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Love people on maailmalla levinnyt evankelioimisen 
tapa, joka toimii myös Suomessa. Periaate on hyvin 
yksinkertainen. Osoitamme ihmisille yllättävää ja eh-
dotonta rakkautta. Näinhän monet kristityt ovat aina 
tehneetkin. Mikä siitä tekee uutta?

Monesti olemme kristittyinä jämähtäneet tiettyihin 
tapoihin ja kaavoihin todistaessamme Jeesuksesta. 
Jos tapamme ei jossain toimi, olemme hiljaa. Maa-
ilma kuitenkin kaipaa rakkautta. Myös seurakunnan 
suhteen on odotusarvo. Me emme jätä ihmisiä pu-
laan! Meiltä odotetaan hyväntekemistä. 

Parikanniemessä olemme huomanneet, etteivät  
voimavarat aina riitä kaikkeen. Kaikkia ei voi auttaa. 
Olemme joutuneet karsimaan toimintaamme ras-
kaalla kädellä.  Monet ihmiset ovat saaneet haavoja 
ja pettyneet meihin. Emme ole pystyneet rakasta-

maan tarpeeksi.  Siitä olen pahoillani.
Rakkauteen ei aina tarvita rahaa. Myös yllättävät 

huomaamiset tuovat Jumalan valtakuntaa lähemmäs 
ja vievät lähimmäistä elämässä eteenpäin. Samalla 
voimme todistaa, kenen asialla itseasiassa olemme. 

Autoilijat voivat tarjota kyytejä autottomille. Tunte-
mattomien kanssa voi opetella juttelemaan. Bussissa 
voi tarjota suklaata kaikille kanssamatkustajille. Sai-
raalle voi tarjota esirukouspalvelua. Vanhaa ihmistä 
voi auttaa.

Paavali kehui Makedonian kristittyjä siitä, että he 
eivät antaneet vain pyydettäessä, vaan omasta va-
paasta halustaan. Itse asiassa he pyysivät päästä mu-
kaan hyväntekemiseen.

Katselkaamme ympärillemme. Rakkautta tarvitaan.

Hyväntekijöinä

Minulta leikattiin jalka. Siitä lähti 
tukos keuhkoihin. Samalla pysähtyi 
sydän. Sain kaksinkertaisen aivoin-
farktin. Henkiinjäämisen mahdolli-
suuteni olivat heikot. Minun ei pitäisi 
olla enää elossa. Ammattitaitoisen ja 
nopean elvytyksen avulla jäin kuiten-
kin henkiin.

Nyt olen opetellut virttä; ”Ei sana 
yksikään suustani, käy Herra tietä-
mättäsi”. Virsi on kohdallani pitänyt 
kirjaimellisesti paikkansa. Kaikki on 
pitänyt aloittaa alusta. 

Nieleminen-puhe-kaikki. 

Mikkelin Moison neurologisen 
kuntoutusosasto 11 avulla olen har-
joittelun kautta saanut palata takaisin 
elämään. 

 Kuntoutumisessa oman motivaati-
on merkitystä ei korvaa mikään. Ei ole 
mitään syytä olla kuitenkaan katkera. 
Oma isäni, sotainvalidi,  käveli tervee-
nä vain 30 vuotta. Itse olen saanut elää 
terveenä yli 70 vuotta. Urheilla ja teh-
dä kaikkea, mitä olen halunnut.

Emme osaa arvostaa terveyden-
huollon palveluita, ennenkuin jou-
dumme niitä itse käyttämään. Resurs-

sipula on kuitenkin krooninen. Alalla 
ei jaksa pitkään. Työ on huonosti pal-
kattua ja raskasta. 

Toivoisin, että yhteiskunta ja päät-
täjät antaisivat kaiken tukensa hoito-
henkilökunnalle. 

Sairaudessa ihmisen perusluonne 
punnitaan. Sairaalassa tapasin monia 
urhoollisia potilaita.

 ”Ja on tässä jotain opittukin. Joka 
kierros opettaa.”

Matti Boisman
Työnohjaaja,toipilas

Ei sana yksikään

Markku Liukkonen

Pääkirjoitus

Näkökulma
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Aikamme vaikenee parannuksen 
teosta.
Katekismuksen opetus on edelleen 
ajankohtainen.
Vaikeat ajat koituvat lopulta 
siunaukseksi.

Elämme sellaista aikaa jolloin 
ei juurikaan pidetä esillä näitä 
otsikkomme kahta ensimmäistä 
sanaa. Uskosta kyllä puhutaan, 
mutta ei herätyksestä ja paran-
nuksesta. 

Aikamme kristillisyydestä löy-
tyy vahvasti niitä piirteitä joista 
Helena Konttinen puhui aika-
naan käyttäen ilmaisua, että 
evankeliumi saarnataan ilman 
lakia. Juuri tästä on kyse silloin 
kun herätys ja parannus jäävät 
sananjulistuksesta pois.

Katekismus opettaa

Kirkkomme edellinen katekis-
mus pitää näitä kahta asiaa 
esillä varsin selkeästi. 

Katekismuksen kohta 70 sa-
noo heräämisestä seuraavaa: 
”Kun Jumala pysähdyttää syn-
tisen eteensä, tämä joutuu nä-
kemään todellisen tilansa. Hän 
näkee rikkoneensa Jumalan 
käskyt. Hän alkaa tajuta, ettei 
hänellä ole vain yksityisiä synte-

Herätys, 
parannus,usko
Juha Luukkonen, kirkkoherra, Rautavaara                                              Raamattuopetus

jä, vaan että koko hänen elä-
mänsä suunta on väärä. Mutta 
synnin hädän ohella hänessä 
herää vetämystä Vapahtajan 
puoleen ja toivo, ettei Vapah-
taja sittenkään häntä hylkää. 
Tätä synnin hätää ja armon ikä-
vää Jumalan edessä sanotaan 
heräämiseksi”.

Tässä asia on tavattoman 
selkeästi ja ytimekkäästi ilmais-
tu. Samalla siinä näkyy juuri se, 
mikä nykyisenä aikanamme 
niin monen ihmisen kohdalla 
jää puuttumaan. Nimittäin juuri 
sen tajuaminen, että koko elä-
män suunta on väärä. Jollei 
Jumalan meille antamia käs-
kyjä eli lakia pidetä enää esillä 
julistuksessa käy näin. Apostoli 
Paavali opettaa efesolaiskir-
jeessä: ”Heräjä sinä, joka nukut, 
ja nouse kuolleista, niin Kristus 
sinua valaisee”. 

Katekismus jatkaa kohdassa 
71 parannuksesta seuraavaa: 
”Taivaallinen Isä odottaa, että 
herätetty ihminen kääntyy hä-

nen puoleensa ja tunnustaa 
hänelle syntinsä. Herätetty ihmi-
nen pyytää niitä Kristuksen täh-
den anteeksi ja anoo voimaa 
luopua niistä. Näin hän tekee 
parannuksen”.

Jälleen luemme selkeää teks-
tiä katekismuksesta. Mutta silti 
juuri tämäkin jää monen koh-
dalla toteutumatta. 

”Ei nähdä 
omassa 

vaelluksessa 
mitään 

väärää vaan 
pikemminkin 
puolustellaan 

syntiä, etsitään 
sille oikeutusta.” 

Ei haluta luopua väärästä elä-
mästä kun ei nähdä siinä mi-
tään väärää. Pahinta on jos 
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Herää sinä, joka nukut ja nouse 
kuolleista niin Kristus 

sinua valaiseva!
Ef. 5:14

vielä sananjulistuksessa tue-
taan ja rohkaistaan pysymään 
tässä tilassa. 

Unohdetut totuudet
esiin

Vanha klassinen kristinusko kui-
tenkin on juuri sitä, missä nämä 
unohduksiin jääneet asiat ovat 
esillä. Siis esillä ovat myös herä-
tys ja parannus. 

Apostolien teot luku 3 jae 19 
opettaa:”Tehkää siis parannus 
ja kääntykää, että teidän syn-

tinne pyyhittäisiin pois.” Jeesuk-
sen kuuluisassa vertauksessa 
tuhlaajapoika teki juuri näin. 
Hän meni itseensä ja tunnusti 
syntinsä ja sai armon.

Näitä asioita kirkon on kaikki-
na aikoina pidettävä esillä. Tar-
jota ei uutta, vaan uudestaan. 

On myös muistettava, että 
itse Jumala toimii niin, että Hän 
pysähdyttää ihmisiä, niin yksit-
täisiä kuin kokonaisia kansa-
kuntia. Hänen käsivartensa ei 
ole lyhyt, Hän on kansojen ja           
aikakausien Herra. 

Tämän me opimme kun seu-
raamme Israelin kansa historiaa 
Vanhasta testamentista. Siellä 
me näemme miten Jumala itse 
toimii kansansa suhteen. Hän 
kutsuu omiaan myös koette-
lemusten ja vaikeiden aikojen 
kautta herätykseen ja paran-
nukseen. Lopultaan tämä kaikki 
on Jumalan rakkautta omiaan 
kohtaan, Hän tietää mikä meil-
le viimekädessä on parhaaksi. 

Rautavaaran yksi pappinen seurakunta kuuluu Kuopion hiippakuntaan. Kuvassa piispa Jari Jolkkonen ja 
kirkkoherra Juha Luukkonen.
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Nyt se alkaa! Opiskelu! 

Elokuussa kesäloma on takana 
ja opinnot edessä. Joku jatkaa 
tutussa koulussa tai oppilaitok-
sessa. Joku muuttaa Mikkeliin 
toiselta puolelta Suomea ja 
aloittaa kokonaan uuden vai-
heen elämässään.  
Tähän uuteen elämänvaihee-
seen kirkon oppilaitosyhteistyö 
haluaa antaa oman tukensa. 

Olen siis kirkon työntekijä, Mik-
kelin tuomiokirkkoseurakunnan 
oppilaitospastori, Jaana-pap-
pi. Teen töitä Mikkelin ammat-

tikorkeakoulussa, Etelä-Savon 
ammattiopistossa,  Suomen 
nuoriso-opistossa ja Yliopisto-
keskuksella. Työtä tehdään 
pääasiassa suomenkielellä, 
mutta aika usein myös englan-
niksi. Väkeä näissä oppilaitok-
sissa on yhteensä noin 6000. 
Suomessa kaltaisiani oppilaitos-
yhteistyön tekijöitä on kuutisen-
kymmentä.

Elo-syyskuussa ehkä yleisin 
kuulemani kysymys on: Mitä sie 
teet?
Mitä mie teen, hyvä kysymys.
Valtakunnallisesti työni määri-
tellään mm. näin:

Oppilaitospappi on
läsnä ja kuulolla

Periaatteita: 

• Oppilaitostyöntekijä palvelee kaikkia  
 oppilaitosyhteisön jäseniä 
• Oppilaitostyö rakentuu kirkon ja 
 oppilaitoksen vuoropuheluun ja 
 luottamukseen 
• Oppilaitosten tarpeet ohjaavat kirkon  
 oppilaitostyöntekijän työtä. Keskeistä  
 on ryhmien ja yksilön kohtaaminen eri 
 tilanteissa ja elämänvaiheissa 
• Osallistuu oppilaitosten arkeen,  
 ymmärtää oppilaitosten toiminta-aja- 
 tukset ja arvot sekä yhteiskuntaa 
 palvelevan roolin 

Tavoitteita: 

• Edistää ihmisarvoa ja lähimmäisenrak- 
 kautta 
• Vahvistaa ihmisen kokonaisvaltaista 
 hyvinvointia 
• Pohtii uskonnollisia ja hengellisiä 
 kysymyksiä 
• Edistää ammatillista, tieteellistä ja tai 
 taiteellista sivistystä 

Kirkko tekee yhteistyötä koulussa

Oppilaitospappi Jaana Pietiläisen 
työpaikkana ovat Mikkelin 
ammatilliset koulutuslaitokset.

Asiantuntija
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”Kirkon oppilaitosyhteistyössä 
tuetaan opiskelu- ja työhyvin-
vointia. Monikulttuurisuuteen 
ja -uskonnollisuuteen liittyvät 
kysymykset ovat keskeinen osa 
työtä. 

Kirkon työ on yhteisöllistä. Sii-
nä huomioidaan oppilaitosyh-
teisön tarpeet. Päämääränä 
on edistää opiskelijoiden ja 
henkilökunnan hyvinvointia. 

Seurakunnat tekevät yhteis-
työtä ammatillisten oppilaitos-
ten, ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen kanssa. Oppilaitok-
sissa toimii pappeja, diakonia-
työntekijöitä, nuorisotyönohjaa-
jia, erityisnuorisotyönohjaajia ja 
muusikoita.” 

Käytännössä kaikki edellä 
mainittu on mm sitä, että olen 
läsnä ja kuulolla ”seurakuntani” 
keskellä. 

Työhuoneeni on ammattikor-
keakoululla ja ovi on aina auki. 
(Paitsi tietysti silloin kun luona-
ni on joku keskustelemassa.) 
Olen läsnä  keskusteluja varten 

Hänen poismuuttonsa teki kyllä aukon Jumalan valtakunnan 
työssä ja me hänen ystävänsä tulemme kauan kaipaamaan hänen 
äidillisiä neuvojansa,....
Me täällä herätysarmoon tulleet tarvitsemme sitä enemmän liit-
tyä toisiimme, niinkuin orpolapset, joiden äiti on otettu pois ja 
jotka alkavat hoitaa toinen toisiansa, ett’ei vieras käsi pääse kotia 
hallitsemaan. ”Te olette Jumalan perhe”, ja tämän Jumalan per-
heen keskuudessa tulisi aina olla ehjä rakkauden side. 

(K.K. Sarlin: Eräs meidän ajan profeetta, Helenan elämän viimei-
set kuukaudet)

ja keskustelujen aiheet ovat 
kaikkea mahdollista maan ja 
taivaan välillä. Joku haluaa 
keskustella ”Jumala-juttuja”, 
toinen kertoo opiskelujen tak-
kuamisesta. Joltakin on kuollut 
läheinen ja yhdessä sytytämme 
kynttilän ja rukoilemme. Jos-
kus voi käydä niinkin, että joku 
vain huikkaa ovenraosta hyvin 
menneestä tentistä tai muusta 
iloisesta tapahtumasta. Välillä 
joku opettaja laitta sähköpos-
tia ja pyytää luokkaan vierai-
lemaan. Vihki- ja kastepyyntö-

jäkin tulee aina silloin tällöin. 
Ja lukukausien loppuessa on 
lupauksenantohartaudet. 

Ulkomaalaiset opiskelijat ovat 
myös löytäneet oppilaitospap-
pinsa. Joskus voin auttaa käy-
tännönasioissa, joskus kutsun 
mukaan kerran kuussa pidettä-
vään englanninkieliseen English 

Service jumalanpalvelukseen.
Päivä täyttyy käynneistä eri 

oppilaitoksiin, ja kohtaamisista 
eri puolilla kaupunkia opiskeli-
joiden, kuraattoreiden, opojen 
ja terveydenhoitajien kanssa. 
Läsnä ja kuulolla, herkällä mie-
lellä aistimassa, missä pappia 
tarvitaan.

Pidän työstäni aivan valta-
vasti. Joka päivä on erilainen 
ja uudet haasteet odottavat 
aina nurkan takana. Eräässä 
aikuiskoulutuksen mainoksessa 
sanotaan: ”Innostu oppimaan. 

Tee elämäsi löytöretki. Muista, 
että yksikään opeteltu taito ja 
omaksuttu tieto ei ole elinikäi-
sellä matkalla turha. Arvosta-
kaa nykyistä osaamistanne ja 
uskaltautukaa oppimaan uut-
ta. Ole valmiina elämäsi seik-
kailuun.”

Oppimassa olen minäkin. 
Opiskelemassa koko ajan sitä, 
miten voin paremmin palvella 
näitä yhteisöjä joiden pariin mi-
nut on asetettu. 

Koen, että olen myös omalta 
osaltani muistuttamassa oppi-
laitosympäristöissä siitä, että 
ihminen on kokonaisuus joka 
tiedon lisäksi tarvitsee myös 
ravintoa sydämelleen ja sielul-
leen. 

Haluan olla luomassa hengel-
listä oppimisympäristöä. Kirjai-
lija M.Mathewsin mukaan ”se 
on tila, joka ei ole vain fyysinen 
rakennus tai pelkkä työhuone, 
vaan näkymätön tila, jossa saa 
aavistuksen näkymättömästä 
todellisuudesta, tila, joka herät-
tää  aavistuksen uudesta, ehkä 
ennenäkemättömästä todelli-
suudesta.” 

Ulkomaalaiset opiskelijat ovat                       
löytäneet oppilaitospappinsa.

Pala Konttista
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Olin vielä lapsi, kun perheem-
me joutui lähtemään kahdesti 
evakkoon Uukuniemen Mensu-
vaaran kylästä, jossa synnyin ja 
joka oli myös Helena Konttisen 
kotikylä. Olen vähän sukuakin 
Helenalle. Mummoni äiti ja He-
lena Konttinen olivat serkuksia. 
Koin hengellisen herätyksen 
uukuniemeläisyyden vaikutuk-
sesta. Opiskellessani teologiaa 
Helsingin yliopistossa sain teh-
täväkseni laatia tutkielman uu-
kuniemeläisen herätysliikkeen 
opillisista piirteistä. Aiheen an-
toi professori Osmo Tiililä, joka 
myös tarkasti opinnäytteeni. 
Aihe kiinnostaa minua edel-
leen.

Herätyksen tulet alkoivat pa-
laa Uukuniemellä kesällä 1886, 
jota vuotta voidaan pitää uu-
kuniemeläisen herätysliikkeen 
alkamisvuotena. Pieni miesten 
joukko kokontui usein eräälle 
aholle keskustelemaan uskon 
asioista, laulamaan hengellisiä 
lauluja ja rukoilemaan. Jouk-
koon kuuluivat maanviljelijät 
Paavo Sihvonen ja Olli Hälvä, 
joista tuli herätysliikkeen ensim-
mäisiä johtajia.

He olivat jo ennen ”ahoseu-
roja” saaneet voimakkaan 
hengellisen herätyksen. Paa-
vo Sihvonen (1864-1946) koki 

kääntymyksen eräänä syys-
kesän päivänä ollessaan yksin 
metsätyömaalla. Hänelle kir-
kastui äkisti Jumalan armo Raa-
matun jakeen perusteella, jota 
hän ei myöhemmin tarkkaan 
muistanut. Aikaisemmin hän oli 
kuvitellut voivansa omin voimin 
parannella elämäänsä kelva-
takseen Jumalalle. Mutta se 
johti vain entistä suurempaan 
ahdistukseen. Lainalaista kilvoit-
telua kesti hänen kohdallaan 
useita vuosia. Kun hän sai omis-
taa armon, hän ei voinut olla 
kertomatta naapureilleen, jot-
ka alkoivat itkeä syntisyyttään 
ja tulivat sittemmin uskoon.

Olli Hälvä (1869-1944) koki 
herätyksen 18-vuotiaana teh-
tyään ensi kerran matkan Kesä-

lahden kirkkoon, jossa saarnasi 
nuori pappi August Noponen. 
Aluksi Hälväkin joutui lainalai-
seen tilaan, jota kesti ”puo-
likymmentä vuotta”, kunnes 
Paavo Sihvonen lausui hänelle 
vapauttavat sanat: ”Jumala 
ottaa vastaan semmoisia kuin 
olemme”. Hälvä kirjoitti muistel-
makirjoituksesaan: ”Voi ihmettä 
armoa, joka vuoti sydämeeni 
kuin vuolas virta. Elämäni tun-
tui olevan niin sanomattoman 
ihana. Sieluni soi kiitosta ja ylis-
tystä tapetulle Karitsalle. Rupe-
si kuin tuli sieluani polttamaan. 
Minun pitäisi tästä ihmeellisestä 
armosta puhua toisillekkin ihmi-
sille”.

Työtoverit

Näin alkoi noiden kahden mie-
hen vuosikymmeniä kestänyt 
”aseveljeys”, ja Jumalan tulet 
alkoivat levitä nopeasti.
”Aluksi luulin, että koko kylän 
väki kääntyy”, totesi Sihvonen  
myöhemmin. Sihvonen ja Häl-
vä täydensivät saarnamiehinä 
erinomaisesti toisiaan. Sihvosta 
nimitettiin herätysliikkeen ”ojen-
nusnuoraksi”, ”syväkyntäjäksi” 
ja ”dogmaatikoksi”. Hänen pu-
heensa olivat opettavaisia ja 

Uukuniemeläisyyden
opillisia piirteitä

Uukuniemeläinen usko rakentui 
tavallisen kansanihmisen 
uskonkokemukseen. 

Kirjoittaja Yrjö Ijäs on eläk-
keellä oleva rovasti, joka 
on toiminut pappina mm. 
Imatran seurakunnassa.

Historia
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syvällisiä. Monet näkivät tuossa 
sarkaan pukeutuneessa, val-
kopartaisessa miehessä jotain 
profeetta Aamoksen kaltaista, 
kun taas toiset nimittivät häntä 
Jaakobiksi. Hän korosti usein, 
että lain on saatava herättää 
ihmisessä synnintuntoa ennen-
kuin armo kelpaa hänelle. Sih-
vonen tunsi olevansa kuin ”jar-
rumies” siellä, missä julistettiin 
Jumalan armoa liian kevyesti.

Monet taas näkivät Hälväs-
sä jotakin apostoli Johannek-
sen kaltaista. Hälvä oli iloinen, 
avoin ja herkkä. Häntä kutsuttiin 
Keski-Karjalan rakkauden apos-
toliksi, evankelistaksi, jolla oli 
”suussaan tuore öljypuun lehti”. 
Hälvä oli armoitettu sielunhoi-
taja, jonka oli helpoo lähestyä 
kaikenikäisiä ihmisiä, varsinkin 
nuoria. Hän kykeni tuomaan 
Kristuksen rakkauden niin alas, 
että huonoinkin uskalsi siihen 
tarttua. Hän puhui paljon kris-
tityn ilosta ja pelastusvarmuu-
desta. ”On semmoisia mölhä-
uskovaisia, joilla ei ole koskaan 
todellista autuuden iloa”, hän 
saattoi sanoa.

Sihvosen ja Hälvän yhteis-
työ muodostui hedelmälliseksi, 
vaikka heillä oli pieniä erimieli-
syyksiä joistakin opillisista koros-
tuksista. 

He olivat kerran pitämässä 
seuroja, jotka Hälvä aloitti ju-
listamalla kuulijoille valmista 
armoa. Sihvonen pelkäsi evan-
keliumin helmen joutuvan näin-
helposti sikojen tallattavaksi ja 
ojensi työtoveriaan: ”Olisit lain 
ruoskalla ensin vähän suomi-
nut niitä kuulijoita, mutta nyt sie 
mänit hölläyttämään armon 
niille kaikille”. Hälvä oli vastan-
nut: ”No kun miusta ne kaikki 
näyttivät jo tarpeeks suomituil-
ta”.

Helena liittyi seuraan 
Rovasti Wallen pontevasta vas-
tustuksesta huolimatta herätys-
liike voimistui ja levisi pian myös 
ympäristön pitäjiin. Vuodesta 
1905 alkaen Jumala alkoi käyt-
tää herätyksen välikappaleena 
köyhää torpparin vaimoa He-
lena Konttista, joka tunnetaan 
yleisesti horrossaarnaajana. 
Vaikeat sisäiset ahdistukset, il-
mestykset ja ulkoiset vastoin-
käymiset kypsyttivät hänestä 
profeetan, jonka tuli puhua 
”elämän parannusta ihmiskur-
jain sydämelle”.

Seuraavat kymmenen vuotta 
olivat herätysliikkeen voiman 
kautta. Tuhannet ihmiset saa-
puivat pitkistä matkoista kuu-

lemaan Helena Konttista. Myös 
Helena teki saarnamatkoja 
Uukuniemen ulkopuolelle aina 
Länsi-Suomeen saakka. Sairai-
ta parani, rikoksia paljastui ja 
jumalankieltäjiä tuli kääntymyk-
seen.  Hänellä oli profetaalinen 
lahja nähdä ihmisten salattuja 
syntejä, minkä tähden monet 
pelkäsivät häntä. Mutta kaik-
ki hänen näkymätöntä henki-
maailmaa koskevat näkynsä, 
ihmetekonsa ja ennustuksensa 
palvelivat herätystä. Niiden tar-
koituksena ei ollut ruokkia ih-
misten ihmeenjanoa ja uteliai-
suutta, vaan synnyttää heissä 
uskoa Jeesukseen Kristukseen. 
Helena Konttisesta tehty kirja 
Eräs meidän ajan profeetta on 
ollut herätykseksi ja siunaukseksi 
monille ihmisille.

Uukuniemeläinen herätysliike 
on painanut oman väkevän lei-
mansa Karjalan kansan hengel-
liseen elämään. Herätyksen tu-
let palavat vieläkin siellä, minne 
uskovat vievät sen mukanaan. 
Herätysliikkeen voimasta kertoo  
”Orpokodin” (lastenkodin) toi-
minta, Saaren vuotuiset juhlat 
sekä monet lähetystyöntekijät, 
jotka ovat lähteneet liikkeen 
piiristä työhön kaukaisiin 
maihin.

Orpokotijuhlat siirtyivät 
Saaren kirkolle 1945. 

Juhlakansaa 1950-luvulta.
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Menneisyydessä koettu Jumalan 
apu rohkaisee etsimään omaa 
kutsumustaan.      

- Kukahan se Etiopian lähet-
ti olikaan... Meillä on tällaista 
nykyään, naurahtavat yhteen 
ääneen Matleena ja Sakari Pi-
nola Kettulan kesäpaikalla. 

Pitkä elämäntyö lähetystyön 
parissa on tuonut mukanaan 
paljon ystäviä ja tuttuja ympä-
ri maailman. Kaikkien nimiä ei 
heti edes muista. Pinolat työs-
kentelivät Taiwanilla 13 vuotta, 
vuosina 1967-1985. Sittemmin 
molemmat ovat olleet Suomen 
Lähetysseurassa johto –ja ope-
tustehtävissä, mutta varsinkin 
Sakari on esiintynyt myös julki-
suudessa perinteisen lähetys-
työn puolestapuhujana. 

Palattuaan Taiwanilta 1985 
Pinolat miettivät asumistaan 
Suomessa. Päätettiin, että 
työasunto Helsingissä sai riittää 
perheen tarpeisiin ja kesäpaik-
ka hankittiin Suomusjärveltä 
Kettulan kylästä, jossa nykyään 
on koko suvun ja ystävien viih-
tyisä kohtaamispaikka. 

Eläkepäivinä riittää sukan ku-
tomista lastenlapsille. Lapsia on 
4 ja lastenlapsia on peräti 13. 
Matleenan äiti, Aura Turunen 
(Honkasalo) oli käsityöihminen 
ja sivistynyt, Jaakkiman opiston 
käynyt, ”kaunosielu”. Hänen 
isänsä oli Parikanniemen Or-

pokodin johtaja Väinö Hoikka 
ja täti johtajatar Aura Latvus. 
Matleenan isä, Väinö Turunen, 
oli maalaispappina Ylämaalla. 
Kesällä käytiin aina Herättäjä-
juhlilla ja Orpokotijuhlilla. Mat-
leena Pinola on siis ”Parikannie-
men juurisukua”. 

Lähetyskipinän 
sytyttämät

Matleenan ja Sakarin tiet koh-
tasivat oikeastaan kahdesti 
ennen kuin he menivät naimi-

siin. Ylämaalta oli lähdettävä 
kouluun Lappeenrantaan. Sa-
karin vanhemmat olivat muut-
taneet sinne jo sodan aikana. 
Nuoret tapasivat aluksi nuorten 
omatoimisessa lähetyspiirissä. 
Tuttavuus syveni kuitenkin Hel-
singissä, jonne kumpikin lähti 
opiskelemaan teologiaa mie-
lessään lähetyskutsu. 

- Jos se on Sinun tahtosi, lähe-
tä minut, rukoili Sakari nuorena. 

Yhteinen lähetyskutsu taisi 
olla merkittävä asia avioliitolle, 
joka solmittiin 1964. Siihen ai-
kaan nuorisoherätyksissä koros-
tettiin lähetystyöhön sitoutumi-
sen vaatimusta. Lähetysnuoria 
yhdisti kristillinen ylioppilasliike 
(AVL eli Akateemisten vapaa-
ehtoisten lähetysliitto ja YKY, Yli-

Matleena ja Sakari Pinola

Meitä yhdistää rakkaus
lähetystyöhön

Äiti ja Matleena. Aura-tädin koskettava maalaus.
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oppilaiden kristillinen yhdistys). 
60-luku oli kuohunnan ja vas-

takkainasettelun aikaa. Lä-
hetystyön rinnalle vaadittiin 
sosiaalis-eettistä toimintaa. Pi-
noloiden aika sen sijaan meni 
tiiviisti Lähetysseuran opiskelija-
työssä. 

- Jotain muuta jäi kuitenkin 
kokematta, toteaa Matleena 
hieman haikeana. 

Saara –tyttären syntymän jäl-
keen lähdettiin pian Taiwanille. 

- Tuntui, että se on meidän 
paikka, he toteavat yhdessä. 
Vain taiwanin kielen oppiminen 
huolestutti aluksi Sakaria, mutta 
Jumalan avulla oikeat sanat al-
koivat löytyä.

Taiwanilla opittua

Vuosien aikana Taiwanista tuli 
Matleenalle ja Sakarille toinen 
kotimaa. He elivät kiinalaisessa 
kulttuurissa kuin kala vedessä. 
Matleena sai myös paljon hyviä 
ystäviä. Nais- ja kotikäyntityö 
tuntui hänestä läheisimmältä.

- Halusin istua siellä, missä 
taiwanilainen istuu, Matleena 
muistelee. 

Molemmat jäivät myös kai-
paamaan sitä rukousyhteyttä, 
jota työtovereiden kanssa saa-
tiin kokea. Kysyttäessä, mikä 
kristityksi tulemisessa oli taiwani-
laiselle vaikeinta, he vastaavat: 

- Yhteisöllinen kulttuuri. Jo-
kaisen tulee valinnoissaan ot-
taa huomioon perheensä ja 
esi-isänsä.  Ei-kristitty suku hy-
väksyi helpommin seurakun-
nassa käynnin kuin kasteelle 
menon. Vanhemmat kielsivät 
usein lapsiaan ottamasta kas-
teen, Sakari toteaa. 

- Suomen suuriin ja byrokraat-
tisiin seurakuntiin verrattuna 
kristillisyys Taiwanilla oli arkista ja 
kodinomaista. Julistus yksinker-
taista Raamatun selitystä. Siellä 
työtä tehtiin, jotta koko perhe 
tulisi kasteelle ja liittyisi seura-
kuntaan. Suomessa kaikesta pi-
tää tehdä ongelma. Taiwanilla 
opilliset rajat eivät estäneet yh-

1960 -luvun lähetysherätys 
tempaisi Pinolat mukaansa.

”Jokainen päivä on lahjaa”. Sakarin ja Matleenan yhteistä taivalta tulee kuluneeksi 50 vuotta. 
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teistyötä yli rajojen, Matleena 
huomauttaa. 

Miten seurakunnat Suomessa 
voisivat pysyä elävinä? 

- Suomessa kirkko ei enää 
kasva. Kasvun salaisuus on kui-
tenkin siinä, että Jumala antaa 
kasvun. Kasvavat seurakunnat 
ovat maailmalla pieniä, seu-
rakuntalaiset pitävät toisistaan 
huolta ja jokaiselle annetaan 
tehtävä, johon hänen tulee 
seurakunnassaan keskittyä, Sa-
kari kertoo. 

Taiwanilla Pinolat oppivat ot-
tamaan rukouksen todesta ja 
kokivat siinä parantavaa ja yh-
distävää voimaa.

Hengelliset juuret

Uukuniemeläinen herätys oli 
alun perin myös lähetysherätys. 
Lähetystyöntekijät ovat edel-
leen säännöllisiä puhujavieraita 
Orpokotijuhlilla.

- Vieläkö lähetystyö on esillä 
Parikanniemen työssä, Sakari 
pohtii. 

Parikanniemen orpokoti (las-
tenkoti) onkin saanut lähetys-

työtä suuremman huomion 
työn ystävien parissa. Itse koti 
tuli Matleenalle vasta vähitel-
len tutuksi. 

- Vierailimme kesäisin 1950-lu-
vulla tapaamassa mummoa, 
Saima Hoikkaa, joka silloin asui 
Ristiinan lastenkodissa kamfe-
rin hajuisessa huoneessa, hän 
muistelee. 

Matti Pitkänen järjesti 1966 rip-
pikoululeirin, jossa Matleena ja 
Sakari yhdessä toimivat opet-
tajina. Merkittävän yhteyden 
omiin hengellisiin juuriinsa Mat-
leena on saanut Erkki Lemisen 
kirjojen kautta.

- Menneisyydessä koettu Ju-
malan apu rohkaisee, Matlee-
na toteaa. Isoisän elämässä 
Jumala toimi voimakkaasti. 
(Uskon ja rukouksen mies). Mat-
leena ihailee isotätiään, Aura 
Latvusta, jolla oli aina sielunhoi-
dollinen ote kohtaamisissaan. 
Aura–tädin oman elämän tili-
tys (Orpojen äiti) on kosketta-
vaa luettavaa. ”Minusta ei ole 
mihinkään hyvään. Jumala 
valitsi.” Aura-tädin luonne oli 
inhimillistä taistelua tavallisten 
asioiden parissa. 

- Tärkeää on oman kutsu-
muksen etsiminen. Tajuan 
myös, miten suuria uhrauksia 
isoisäni Väinö ja Aura-täti jou-
tuivat tekemään. Mustaval-
koisuuttakaan ei voitu välttää. 
Väinö Hoikka oli luonteeltaan 
iloinen, mutta uskoon tultuaan 
hän hävitti arvokkaita kirjojaan 
maallisena. Hengellisen työnsä 
ohessa hänellä ei aina riittänyt 
tarpeeksi aikaa ja huomiota 
omille lapsilleen. Aura sen si-
jaan ei tykännyt tyttöjen ”ko-
ristuksista”, mutta pukeutui itse 
aina kauniisti, eikä koskaan lo-
pettanut maalaamistaan. 

Tuntuu, että Matleena on ai-
dosti ylpeä sukujuuristaan ja 

Hoikan perinnöstä. Suvun hallus-
sa onkin useita Aura Latvuksen 
maalauksia. Kanadan sukulai-
sille (Hoicka) hän lähetti taan-
noin tiivistelmän Väinö Hoikan 
elämästä.

Seestyvä aika

Siirtyminen aktiivisesta työelä-
mästä pikkuhiljaa sivuun on 
tuonut uudenlaisia näköaloja 
Pinoloiden elämään. 

- Vaikka varsinkin Taiwanin 
aika oli hengellisesti rikasta, näin 
eläkkeellä ollessa hengellinen 
elämä on pelkistynyt. Hengel-
listä ravintoa etsitään, mistä 
saadaan, Matleena myöntää. 
Rukous on tullut luonnollisem-
maksi osaksi arkea. Huokailen 
kaikenlaisten asioiden puolesta. 
Hiljaisuuden liike on tullut lähei-
seksi.  Käytän paljon valmiita 
vanhoja rukouksia. Hengellisis-
tä juuristaan ei voi elää, mutta 
niistä saan voimaa elämään. 
Sitäkin on jouduttu kyselemään, 
kuuleeko Jumala. 

18 vuotta sitten Matleenalla 
todettiin syöpä, joka olisi voinut 
johtaa kuolemaan. Myös Saka-
ri sairasteli aiemmin vakavasti 
Taiwanilla, mutta sai avun. Siitä 
alkaen jokainen päivä on ollut 
Pinoloiden elämässä Jumalan 
lahjaa.

Eläkepäivään Pinolat viettä-
vät tyytyväisinä ja läheisten ym-
päröimänä. He iloitsevat siitä, 
että saavat vapaasti valita, mis-
sä Jumalan valtakunnan tehtä-
vissä voivat vielä olla mukana. 
Ja asuntoautohan vie vaikka 
hengellisille kesäjuhlille, ystäviä 
tapaamaan.

Haastattelu: Markku ja Päivi 
Liukkonen
Kuvat: Matleena Pinola ja
Markku Liukkonen

”Tässä elämäntilanteessa on 
hyvä miettiä omia juuriaan. 
Mitä elämä on opettanut, mis-
tä lähteistä ammennan iloa elä-
määni, mistä saan hengellisen 
ravintoni? Mikä pitää minut 
hengissä? Ketkä ovat ne ihmi-
set, jotka ovat minulle tärkeitä 
kuin puulle juuret? Kun oppii 
tuntemaan juuriaan, oman elä-
mänsä tärkeitä perusteita, voi 
sitten juurruttaa itseään vähi-
tellen uuteen maaperään”. 

Matleena Pinola
Luottamuksen kultalanka 

(SLS, 2002)
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Maaranen

Kun lukee Johanneksen evankeliumista pääsiäisajan hämmästyt-
täviä tapahtumia, ainakin minun mieleeni jäävät aina soimaan 
Jeesuksen viimeiset sanat ennen kuolemaansa. ”Se on täytetty.”  
Tuo hetki on ihmiskunnan historian merkittävin tapahtuma. Silloin 
kaikki muuttui. Tuossa hetkessä maksettiin koko ihmiskunnan syn-
tivelka, ja näin Jumalan Valtakunta tuotiin jokaisen ihmisen ulot-
tuville. Ne ovat iankaikkisen elämän sanat.

Efesolaiskirjeen sanoin: ”Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jee-
suksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen 
olitte kaukana.” (Ef.2:13)

Jeesuksen täytetyn työn varaan jääminen ei kuitenkaan ole 
epäuskon turmelemalle ihmiselle mikään itsestään selvyys. Halu 
olla itse ratkaisijan paikalla, ajaa yhä ihmistä lain alle, armon ul-
kopuolelle. Meillä täällä Suomessakin on viime vuodet keskityt-
ty vastaamaan Saatanan esittämään kysymykseen: Onko Jumala 
todella sanonut? Ja tästä dialogista syntyneet opilliset riidat on 
sitten sujuvasti naamioitu Raamatun arvovallan puolustamiseksi, 
tajuamatta sitä hajaannusta jota tällainen ”kilvoittelu” synnyttää.

Se on täytetty, merkitsee sitä, että sinulle ja minulle, elämän ja 
kuoleman kysymyksiä ei esitä Saatana vaan Jumalan Karitsa joka 
otti pois maailman synnin.

”Mitä sinä itket? Ketä sinä etsit?”
Nämä ovat Toteutuneen Rakkauden kysymykset meille syntisille, 
sillä… ”Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja 
rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja.”

Mitä sinä itket?
Täällä taistelevassa seurakun-
nassa ovat kristityt vaeltajat jat-
kuvan ”lääkärinhoidon” alaisi-
na. Kristuksella on heissä paljon 
leikkaamista, puhdistamista ja 
parantamista loppuun asti. 

Yksi tärkeä hoitotoimenpide 
Mestarilla on omiensa mielialan 
hoitaminen.

Hoitakaa sydäntänne
Kuva ja Sana

Jos ahdistus tekee ihmisen 
avuttomaksi ja osoittaa hänel-
le, ettei se lähde käskemällä 
pois, ettei sitä saa lääkkeillä sur-
matuksi, eikä toinen ihminen voi 
sitä poistaa toiselta ainakaan 
kokonaan, saattaa käydä niin, 
että ahdistus opettaa hänet ru-
koilemaan Jumalaa.

Kirjeitä kiusatulle
Karas-Sana

Ellemme ole vielä päässeet us-
kossamme kotkan korkeuksiin, 
emme kuitenkaan saa jäädä 
tuijottamaan omaa surkeut-
tamme. Meidän tulee olla sel-
laisia kuin olemme - ihmisiä, pie-
niä, mutta suuriarvoisia ihmisiä.

Ei hän sinusta luovu
Karas-Sana

Pekka Maaranen

Lemiset
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Uukuniemeläisen      
herätyksen alkuajat 
henkilöityvät kirkkaim-
min Helena Konttiseen 
(1871-1916). Tätä 
köyhää ja oppimatonta 
naista Jumala käytti 
tavalla, jonka vaikutuk-
set tuntuvat yhä.

Helena Konttiseen voidaankin 
tämän herätyksen piirissä osu-
vimmin liittää Hebrealaiskirjeen 
11-luvun sanat ”... ja uskovana 
hän puhuu vielä kuoltuaankin.”

Tästä johtuen, katseeni ja kuu-
loni terästyy, kun kuulen nimen 
Konttinen. Näin tapahtui myös 
tavatessani Lauri Konttisen. Oli 
jotenkin hämmästyttävää koh-
data mies, jonka mummo oli 
Helena Konttinen. Omia muis-
tikuvia mummostaan Laurilla ei 
ole, sillä Helena kuoli 11 vuotta 
ennen Laurin syntymää. 

Tänään istuessani Lauri ja 
Helmi Konttisen rivitalokodin 
olohuoneessa, näen edessäni 
86 vuotta sitten Velkualla syn-
tyneen raamatuntutkijan, julis-
tajan ja musiikkimiehen, johon 
ikävuodet eivät tunnu vaikut-
taneen. Juttu kulkee, muistiku-
vat ovat selkeitä ja soittaminen 
sujuu yhä. Varsinaisen elämän-

Pala Konttista

työnsä Lauri teki kunnallishal-
linnon virkamiehenä. Hän on 
toiminut mm. taksoitus- ja kun-
nansihteerinä, sekä hallinto- ja 
kunnanjohtajana useilla eri 
paikkakunnilla.

Lauri on kanttorin poika. 
Hänen isänsä Eenok-Pekka 
Konttinen toimi Kontiolahdella 
kanttorina. Muusikon lahjansa 
Laurin peri niin isältään kuin äi-

diltäänkin.  Lauri tuurasi isäänsä 
kanttorina Jumalanpalveluk-
sissa ollessaan vain 16 vuoden 
ikäinen.

Kunnallisvirkamiestoimensa 
ohella Lauri on tutkinut Raa-
mattua ja ollut mukana seura-
kuntatyössä niin saarnatuolis-
ta kuin urkuparveltakin käsin. 
Ansioistaan kanttorina Laurille 
myönnettiin 1987 director can-

Lauri ja Helmi ovat säännöllisiä Orpokotijuhlavieraita. Juttuseurana 
heillä on tällä kertaa entinen toiminnanjohtaja Jussi Pitkänen. (vas.)
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”Tule mukahan, tule vaivahan, tulet pettymään 
meihin kaikkiin”. Näillä Matti Pitkäsen sanoilla 
nuorimies Niilo Tiainen kutsuttiin Parikannie-
men työhön alkutalvesta 1957. ”Olin niin epä-
varma, pitääkö minun lähteä”, pohti Niilo suur-
ta elämänratkaisuaan. Kuitenkin häntä rohkaisi 
silloinen Päivän tunnussanan kohta; ”minulle on 
avautunut ovi suuren ja hedelmälliseen työhön”. 

Niille päätös ei ollut helppo.  Parikkalan maa-
mieskoulun jo vuonna 1949 käynyttä nuorta-
miestä odotti kotitila ja isä, Pekka Tiainen, Uu-
kuniemellä. Tila oli jatkajaa vailla. Isän sanat;  

”heitä ne hömpsötykset pois” painoivat Niilon 
ajatuksissa. Sisäinen taistelu ja halu Jumalan 
valtakunnan työhön oli kuitenkin kova. 

Armeijan jälkeen Niilolla oli ollut pitkä herä-
tysaika, joka kypsytti häntä eteenpäin. Isän siu-
nausta hän ei kuitenkaan elämän valinnoilleen 
saanut.  Niilo uskoi itsensä Taivaan Isän haltuun.

Jumalan lupaus hedelmällisestä työstä täyttyi 
lastenkodilla. ”Rötyherätys” eli oman hyvyyden 
tunto vaihtui uskonkilvoitukseen. ”Sain olla mu-
kana arkisessa työssä, maanviljelyksessä ja viet-
tää aikaa kodin poikien kanssa. Kiusata poikia 
työhön”, Niilo muistelee. 

Niilo palasi vielä 1958-59 Uukuniemelle, pe-
rustamaan perhettä. Kutsu kävi kuitenkin uu-
delleen Parikanniemeen keväällä 1959, kun 
tarvittiin miestä kevätkylvöhin. Talonväen sai-
rastaessa lavantautiepitemiaa, eivätkä miehet 
voineet osallistua maatöihin. 

Kun muut ovet kotitilan töhin sulkeutuivat, 
avautui Uukuniemellä toimineelle kätilö Mart-
ta-vaimolle toimipaikka Ristiinassa. Näin sine-
töityi työpaikka lopullisesti Parikanniemeen. 
Vähitellen välit isänkin kanssa normalisoituivat 
ja Niilo perheineen iloitsi, kun vanhemmat vie-
railivat heidän kodissaan Ristiinassa.

“Tule mukahan Niilo”

tus- arvonimi. Raamatuntutki-
muksen kautta Israelin maa ja 
etenkin Israelin kansan vaiheet 
merkityksineen, ovat olleet Lau-
rin mielenkiinnon kohteena. 
Vuonna 2005 häneltä ilmestyi 
kirja ”Israel-ajan merkki”.

Kun mies on edellä kuvatun 
kaltainen, on syytä ruveta et-
simään naista, joka on tämän 
kaiken takana. Lauri löysi tule-
van vaimonsa Helmin musiikki-
harrastuksensa kautta. Kuinkas 
muuten? Kontiolahdella Lauri 
johti Srk:n nuorten kuoroa jos-

sa Helmi lauloi. Yhteinen sävel 
löytyi ja avioliitto solmittiin 1951 
Tuupovaarassa. Ensimmäinen 
yhteinen koti perustettiin Kuh-
moon ja nykyinen sijaitsee Jo-
ensuussa. Yhteistä säveltä on 
siis kuunneltu jo yli 60 vuotta. 
Hatunnoston paikka.

Orpokotijuhlilla Lauri alkoi käy-
dä 1940 luvun loppupuolelta al-
kaen vanhempiensa kanssa, ja 
perinne jatkui sitten 1960-luvul-
la, jolloin Laurin ja Helmin omat 
neljä lasta, olivat varttuneet sen 
verran, että heidät voitiin ottaa 

mukaan. Parikanniemisäätiön 
ystävätoiminnassa mukana-
olo onkin tässä kodissa saanut 
alkusysäyksen isoäiti Helena 
Konttisen sydämeltä ja kulkenut 
vahvana sukuperintönä aina 
tähän päivään asti. 

Teksti: Pekka Maaranen

Pala Konttista maanantaisin 
                                        
                                       klo 
                               15.40
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Puhelin 020 743 4570
toimisto@parikanniemi.fi
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Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen
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Julistustyön pastori, vt. toiminnan-
johtaja Markku Liukkonen
Puhelin 040-867 6165
markku.liukkonen@parikanniemi.fi
Evankelista Pekka Maaranen
Puhelin 040-359 0111
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Keräystili (adressi-ja syntymäpäivä-
raha) S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

Parikanniemen Ystävät ry
- kannatusyhdistys
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20€/vuosi
- kustannustuotteet
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14
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Parikanniemisäätiöllä ja kannatusyh-
distyksellä on oikeus ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja.

www.parikanniemi.fi

Kontista kaivettua

Avoimen taivaan juhannuskirkko
Libanonissa UNIFIL -joukoissa toimiville suomalaisille rauhanturvaajille 
järjestettiin juhannuksena avoimen taivaan juhannuskirkko. Iltamessu 
järjestettiin poikkeuksellisesti leirin kappelin sijasta helikopteri aukiolla 
avoimen taivaan alla.

Pimenevässä illassa näkyi läheisten vuorten rinteillä olevien kylien ja 
kaupunkien valot sekä Välimeren taakse laskeutuva aurinko. Osallistujat 
seisoivat aukiolla ja messussa laulettiin kaksi virttä, kuultiin sotilaspapin 
rippisaarna sekä nautittiin Herran Pyhä Ehtoollinen. 

Paikalle olleille rauhanturvaajille kokemus oli ainutlaatuinen. Idean 
avoimen taivaan juhannuskirkosta esitti toukokuussa Libanonista kotiu-
tunut ja vuoden rauhanturvaajaksi valittu Savonlinnalainen majuri Saku 
Linnamurto. 

Suomalais-Irlantilaisessa pataljoonassa kirkollisessa työssä on kaksi 
sotilaspappia, joista Irlantilainen on katolinen ja suomalainen on luteri-
lainen. Pataljoonan kokonaisvahvuus on noin 500 rauhanturvaajaa. 

Teuvo V. Riikonen toimii Libanonissa sotilaspappina joulukuuhun 
saakka.

Keräyslupakin löytyy
Poliisihallitus on myöntänyt valtakunnallisen keräysluvan, nro 
2020/2013/5468 Parikanniemen Ystävät ry:lle ja Parikanniemisäätiölle 
25.5.2015 asti.  Kerättävät varat käytetään säätiön lastenkodin 
ylläpitämiseen, lasten retkien ja muun harrastus-ja virkistystoiminnan 
tukemiseen sekä lasten vanhempien kanssa tehtävään 
perhetyötoimintaan. Varoja käytetään myös julistustoimintaan ja  
diakoniatyöhön. Keräystili: S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

Teksti: Teuvo V. Riikonen. Kuva: Mikko Niiles
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Muistamme!
Kesän aikana sai iäisyyskutsun 
kolme Parikanniemen ystävää ja 
työtoveria. 

Mikkeliläinen Seppo Saari tuli 
tunnetuksi Mikkelissä adventtina 
järjestettävän ”Toisenlaisen pik-
kujoulun” puuhamiehenä.  Mies-
ten raamattupiiriläisenä hän tunsi 
hyvin myös Helena Konttisen ope-
tuksia.

Aino Liukkonen os. Metso toimi 
1950-luvulta alkaen lastenkodin 
ompelijana ja muissa vaatehuol-
lon tehtävissä. Ainon taitavista kä-
sistä on moni Parikanniemen lapsi 
saanut vaatteensa. Hän oli myös 
syvällinen ja viisas keskustelija.

Mauno Räisänen toimi Pari-
kanniemen vapaaehtoisena mat-
kapuhujana 1990-2000 -luvuilla 
sekä orpokotijuhlilla. Eläkkeelle 
hän siirtyi Imatran Kolmen ristin 
kirkon suntion tehtävistä. Mauno 
pyrki aina todistamaan Kristuk-
sesta. ”Henkesi armokasteella, oi 
Jeesus meitä kasta”, (VK 123:5)

 Tee retki ensimmäisen joulun tapahtumiin!    

    Matka Betlehemiin - jouluvaellus 
     Parikanniemen lastenkodilla pe 12.12. klo 17- ja la 13.12. klo 16-

   Tiedustelut toimistosta p. 020 743 4570, toimisto@parikanniemi.

Kadonneen jäljillä
Parikanniemen orpokodin kaverukset, entinen lapsi Heikki Kinnunen  ja 
Johannes Liukkonen, tapasivat ensi kerran yli 70 vuoteen Rääkkylässä, 
Attendon terveyskeskuksen vuodeosastolla. Heikki oli toivonut 
kohtaavansa vielä Johanneksen. Tapaamisen oli järjestänyt kodinhoitaja 
Irma Käyhkö Rääkkylästä. ”Hieno juttu, kun tapaaminen vihdoin 
onnistui”, totesi Irma sitten tyytyväisenä. 

Yhteisiä muistoja verestettiin Johanneksen mukaan ottamin valoku-
vin, joista tunnistettiin monia yhteisiä tuttuja ja tilanteita. Vaikka Heikin 
näkö on jo heikentynyt, muisti sen sijaan pelasi hyvin. Orpokodin vai-
heista miehillä riitti haastamista.

Johanneksen viimeiset yhteiset muistot ulottuvat vuoteen 1942-43, 
jolloin Heikki oli pastori Veikko Suutarisen rippikoulussa. Heikkiä viittä 
vuotta nuoremman Johanneksen vanhemmat olivat olleet tilanhoita-
jina Uukuniemellä, vanhalla orpokodilla. Jatkosodan myötä orpokodin 
toiminta loppui ja kaverukset muuttivat eri puolille Suomea. Johannes 
siirtyi myöhemmin vanhempiensa tapaan Parikanniemen lastenkodin 
palvelukseen Mikkelin lähelle Ristiinaan.

Tapaaminen Rääkkylässä oli ikimuistoinen. Lähtiessä Johannes ihmet-
teli, miten Heikki on voinut pysyä vuosikymmenet samanlaisena. ”Heikki 
oli hyvä ja ystävällinen kaveri”. Ihminen vanhenee, mutta luonne pysyy 
samana. Koskaan ei ole liian myöhäistä yrittää tavata kadonnut ystävä.

Rukoilen niiden ihmisten 
puolesta, jotka kantavat ras-
kaita elämän kuormia eivätkä 
tunne sinua, Vapahtajaa. Lä-
hetä heidän lähelleen ihmisiä, 
jotka kertovat sanoilla ja teoilla 
sinusta.

Matleena Pinola
Luottamuksen kultalanka,SLS
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Elokuu

24.8. Parikkala, kirkkoherra Erkki Lemetyisen eläkkeelle 
lähtöjuhla, messu kirkossa klo 10, kirkkokahvit ja juhla 
Parikkalan kirkolla
25.-28.8. Kerimäki, Tavisalo, PAV-leiri, os. Kesäkodintie 
32, Maaranen
30.8. -6.9. Ruskamatka Kairosmajalle

Syyskuu

1.9. Lappeenranta, Emmaus klo 18, Liukkonen. 
Piiri jatkuu maanantaisin os. Suonionkatu 19 D
7.9. Parikkala, Saari, messu klo 13, saarna Maaranen. 
Kirkkokahvit ja Orpokotijuhlien kiitosseurat
11.9. Kitee, ystäväpiiri Isossa pappilassa klo 13, 
os. Savikontie 7, Kostamo (MK)
Joensuu ystäväpiiri, seurakuntakeskus (Olavi-sali)klo 13, 
Maaranen (PM)
Liperi ystäväpiiri, Viinijärven srk-talo,  klo 15.30, PM
Pyhäselkä Reijola, seurat klo 18, os. Santerintie 11, PM  
14.9. Juva, Koikkala, messu klo 13, Maaranen
15.9. Hamina, Kulmakivi klo 13, os. Mannerheimintie 12; 
Lappeenranta, Emmaus klo 18, Liukkonen
16.9. Kerimäki, ystäväseurat Ellen Kinnusella klo 13.00, 
os. Ruokoniementie 700, Maaranen 
19.9.-21.9. Parikkala, Oronmylly, Sanan ja sävelen kurs-
si, Maaranen, tiedustelut Orolta!
21.9. Hirvensalmi, seurat  Hämäläisessä alkaen klo 13, 
os. Aittoniementie 80, Liukkonen
24.9. Imatra, helluntaisrk 14, os. Kallenkatu 8, Maaranen
28.9 Rautjärvi, messu Simpeleen kirkossa klo 10, seurat 
Ovaskalla klo 13 os. Harjulankatu 4, Maaranen ym.
28.9. Suomussalmi, messu klo 10, Liukkonen, Kovalainen
Puolanka, Parikanniemitilaisuus srk-kodilla klo 18, L&K
29.9. Hyrynsalmi, seurakuntatalo, klo 13, Liukkonen ym.

Lokakuu

1.10. Lappeenranta, Luukkaan Pysäkki, seurat klo 18.00, 
Maaranen 
5.10. Mikkeli, Ristiina, Mikkelinpäivän perhemessu klo 
10, Jari A. Jolkkonen, Liukkonen, ruokailu Valon Salissa. 

Juhlat Parikanniemessä klo 12.30 alkaen, kts. mainos
9.10. Kitee,ystäväpiiri klo 13, Kostamo
Joensuu, ystäväpiiri klo 13, Liukkonen
Pyhäselkä, Reijolan seurakuntatalo klo 18, Liukkonen
17.10. Savonlinnan, Hirvaslahti, PAV-leiripäivä 
alk. klo 10, Maaranen
20.10. Hamina, Kulmakivi, klo 13, Kostamo
Lappeenranta, Emmaus klo 18, Kostamo
22.10.Lappeenranta, Luukkaan Pysäkki, seurat 
klo 18.00, Maaranen
26.10 Soini, messu klo 10, saarnaa Maaranen
Lehtimäki, messu klo 13; Liukkonen
Alajärvi, Paalijärvi, seurat Södervikeillä klo 15, 
os. Herralantie 230,  Liukkonen, Maaranen ym.   
27.10. Kuortane seurat srk-talolla alk. klo 18.30, L&M
28.10. Kortesjärvi, srk-koti, klo 13, os. Jääkärin tie 79, 
Liukkonen, Maaranen
Lehtimäki, seurat Fagerkullan pappilassa klo 18,
os. Kirkonkyläntie 219, Liukkonen, Maaranen ym.
28.10. Kerimäki, ystäväseurat Liisa ja Risto Hirvosella 
klo 13, os. Matinniementie 13,  Kostamo

Marraskuu

2.11. Kuopio, Karttula, messu klo 10, saarna Maaranen. 
Päiväseurat seurakuntatalolla os. Pyörönkaari 21
Kontiolahti, seurat Väyrysellä klo 18 os. Varparannantie 
7, Liukkonen, Maaranen ym.
5.11. Lappeenranta, Luukkaan Pysäkki, seurat  klo 18.00, 
Maaranen
13.11. Kitee, ystäväpiiri Isossa pappilassa klo 13, MK
Joensuu ystäväpiiri, srk-keskus klo 13, Maaranen
Liperi ystäväpiiri Eila Koposella klo 15.30, os. Heponie-
mentie 38D, Maaranen
Pyhäselkä Reijola, seurat klo 18, Maaranen
16.11. Jämsä, Kuorevesi, kirkkopyhä klo 10, Maaranen
Heinävesi, palokuntanaisten pyhä, Liukkonen 
17.11. Hamina, ystäväpiiri klo 13, Maaranen
Lappeenranta, Emmaus klo 18, Maaranen
25.11. Kerimäki, päiväseurat Rautiaisella klo 13, 
os. Toroppalantie 80
28.-30.11. Parikkala, Oronmyllyn miestenp. Maaranen 
30.11. Rautjärvi, adventtiseurat Mellolla klo 18,
os. Rautjärventie 100 A 1, Maaranen ym.

Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät
vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa!

Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja 
säätiön kotisivuilta www.parikanniemi.fi 

Kuuntele Radio Dei, Pala Konttista, ma klo 15.40
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Parikanniemen lapset ja nuoret 
suorittavat oppivelvollisuuten-
sa ja jatko-opintonsa lastenko-
dissa asuessaan, kukin omassa 
tahdissaan ja omatasoisesti.

Niin myös Tiia, joka on asun-
nut Parikanniemessä, Koivulas-
sa jo vuodesta 2005. Tiia suo-
ritti peruskoulunsa Ristiinassa ja 
opiskelee nyt Mikkelin Esedulla  
hotelli- ja ravintolapuolella ca-
tering-alalla.

Koulutukseen kuuluu työssä-
oppimista erilaisissa alan työ-
paikoissa. Esedu tarjoaa harjoit-
telujaksoja myös ulkomailla.

Tiian opettaja ilmoitti, että 
catering-alan oppilaat voivat 
hakea ulkomaanharjoitteluun 
Viroon, Italiaan tai vaikkapa Es-
panjaan. Tiia tuli koulusta innos-
ta puhkuen ja ilmoitti haluavan-
sa Espanjaan harjoittelemaan! 
Me Koivulan aikuiset innostuim-
me asiasta lähes yhtä paljon. 
Olisihan aivan mahtavaa, jos 
nuoremme pääsisi toteutta-
maan unelmiaan.

Asiaa ruvettiin valmistele-
maan ja niin Tiialle tuli tieto, 
että hänet on valittu työssä-

oppimisjaksolle 31.3.-25.5.2014 
Espanjan Lleidaan, jossa toimii 
sikäläinen ammattiopisto. 

Tiia ei ole aikaisemmin mat-
kustellut kuin aikuisten kanssa, 
joten matka, innostuksesta huo-
limatta, jännitti kovasti. Hän to-
tesikin, että ihana lähteä, mutta 
tulkaa katsomaan minua sinne!

Tämä nuoren pyyntö jäi mo-
nen hoitajan mieleen ja mah-
dottomalta tuntuva työteh-
tävä alkoikin kehittyä todeksi. 
Koivulan hoitajat pitivät osas-
tokokousta ja sen yksimielinen 
päätös oli, että Tiian luokse vie-
railulle lähtee Lleidaan yksi hoi-
taja. Tähän työtehtävään sain 
olla etuoikeutettu! Myös Hen-
kan ja Raijan ”eläkepäivien” 
ajatukset kannustivat.

Nuorta tapaamassa
Äitienpäivänä pakkasin oman 
laukkuni ja lensin kohti Barcelo-
naa. Kentällä oli Tiia ja opiskelu-
toveri Janne vastassa ja yhdes-
sä matkasimme Lleidaan.

Asuin hotellissa, jossa Tiia suo-
ritti harjoittelua. Espanjalaiseen, 

”Tytöt reissunpäällä oppimassa”
perhekeskeiseen tyyliin, hotellin 
henkilökunta oli kysynyt nuoril-
ta, kumman äiti mahdollisesti 
olen. Minut esiteltiin Tiian äitinä 
ja sain myös sen mukaisen, ar-
vokkaan kohtelun. Tämä nuo-
ren antama titteli oli minulle 
kunniatehtävä.

Sain seurata Tiian työskente-
lyä tarjoilijana ja asiakaspalve-
lijana. Ylpeyttä tuntien katsoin 
aikuistuvaa nuortamme, joka 
rohkeasti oppi uutta vieraassa 
maassa ja vierasta kieltä pu-
huen!
Matkasin takaisin 14. päivä, 
Tiian jäädessä suorittamaan 
loppuharjoittelua. Kotona ja sit-
ten Parikanniemessä olen saa-
nut käydä matkaani läpi upei-
den työtovereiden kanssa. 

Tämänpäivän lastensuoje-
lu on raskasta ja haastavaa 
työtä, mutta onneksi mukaan 
mahtuu näitä ihania, liikuttavia 
ja mieluisia tehtäviä. Kokonais-
valtainen ja loppuunasti suori-
tettu työ kantaa sitä toivottua 
hedelmää, josta voimme kaikki 
iloita.

Tiia oppi matkallaan varmasti 
paljon uutta; työtehtäviä, uutta 
kieltä, elämän taitoja, rohkeut-
ta, itsevarmuutta jne. 

Minä puolestani opin nuo-
restamme näkemään kohta 
jo aikuisen nuoren naisen, joka 
ottaa askelia kohti itsenäistä 
elämää. Iloitsen kovasti ja olen 
kiitollinen siitä, että sain olla 
osallisena Tiian elämän tähti-
hetkissä.

Koivulan vastaava ohjaaja
Päivi Orava ja
Tiia Tikkanen

Mikkelinpäivänä tavataan!
Perhemessu 5.10. klo 10 
Ristiinan kirkko, Jari A. Jolk-
konen, Parikanniemi avustaa, 
Liukkonen
Ruokailu Valon salissa välittö-
mästi messun jälkeen.
Päiväjuhla n. klo 12.30 alkaen 
Parikanniemen riihikirkossa. 
Raamattuopetus: Isä meidän- 
rukous,  Jari A. Jolkkonen
Lapsen kaltaisuuteen: 
Pekka Maaranen, Matti Kosta-
mo, Sami Siponen ym.
Kahvit tuvassa klo 14.30- .

Matkakertomus



on siinä, että lapsi kokee sen 
helposti nöyryyttävänä. Van-
hemman oikeudella alistetaan 
heikompaa. Se ei kehitä lapsen 
omia sisäisiä hallintakeinoja. 

Olet julkisuudessa puhunut psy-
kiatrina isien ja poikien puoles-
ta. Onko miehen malli Suomes-
sa hukassa?

- En sitä sillä tavalla näe. Ha-
lusin vain nostaa isien roolia 
lasten elämässä.  Lapsi käyttää 
isää ja äiti kehitysvaiheensa 
mukaisesti eri tarkoituksiin. Isän 
rooli on myös erilainen tyttöjen 
kuin poikien suhteen. Lisäksi 
isyys muuttaa miestä fyysisesti. 
(Isäksi ensi kertaa, WSOY)

Mitä annettavaa kristillisyydellä 
on lapselle?

- Raitis kristillisyys mahdollis-
taa keskustelun eri asioista. Tär-
keitä aiheita ovat omatunto, 
syyllisyys, oikea ja väärä sekä 
anteeksianto. Nämä antavat 
voimavaroja lapsen omalle 
kehitykselle.  Kuitenkin kohtuut-
tomia sanktioita on varottava. 
Aikuisen tehtävä on auttaa 
eteenpäin. Vanhempien kristilli-
sen vakaumuksen esillä pitämi-
nen on erittäin tärkeää, koska 
lapsi voi ottaa siihen silloin kan-
taa; ”mikä elähdyttää ja mikä 
on tärkeää”. Jos vanhempi on 
”tuuliviiri” eli ”kaikki käy”, lapsen 
on hirveän vaikea muodostaa 
omaa näkökulmaa.

Haastattelu:
Markku Liukkonen

Jari Sinkkonen: Tervettä 
järkeä kasvatukseen

ottaa mukaan. Lastenkodissa 
sisaruksista voi olla toisilleen tu-
kea. 

Vaikeuksissa olevia lapsiper-
heitä autetaan myös tukiper-
hetoiminnan kautta. Millainen 
on hyvä tukiperhe?

- Tukiperhettä tarvitsee kuor-
mittunut yksinhuoltaja.  Tukiper-
heistä on huutava pula. Hyvä 
tukiperhe elää tasaista elä-
mää. Heillä ei ole enää pieniä 
lapsia ja he voivat tarjota suun-
niteltua puuhastelua; pihan ha-
ravointia, saunan lämmitystä, 
lettukestejä. Pariskunta on hyvä 
juttu, koska lapset eivät välttä-
mättä ole nähneet parisuhdet-
ta. Tukiperhe antaa parisuh-
teen mallin ja näyttää, miten 
siinä ratkaistaan ongelmia

Miksi lasta ei saa kurittaa tai 
rangaista fyysisesti?

- Ennen fyysisesti kuritetut lap-
set olivat helposti estyneitä ja 
”pissivät” sänkyynsä. Nykyään 
on paljon rajattomia lapsia. 
Fyysisen kurituksen ongelma 

Pelastakaa lapset ry on perin-
teinen lastensuojelujärjestö. 
Mitä pidät omassa työssäsi tär-
keimpänä tehtävänä?

- Pelastakaa lapset ry on iso ja 
kansainvälinen adoptiojärjestö. 
Itse toimin ylilääkärinä, asian-
tuntijatehtävissä lapsen hyvin-
vointiin liittyvissä asioissa.  Pidän 
esitelmiä, konsultoin lastenko-
tien työntekijöitä ja neuvon 
sijoitus- ja adoptiotilanteissa. 
Julkiseen keskusteluun osallistun 
”innottomasti”, koska mielipi-
dettäni kysytään asioihin, joissa 
terveen järjen käyttö riittäisi. 

Parikaniemi tunnetaan lasten-
kodistaan.  Milloin lastenkoti on 
lapselle paras paikka?

- Pyrkimys perhesijoituksiin on 
yhteiskunnassamme ideologi-
nen asia. Sijaisperheistä on huu-
tava pula. Traumatisoituneen, 
monia hylkäämisiä kokeneen 
lapsen kannalta lastenkodissa 
on selkeästi paremmat resurssit. 
Sijaisperheelle lasten vanhem-
mat voivat olla liian kuormit-
tavat. Kaikkia sisaruksia ei voi 

Jari Sinkkonen on 
Suomen arvos-

tetuimpia lasten 
psykiatreja.


