu ei ole, 
mutta Kari on hankkinut sille 
vaunut sekä kunnostanut itse 
reen talvisia huviajeluita varten. 
Tänä talvena rekeä ei ole ym-
märrettävistä syistä kuitenkaan 
tarvittu. Harmillisen episodin 
seurauksena Ponu vietti 5 vuot-

ta Lassilan hevostallilla, jossa 
Kari kävi päivittäin hoitamassa 
”ystäväänsä”. 

Joulukuussa 2013 Ponu palasi 
Karin, lastenkodin lasten ja työn 
ystävien iloksi takaisin Parikan-
niemeen. Hän pitää kuitenkin 
kiinni vanhasta ”herrasmiesso-
pimuksesta”, jonka mukaan 
Ponu on hänen nimissään, vaik-
ka muodollisesti hevosen omis-
taa lastenkoti.

 -Suomen hummahuolto aloit-
ti toimintaansa uudestaan, ku-
vailee Kari leikillisesti uutta tilan-
netta. 

Hevosen muisti
Kouluvuosinaan Kari huomasi 
omaavansa erinomaisen muis-
tin. Hyvästä muistista on etua.

-Läksyjäkään en tainnut teh-
dä, sillä muistin, mitä tunneilla 
puhuttiin, Kari tunnustaa. 

Hyvää muistiaan Kari hyödyn-
tää myös pienkoneiden kor-
jauksissa.  

-Ohjekirjoja ei tarvitse lukea, 
jos muistaa purkaa ja koota 
oikein, Kari toteaa. Myös he-
vosten kanssa muisti toimii.             
Kari muistaa hoitamansa hevo-
set, ja hevoset muistavat Karin. 

Entisen lapsen asemassa hän 
rohkenee tarvittaessa muistut-
taa myös Parikanniemen johta-
jia asioista, jotka pitäisi hoitaa 
kuntoon. Myöskään siskojaan, 
Minnaa ja Katjaa, Kari ei ole 
unohtanut. Silloin tällöin tulee 
pidetty yhteyttä. 

 -Minna on myöskin keräilijä, 
kuten minäkin.

Karin erityisalaa ovat van-
hat leikkikalut 1960-70-luvuilta. 
Koska lapsena ei ollut kunnon 
leikkikaluja, Karin piti opetella 
rakentamaan rikkinäisistä osista 
itselleen uusia leluja. Jo pitkään 
hän on hakenut Scania –kuor-
ma-autoon pientä, vihreää oh-
jaamoa. Lava, runko ja pyörät 
ovat jo valmiina.  Kaikki keräi-
lylelut ovat edelleen leikkikun-
toisia.

Merkkipäivät
Merkkipäiviään 4.4. Kari aikoo 
viettää ”perhepiirissä”. Toimin-
nanjohtaja Teuvo V. Riikonen 
on luvannut, että Karille pide-
tään kunnon juhlat sunnuntai-
na 6.4. klo 13 alkaen.

-Yksi päivä muiden joukossa, 
toteaa tuleva päivänsankari. 

Silti tiettyjä odotuksia tuleva 
merkkipäivä mielessä herättää. 
Lahjatoivomuksia hänellä olisi 
yksi. Oma traktori olisi mukava 
saada, ettei tarvitse lainapeliä 
käyttää. Käytettykin kelpaa. 
Joka talvi hän saa vetää tien-
poskeen liukasteltuja autoja.

Viehtymys vanhoihin ajo-
neuvoihin ei ole hävinnyt Ka-
rin elämästä vuosien myötä 
mihinkään. Myös ”yläkerran” 
huolenpito on tullut tutuksi. Kun-
han vain (hevos)voimista ei tule 
puutetta. 

Teksti  ja kuvat:
Markku Liukkonen

Parhaat ystävät.
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Maaranen

Ajelin varhaisina aamutunneilla Pohjois-Savolaisessa vaaramaise-
massa. Pakkasta oli -28 astett a ja täysikuu. Kuu oli laskemassa ja 
vaaran laelta toiselle ajaessani näytti   useaan ott eeseen siltä kuin 
olisin ollut matkalla suoraan kuuhun. Kun tähän näkymään vie-
lä piirtyivät pakkasen huurrutt amat viti valkoiset puut, oli mykis-
tävän kaunista. Maiseman satumaisuus vielä korostui siitä, ett ei 
asutusta ollut. Ei talon taloa.

Minua ympäröivä kauneus ei yltänyt sisimpääni asti . Mielessäni 
myllersivät syytökset omasta kelvott omuudestani kaikkeen mitä 
olin menossa tekemään. Tilanteessa ei ollut mitään uutt a. Eten-
kään yksin ollessani. Silloin on pimeydellä valtaa. Sielunvihollinen 
osaa kyllä jokaisen seurakuntavierailun edellä kaataa niskaani 
kaikki ne syytökset mitkä nyt ylipäätään ovat mahdollisia. Todet 
ja valheet. Oli huonosti  valmistett ua saarnaa, oli epäuskoista sy-
däntä, oli hylätt yä perhett ä, mammonaan turvaamista ja vieraan 
naisen vilkuilua. Joka ainoasta kahvasta, josta Saatana vain ott een 
sai, se myös ravisteli ja raateli. Tätä jatkui niin kauan, kunnes py-
säyti n auton ja tartuin Raamatt uun.

Ohjeet tulivat Efesolaiskirjeen 4.-luvusta: 
”Tämän vuoksi minä polvistun isän eteen, hänen, jonka asemaa 
jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. 
Rukoilen, ett ä hän sanomatt omassa kirkkaudessaan hengellään 
vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne.” Amen.

Näin tein. Matka jatkui. Ja työt tulivat tehdyksi.

Sisäisesti

Jos muistat jonkun synnin, joka 
painaa sinun mieltäsi, niin älä 
yhtään enää jatka elämääsi 
sillä tavalla. Mene kohta hiljai-
seen paikkaan rukoilemaan 
ja tunnusta syntisi Jeesukselle. 
Hän on luvannut antaa kaikki 
synnit katuville anteeksi.

Kultarannikon kutsu
Kuva ja Sana

Ei se ole nöyryyttä, eikä myös-
kään kristillistä, jos raahaa men-
neisyyttään mukanaan. Ylpeyt-
tä se pikemminkin on.

Kootut, Runoja ja mietteitä
Karas-Sana

Nähtävästi paras lääke tuomit-
sevaan mielenlaatuun on se, 
että Herra sallii kiusauksia, jopa 
lankeemuksiakin, itsestään lii-
kaa luulevalle, toisia lyövälle 
kristitylle. Kun pudotetaan jalus-
talta alas, kun tullaan todella 
”vaivaisen syntisen” paikalle, 
alkaa tuomitseminen vähetä. 
Ristin juurella putoavat varmim-
min ne kivet, joilla aioimme toi-
siamme heittää...

Armo kuuluu sulle juuri
Karas-Sana

Pekka Maaranen

Lemiset
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Märkää, loskaista, pimeää. Tuo 
oli koko joulukuun säänkuva. 
Ja nyt tammikuun puolivälissä 
aurinko paistaa, on pakkasta 
ja lunta.  Tuollaisena pimeänä 
päivänä sain jututettavakseni 
Tiina Strengell-Kauhasen Savi-
taipaleelta. 
  Jos säätilassa tapahtui iso 
muutos haastattelupäivän ja 
tämän jutun kirjoittamispäivän 
välillä, niin paljon muuttui myös 
minun tietämykseni haasta-
teltavastani. Näin siitä huoli-
matta, että olemme vanhoja 
tuttuja. Tiina oli aloittamassa 
vuonna 2008 Savitaipaleella 
Soppa ja Soitto nimistä syrjäy-
tymisvaarassa oleville tähdät-
tyä vapaaehtoisdiakoniatyötä. 
Koska syrjäytymisprosessiin liit-
tyy miltei poikkeuksetta myös 
päihteet, sain minäkin kutsun 
työhön suunnitteluvaiheesta al-
kaen. Kun puolestani sain vas-
tattavakseni Orpokotijuhlien 
sielunhoidon, pyysin vuorostani 
Tiinalta apua. Näin me olemme 
tutustuneet, mutta nyt tarken-
netaan kuvaa.

 Edessäni istuu äiti, kätilö, sai-
raanhoitaja, ja RE-sielunhoito-
terapeutti. Siis, koko ihmisen 
hoitaja. Tiina on lähtöisin Jäp-

Koko ihmisen
hoitaja

pilästä, joka nykyisin kuuluu 
Pieksämäkeen. Jäppilän seura-
kuntanuorissa hän kohtasi myös 
Esa-Heikin jonka kanssa avioitui 
vuonna1993.  Heillä on kaksi las-
ta.  Savitaipaleelle perhe muut-
ti 1999. Vaikka Tiina kouluttautui 
kätilöksi, hän on työskennellyt 
sairaanhoitajana. Vuonna 2006 
hän pääsi 2 vuotiseen ”Riko-
tusta eheä” -terapeuttisen sie-

lunhoidon koulutukseen, joka 
toteutettiin monitoimikoulutuk-
sena.

Terapeuttinen sielunhoito 
perustuu ajatukseen yhdistää 
hengellisyys ja psykologinen 
ymmärrys ihmisen kokonais-
valtaisessa auttamistyössä. 
Liikutaan siis perinteisen sie-
lunhoidon ja psykoterapian 
välimaastossa.Sielunhoitote-

Tiina vaikutt aa akti ivisesti  Lappeenrannan seudulla. 
Hänet löytää myös neti stä; www.suomensielunhoitoterapeuti t.fi 

Sielunhoitoterapeutti 
huomioi hengellisen ja 
psykologisen tiedon.
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Väinö Hoikan kuoleman jälkeen 1938 Orpokodin 
johtajaksi tuli nuori pastori, Veikko Suutarinen, 
joka pian työn aloitett uaan joutui evakkoti elle 
muiden kanssa. Aluksi päästi in Suutarisen koti ti -
lalle Rääkkylään, sitt en Tohmajärvelle Jouhkolan 
hoviin. Iltaisin aina kokoonnutti  in pirti n pöydän 
ympärille yhteiseen iltahetkeen.   
    Eräänä iltana Veikko varoitt eli suurempia poi-
kia, jotka jo osasivat käsitellä hevosta, ”ett eivät 
ajaisi liian kovasti  eivätkä laitt aisi suuria kuor-
mia, kun hevonen on jo vanha ja väsynyt, em-
mekä mitenkään tule ilman hevosta toimeen”.  
Silloin Veikon istuessa pöydän päässä, hänen oi-
kealla puolellaan istui ensimmäisenä pieni tytt ö 
joka katsoi kirkkailla silmillään häneen ja sanoi: 
”Veikko setä, pyydetään Taivaan Isältä hevosta, 
onhan Taivaan Isällä hevosia”.   Sodan tähden 
kaikki ylimääräiset hevoset on viety rintamal-
le. Edes rahalla ei saatu hevosta.  Mutt a lapsen 
kirkkaiden silmien katsoessa, Veikko ei voinut 
kieltäytyä. He kaikki polvistuvat ja pyysivät Ju-
malalta, joka oli luvannut heistä huolenkantaa, 
tytön toiveiden mukaan uutt a hevosta. 

Noin kahden viikon kulutt ua he saivat kirjeen, 
jossa maanviljelijä Kymenlaaksosta kirjoitti   heil-
le, ett ä hänellä on nuori, juuri ajoon opetett u 
hevonen, jonka hän on valmis Herran kehotuk-
sesta lahjoitt amaan Orpokodille, jos ”teillä on 
tarvis hevosesta”. Veikko Suutarinen meni sinä 
iltana iltahartauteen mukanaan päivällä tullut 
kirje. Sitt en hän kysyi lapsilta, arvaatt eko mitä 
tämä kirje pitää sisällään? Silloin tuo sama tytt ö 
huusi riemuissaan; ”Siinä on hevonen”!  
    Sovitt una päivänä isäntä toi hevosen junassa 
Tohmajärvelle. Veikko meni suurempien poikien 
ja vanhan hevosen kanssa asemalle vastaan ja 
juoksutti  vat uuden tulokkaan perässä koti in.  
Kaikki lapset olivat kokoontuneet ihastelemaan 
uutt a hevosta. Veikon pitäessä pitkässä narus-
sa, hevonen kirmaisi ympyrää harja hulmuten.  
Silloin Veikko tunsi jonkin nykivän häntä hihas-
ta.  Siinä seisoi tuo sama pieni tytt ö, joka kasvot 
loistaen hihkaisi riemuissaan; ”Näithän sie Veik-
ko-setä, onhan sillä Taivaan Isällä hevosia”.

Teksti : 

Matti   Kostamo muistelee Veikko Suutarista

Taivaan Isän hevoset

rapeutti käyttää kaikkea oppi-
maansa tietoa ja taitoa ihmisen 
hyväksi tunnustaen kuitenkin 
oman rajallisuutensa turvautu-
misella Jumalaan.  Jokainen 
asiakastapaaminen pääte-
tään rukoukseen. 

 -Etuoikeutettu tapa tehdä 
työtä”, toteaa Tiina.

 Sielunhoitoterapia onkin sit-
ten vienyt Tiinaa mukanaan 
moneen. Vuonna 2008 hän 
perusti oman yrityksen toimi-
nimi Terapeuttinen Sielunhoito 
Mirhan ja nykyään hän onkin 
sivutoiminen yrittäjä ja tekee 

sairaanhoitajan työtä sijaisena. 
Toiminimi tarjoaa yksilövastaan-
ottopalvelun lisäksi mm. pien-
ryhmätoimintaa ja luennointia.   
Vuoden 2013 alusta Tiina valit-
tiin valtakunnallisen yhdistyksen 

Suomen Sielunhoitoterapeutit 
r.y.: n puheenjohtajaksi.

Vapaa-aika kuluukin sitten 
perheen ja musiikin parissa. Mu-
siikkia Tiina sekä kuuntelee, että 
myös laulaa itse. Hän on perus-
tajajäsen Aallottaret-kuorossa 
joka piti 10 v.- juhlakonsertin 
vastikään.

Pelastus annetaan ihmiselle 
lahjaksi. Sielunhoitoterapia on 
yksi apuväline tämän lahjan 
löytämiseen.

Teksti : Pekka Maaranen
Tiinan kuva: Anni Kauhanen
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Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
Puhelin 020 743 4570
toimisto@parikanniemi.fi

Toimistosihteeri Risto Teittinen
Puhelin 020 743 4570
Taloussihteeri Elli Hokkanen
Puhelin 040-503 8711
Säätiön hallituksen puheenjohtaja
lääninrovasti Erkki Lemetyinen
Puhelin 0440-430 063
erkki.lemetyinen@evl.fi
Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen
Puhelin 0400-315 573
teuvov.riikonen@parikanniemi.fi
Julistustyön pastori
Markku Liukkonen
Puhelin 040-867 6165
markku.liukkonen@parikanniemi.fi
Evankelista Pekka Maaranen
Puhelin 040-359 0111
pekka.maaranen@pp.inet.fi
Lastenkodin johtaja Sami Siponen
Puhelin 040- 8473657
sami.siponen@parikanniemi.fi

Parikanniemisäätiön tilit
Sampo FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48
Tapiola FI92 3636 3002 2297 63

Adressi-ja syntymäpäiväraha tili
S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

Parikanniemen Ystävät ry tilit
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14
Danske Bank FI69 8000 1900 7130 67 

-Kontti-lehden voi tilata 20€/vuosi                         
-Jäsenmaksut ja kustannustuotteet

Parikanniemisäätiöllä ja kannatusyh-
distyksellä on oikeus ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja.

www.parikanniemi.fi

Kontista kaivettua

Parikanniemen lastentalo valmistuu             
huhtikuuhun mennessä
Lastentalon rakentaminen on vuoden vaihteen jälkeen jatkunut sisätöi-
den merkeissä. Ulkopuoli on nyt pääosin valmis.  Onnentuvan lapset ja 
ohjaajat toivovat pääsevänsä muuttamaan uusiin tiloihin maaliskuun 
alussa. Piispa Seppo Häkkinen avustajineen siunaa kodin 2.4. Juhlaa vie-
tämme tällä kertaa ” perhepiirissä”.

Istruala-Laitilan diakoniapiiriläiset Kangasniemeltä kävivät joulun alla 
tuomassa pehmeitä joulupaketteja lapsille. Samalla ihasteltiin uutta 
lastentaloa johtaja Sami Siposen kanssa.
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Jouluvaelluksen 
suosio kestää

Joulukuun puolivälissä järjestett y 
lastenkodin jouluvaellus oli edel-
leen suositt u varsinkin lapsiper-
heiden parissa. 
  Tällä kertaa mainiossa, mutt a 
hieman tuulisessa säässä toteu-
tett u tapahtuma kokosi ”vaelta-
maan” 1200 ihmistä. Riihikirkossa 
joululauluja laulatti   Suomennie-
men kantt ori Maria Kemppinen. 
Suositt u jouluperinne järjestetään 
taas 12.-13.12.2014.

Saaja: 
Parikanniemen Ystävät ry
Viesti : 
jäsenmaksu/ti laus/lahja
nimi- ja osoiteti edot
Tilille:
S-Sop FI95 5271 0420 0445 14
DB FI69 8000 1900 7130 67

Tue työtämme!

Maksa tilille: 
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14 
Danske Bank FI69 8000 1900 7130 67 
Saaja: Parikanniemen ystävät ry 
Viestikenttään: jäsenmaksu/tilaus/lahjoitus 

Kontti   -lehden neuvott elukunta antamassa kehitt ämisideoita. 
Pöydän ääressä Teuvo V. Riikonen, Aarre Kunnas, Ari Tähkäpää ja 
Mari Parkkinen. Kuvasta puutt uu Markku Liukkonen.

Alusta alkaen
Radio Dein Alusta alkaen äänityssessio Savon-
linnan kristi llisellä opiston studiolla.
    Kuvassa ohjelman äänitt äjä Wali Avent, kirk-
koherra Sammeli Juntunen ja Teuvo V. Riiko-
nen. 
    Alusta alkaen maanantaisin klo 18.00-18.30. 
Ohjelmassa keskustellaan, jätetään kuulijalle 
ti laa ja pitäydytään Sanaan. Keväällä 2014 ai-
heena on Johanneksen evankeliumi. Ohjelman 
tuott aa Savonlinnan seurakunta.
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Helmikuu
 
16.-18.2. Parikkala, ” Lupauksen kanssa”, Raamatt u – ja 
yhteyspäivät Parikkalan seurakunnassa 
(kts. Parikkalan seurakunnan kirkolliset ilmoitukset)
17.2. Hamina, ystäväseurat Kulmakivessä klo 13,
os. Mannerheiminti e 12, Kostamo
18.2. Kerimäki, ystäväseurat Matti   ja Seija Kuuti lla 
klo 13, os. Heponotkonti e 93, Liukkonen, Kalevi Berg
19.2. Savonlinna, Vapaakirkko, Pav-leiripäivä, Maaranen
19.2. Mikkeli, Mikkelin srk-keskus klo 17.30 kahvit, 
klo 18.30 ”Silitä minut ehjäksi”- Henrik ja Raija Ohliksen 
kirjanjulkistamisti laisuus ja kiitosjuhla. Juonto ja musiikki 
Ari ja Johanna Tähkäpää. Riikonen, Reijo Honkonen, 
Juha & Riitt a Hämäläinen, Juha Palm ym.
20.2. Yle Radio, klo 18.50, iltahartaus, Riikonen
21.2. Radio Dei, Hynnisen aamuohjelma klo 9.00, 
Ohlikset ja Riikonen
23.2. Taipalsaari, kirkkopyhä klo 10. Kirkkokahvit ja päi-
väti laisuus, Liukkonen
27.2. Yle Radio, klo 18.50, Iltahartaus, Riikonen
28.2. Joensuu, ystäväpiiri, seurakuntakeskus 13, 
os. Kirkkokatu 28, Kostamo
 

Maaliskuu
 
2.3. Suomussalmi; Messu kk kirkossa klo 10, kahvit ja 
päiväti laisuus, Liukkonen, Kovalainen, os. Salmenti e 1  
Ruhti nassalmi, Messu kirkossa klo 13, saarnaa Maara-
nen. Kirkkokahvit ja seurat. os. Pappilanti e 1.
Ämmänsaari, seurakuntakeskus, iltaseurat klo 18, 
os. Kirkkokuja 1, Kovalainen, Liukkonen, Maaranen.
3.3. Ämmänsaari, Betaniakoti , hartaus klo 13 
Hyrynsalmi, koti seurat Irja Kemppaisella, klo 18, os. 
Honkarannanti e 25, Kovalainen, Liukkonen, Maaranen
Lappeenranta, Emmaus-piiri klo 18, 
os. Suonionkatu 19-21 B, Kostamo
10.3. Savonlinna, pääkirjasto Joeli, Israel-näytt elyn ava-
jaiset klo 16.00, Riikonen
12.3. Lappeenranta, Luukkaan pysäkki, Hallituskatu 35, 
seurat klo 18.00, Maaranen
13.3. Kitee, ystäväpiiri Isopappilassa klo 13,
os. Savikonti e 7, Kostamo
Pyhäselkä, Reijolan seurakuntatalo klo 18, 

os. Santerinti e 11, 18, Maaranen
14.3. Pieksämäki, Uuden kirkon srk-Sali, os. Keskuskatu 
27, ”Silitä minut ehjäksi”-kirjan ilta klo 18.00 Ohlikset, 
Riikonen
16.3. Kartt ula, messu kirkossa klo 10, saarna Pekka Maa-
ranen; seurat Kanniaisessa klo 13, 
os. Kärkkäälänti e 1655, Liukkonen, Maaranen
17.3. Hamina, ystäväseurat Kulmakivessä klo 13, 
os. Mannerheiminti e 12, Liukkonen
Lappeenranta, Emmaus-piiri klo 18, 
os. Suonionkatu 19-21 B, Liukkonen
Lahti , Launeen srk, klo 18 miesten ilta, Henrik Ohlis
19.3. Lappeenranta, Luukkaan Pysäkki, seurat klo 18.00, 
os. Hallituskatu 25, Maaranen
23.3. Kerimäki, Marianpäivän juhlat talvikirkossa klo 10. 
Messun jälkeen lounas ja kiitosseurat seurakuntatalossa, 
os. Urheilukuja 2, Liukkonen, Maaranen, Liisa Hirvonen, 
srk:n työntekijä.
28.3. Joensuu, ystäväpiiri, seurakuntakeskus klo 13, 
os. Kirkkokatu 28, Kontti  nen, Liukkonen
Liperi, koti seurat Elvi Kiviniemellä klo 16, 
os. Käsämänti e 6, Kontti  nen, Liukkonen
29.3. Kajaani, miestenpäivät Keskusseurakuntakodilla, 
os. Kirkkokatu 26 alk. klo 10, Riikonen (3 raamatt uope-
tusta), Liukkonen
30.3. Kajaani, messu Linnantauksen kirkossa klo 12, 
Kaplasti e 2 ; seurat Lähetyskodilla klo 17, 
os. Sammonkatu 5, Liukkonen
Kouvola, Sunnuntai Special klo 17, os. Savonkatu 40 
(käynti  Hovioikeudenkadun puolelta), Riikonen

Huhtikuu
2.4. Lappeenranta, Luukkaan Pysäkki, seurat klo 18.00, 
os. Hallituskatu 25, Maaranen
6.4. Risti ina, Parikanniemi, Kari Lindforsin 50 v. juhlat
klo 13 alkaen, mm. Ohlikset, Riikonen
Myrskylä, koti seurat Arvi ja Helka Fabrituksella 
klo 15, os. Musti kkati e 5, Liukkonen, Maaranen
8.4. Savitaipale, Soppa ja soitt o Torstaituvassa klo 16, 
os. Peltoinlahdenti e 32, Maaranen
10.4. Savonlinna, Pav-leiripäivä Helluntaiseurakunta, 
Maaranen
10.4. Kitee, ystäväpiiri Isopappilassa klo 13, 

Parikanniemisääti ön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät
vierailevat ja puhuvat seuraavissa ti lanteissa!

Katso tarkemmat ti edot seurakunnan ilmoituksista ja 
sääti ön koti sivuilta www.parikanniemi.fi  
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Tammikuinen 
auringon 
nousu Suo-
menniemen 
Kauriansal-
messa.

os. Savikonti e 7, Kostamo
Pyhäselkä, Reijolan seurakuntatalo klo 18, 
os. Santerinti e 11, Riikonen, Tolvanen
10.4. Yle Radio, klo 18.50, iltahartaus, Riikonen
13.4. Tervo, messu klo 10, saarna Maaranen
Kartt ula, koti seurat Tauno ja Marjatt a Rissasella 
klo 12.30, os. Lohiti e 5,  Maaranen ym.
Mikkeli, Heimarin Me-viikonloppu, klo 15, Liukkonen 
20.4. Miehikkälä, pääsiäisaamun messu. Liukkonen.
23.4. Lappeenranta, Luukkaan Pysäkki, 
os. Hallituskatu 35, seurat klo 18.00, Maaranen
Jämijärvi, seurakuntakeskus, ”Silitä minut ehjäksi” -ilta 
klo 18, Ohlikset, Riikonen
24.4. Lappeenranta, kirkon alasali, ”Silitä minut ehjäksi” 
-ilta klo 18, Ohlikset, Riikonen
25.4. Joensuu, ystäväpiiri, seurakuntakeskus klo 13, 
os. Kirkkokatu 28, Kostamo
27.4. Savonlinna, Uudenelämän ilta Pääskylahden 
kirkossa klo 18, os. Kaarti lanti e 62, Maaranen
Sysmä, ”Erämaa opett aa”, miestenilta Nuotassa klo 18, 
os. Uoti nti e 7, Liukkonen
28.4. Hamina, ystäväseurat Kulmakivessä klo 13, os. 
os. Mannerheiminti e 12, Maaranen
29.4. Kerimäki, koti seurat Pentti   ja Liisa Kososella klo 13, 
os. Lemmenmäenti e 3, Maaranen
 

Toukokuu
4.5. Lappeenranta, Lauritsala, klo 16, Liukkonen 
7.5. Lappeenranta, Luukkaan Pysäkki, Hallituskatu 35, 
seurat, klo 18.00, Maaranen
Parikkala, srk-keskus, Raamatt uopetus Room.kirjeestä 
klo 18, Riikonen
8.5 Kitee, ystäväpiirin 50 -vuoti sjuhla Isopappilassa klo 
13, os. Savikonti e 7, Kostamo, Jyrkämä, Liukkonen ym.
11.5. Savonlinna, srk-keskus, äiti enpäivän 
Hevosenkenkäilta klo 15, Ohlikset, Riikonen
13.5. Risti ina, Vaarinsaaren palvelukeskus klo 10-10.30, 
os. Tuderuksenti e 2,  Liukkonen
Mikkeli, ”Vaimo, paras ystäväni”, miestenilta 
Susiniemessä klo 18, os. Susiniementi e 50, Liukkonen
18.5. Säkylä, kirkkopyhä klo 10. Kirkkokahvit ja päiväti -
laisuus seurakuntatalolla, Kostamo, Liukkonen
Juupajoki, messu kirkossa klo 10, saarna Maaranen, Rei-
jon muistoseurat Voimalassa klo 17, os. Ylävoimalanti e 
52, Kostamo, Liukkonen, Maaranen ym.
19.5. Hamina, seurat Matti   ja Oili Harjulalla klo 13, 
os. Koskelanti e 13 (Ihamaa)
21.5. Lappeenranta, Luukkaan Pysäkki, seurat klo 18,
os. Hallituskatu 35, Maaranen
27.5. Kerimäki, koti seurat Matti   ja Tuula Siimeksellä 
klo 13, os. Mäkituvanti e 38, Kostamo
29.5. Kangasniemi, Pyhäselkä

Matkoja 2014!
29.6.-5.7. Oronmyllyn kesämatka Minskiin ja Vil-
naan. Eeva-Liisa Siitonen Oronmyllyltä ja evankelis-
ta Pekka Maaranen Parikanniemisääti östä. 

30.8.-6.9. Kairosmaja, ruskamatka. Pekka Maaranen 
ja Markku Liukkonen. 
Musiikki Minna ja Jussi Pyysalo (KRS).
Hinta 70-92 euroa/päivä/täyshoito. Lisäksi bussi-
matkan hinta ja reitti   tarkentuu erikseen.

6.-13.9. Matka Kreikan Patmoksen saarelle 
Tarkemmat ti edot; www.tusse.fi  
Vetäjinä Teuvo V. Riikonen ja Thorleif 
Johansson.        *Saaren Orpokoti juhlat 15.-17.8.2014*

Kevät kiertue!
Teuvo V. Riikonen ja Henrik & Raija Ohlis 
vierailevat kertomassa Silitä minut ehjäksi - 
kirjan pohjalta Parikanniemen lastenkodista, 
lasten tarinoista ja Ohlisten elämäntyöstä 40 
vuoden ajalta. 
Kirjaa myytävänä 25 €/kpl.
19.2. Mikkeli, 21.2. Helsinki, Radio Dei 
14.3. Pieksämäki, 17.3. Lahti  (vain Henkka)
23.4. Jämijärvi, 24.4. Lappeenranta
11.5. Savonlinna,  8.6. Kitee, helluntaijuhlat

Järj.  Paikallisseurakunta ja 
Parikanniemisääti ö



Leena Kaartinen: Kirkon
perustehtävä on lähetys

Lääkäri Leena Kaartinen on 
tehnyt elämäntyön lähetys-
työssä. TIME-lehti valitsi    hänet 
muutaman vuotta sitten vuo-
den Eurooppalaiseksi. 

Mistä kutsumus on syntynyt?
  -Kutsumus syttyi Musta Saara 
laulusta 6 -vuotiaana Imatralla. 
”Nyt mie tiijän, mitä miust tul-
lee isona, lähetyssaarnaaja!” 
huudahdin äidilleni, johon hän 
vastasi ”Siihen tarvitaan kutsu-
musta”. Nuorena tulin uskoon 
ja sain toisen ahaa-elämyksen, 
kun luin Albert Schweitzerin elä-
mästä. Lähetyslääkäri minus-
ta tuli mutkien ja vaikeuksien 
kautta. En päässyt Suomessa 
lääkikseen, joten opiskelin Sak-
sassa Göttingenissä. Aloitin ja 
lopetin elämäntyöni Afganista-
nissa. Erikoistuin Suomessa las-
tenlääkäriksi, mutta olin välillä 
Etiopiassa. 1985 pääsin takaisin 
ensirakkauteni maahan Afga-
nistaniin Neuvostoliiton miehi-
tyksen aikana, eikä ulkomaa-

laisia päästetty maaseudulle. 
Kabulissa toimin eri tehtävissä. 
Vuonna 1996 pääsin keski-Af-
ganistanin hasaraheimon pariin 
ja myöhemmin oman kristillisen
kehitysyhteistyöjärjestön pe-
rusterveydenhuollon projektiin. 
Koen olevani Kristuksen rakkau-
den sanansaattaja ja Hänen 
todistajansa ihan tavallisessa 
arjessa. Olen solahtanut luon-
tevasti oloihin, missä ei varsi-
naisesti lähetystyötä edes voi 
tehdä!

Miten naisten ja lasten 
asemaa voidaan parantaa?
  -Opettamalla naiset lukemaan 
ja kouluttamalla heitä esimer-
kiksi terveysasioissa koko per-
heen ja yhteisön elinolot kohe-
nevat. Afganistanissa saimme 
virallisen sopimuksen puitteissa 
myös ottaa naisia työhön ja 
kouluttaa heitä hoitajiksi. Ter-
veyskasvatuksen olemme suun-
nanneet kylien naisille. Huoma-
simme myös, että miehetkin 

tarvitsevat valistusta. Koko yh-
teisön olojen parantaminen 
kohentaa naisten asemaa. Vii-
saasti valistamalla miesväkeä 
naisen arvosta, puuttumalla 
perheväkivaltaan voi käytän-
nön tasolla naisen asemaa ko-
hentaa.

Työhistoriassasi on jakso 
Parikanniemen lastenkodissa?
   -Aloitin erikoistumisen lasten-
lääkäriksi Mikkelin keskussairaa-
lassa syksyllä 1974 ensimmäisen 
työkauden jälkeen. Toimin jon-
kun aikaa mikkeliläisen vaki-
tuisen lastenlääkärin sijaisena 
Parikanniemessä. Oli mieluista 
tutustua Parikanniemen Orpo-
kotiin ihan ”livenä”, koska se 
oli toki tullut jollakin lailla tutuksi 
hengellisissä ympyröissä. Työ oli 
mieluista myös vastapainona 
sairaalatyölle.

Mikä on lähetystyön asema kir-
kossa? Vieläkö löytyy kanna-
tusta?
   -Kyllä löytyy kirkkolaivan heilu-
misista huolimatta. Maan hiljai-
set,varsinainen seurakuntaväki 
on uskollista. Mutta on myös 
pidettävä esillä lähetyksen 
merkitystä kirkon päätehtävä-
nä. Lähtijöitä kyllä kaipaamme. 
Nykynuoret ovat varsin lyhyt-
jänteisiä, projektiajattelijoita. 
Mutta olisi sekin parempi kuin ei 
mitään. Lähetyskasvatusta tar-
vitaan seurakunnassa  lapsista 
alkaen edelleen.

Haastatt elu: 
Teuvo V. Riikonen

Leena ja Jekku-koira.
Kunnostaan huoleh-
ti minen on Leenalle 

 edelleen tärkeää.


