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”Ps Kiitos hyvästä ohjelmastanne, jota pyrin aina maanantaisin kuuntelemaan. 
Pidän sen keskustelevasta tyylistä. Soisin kuuluvuusalueen laajentuvan koko Suo-
meen.” (Radio Dein kuulijapalaute)

Alusta alkaen -ohjelma maanantaisin klo 18.00-18.30. Toimittajina Teuvo V. Rii-
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”Perheeseeni kuuluu aviomies Juha ja kolme tytärtä, joista 
kaksi vanhinta on jo muuttanut opiskelemaan Ouluun ja Tam-
pereelle ja nuorin, 15-vuotias Henni-Riikka, on vielä perus-
koulussa.

Olen koulutukseltani yleislääketieteen erikoislääkäri ja per-
helääkäri. Teen töitä ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden parissa sekä perheneuvolassa. Aiemmin olen 
työskennellyt myös lastenpsykiatrialla.

Lataan akkujani laulamalla seurakunnan Fermaatti- kuoros-
sa, lenkkeilemällä ja kesäisin veneilemällä.

Parikanniemen lastenkoti on tullut minulle tutuksi sekä siel-
lä työskentelevien tuttujen että myös työni kautta.”

Piiri lienee lastenkodin nykyisistä ystäväpiireistä vanhin. 
Piirin joulujuhlassa säätiön toiminnanjohtaja luovutti 
Airalle ansiomerkin, kunniakirjan ja kukat. Lämpimät 
onnittelut vielä jälkikäteen Airalle ja myös Haminan ys-
täväpiirille.

Haminassa juhlittiin 
Aira Närväsen kanssa

Kirkkopalvelut 
myönsi Haminalai-
selle Aira Närväselle 
seurakuntatyön kul-
taisen ansiomerkin.

90 vuotta viime 
vuonna täyttänyt 
Aira on toiminut 
Parikanniemen 
lastenkodin ystävä-
piirissä yli 63 vuotta 
eli piirin perustami-
sesta asti. Eeva-Leena Korpijär-

vi Mikkelistä valittiin 
säätiön hallitukseen 

uutena jäsenenä. 
Paikka aukesi, kun 

Timo Talo jätti 
paikkansa muuttu-
neen työtilanteen 

takia. Lämmin kiitos 
Timolle erinomai-

sesta työstä säätiön 
hallinnossa.
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Yhteiskuntamme moniarvoistuessa käsitys ihmisar-
vosta on muutoksessa.

Se näkyy monella tavalla. Erityisesti lasten ja van-
husten kohdalla. Aikaisemmin lapsen syntymää pi-
dettiin lahjana. Nykyään vastasyntynyt on osa brut-
tokansantuotetta, jonka kulut yhteiskunnalle ovat 
melkoiset. Siitä saadaan myöhemmin tietty summa 
koulutuksen yksikköhintaan. Erityistukea ja lasten-
suojelua tarvitsevat lapset ovat kuluerä valtion talou-
dessa ja kuntien kukkarossa.

Suhteessa vanheneviin vuosia sitten nimenomaan 
ikä toi lisää kunnioitusta. Se näkyi monella tavalla. 
Vanhukset saivat erityiskohtelua ja heidän elämänvii-
sautta kuunneltiin. Ennen kaikkea heidän luontaista 
vanhenemista kunnioitettiin ja elämäntyötä arvos-
tettiin. Nyt heistä on tullut kuntien suurin kuluerä, 
joiden laitospaikat maksavat.

Miten kaksi ihmisryhmää, joiden kohdalla niin elä-
män alkuvaiheessa kuin sen loppuvaiheessa ratkaise-
vana piirteenä on avuttomuus, saavat tämän kaiken 
aikaan?

Eivät he saa tätä aikaan, vaan sen saa meidän 
muuttunut ihmiskuvamme.

Ihmisarvon kunnioitus on jokaisen ihmisen tärkein 
oikeus ja myös velvoite muita ihmisiä kohtaan. Jo-
kainen ihminen kykyihin, ominaisuuksiin tai tuotta-
vuuteen katsomatta, on luotu ainutkertaiseksi ja sa-
manarvoiseksi yksilöksi. Sen vuoksi ihmisarvo ei ole 
suhteellinen käsite, vaan aina ehdoton ja täysi.

Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu jokaisen ihmi-
sen loukkaamaton arvo. Lapsella ja vanhuksella on 
oikeus ihmisarvoiseen elämään. Jokainen ihminen on 
Jumalan kuva alennustilastakin huolimatta.

Jokainen ihminen 
on arvokas

Poliitikkona sananvapaus on jokapäi-
väinen mustekynäni, jolla kirjoitan 
omaa osuuttani tarinasta yhteiskun-
nalliselle paperiarkilleni.

Sananvapauden rajoittaminen on 
kuin muovitettu osa yhteiskunnallista 
paperiarkkiani, joka ei anna oman ky-
näni musteen imeytyä osaksi yhteis-
kunnallista päätöksentekoa.

Sananvapauden rajoittaminen on 
vallankäyttöä. Sillä pyritään rajaa-
maan osa aiheista yhteiskunnallisen 
keskustelun ulkopuolelle.

Sananvapauden rajoituksilla ei kos-
kaan luoda kestävää yhteiskunnallista 
tilaa. Sananvapaus on paineiden pur-
kamisen venttiili, joka hioo yhteiskun-
taa kohti tasapainoa ja harmoniaa.

Suljettuna venttiiliin kerääntyy 
voimakas painetila, joka liialliseksi 
paisuessaan räjäyttää koko kestämät-
tömässä rauhantilassaan uinuneen 
ympäristön. Sananvapauden muste 
syövyttää lopulta tiensä läpi kovim-
mankin pinnan.

Sananvapautta ei koskaan ole ilman 

vastuuta. Sananvapauden väärinkäy-
tösten kitkemiseksi yhteiskunnalla 
on oltava tahranpoistoaineensa, jota 
käytetään valtion perustuslaissa kan-
salaisilleen takaamien perusoikeuk-
siensuojelemiseksi.

Haluan Suomessa voitavan käyttää 
sananvapautta laajasti yhteiskunnalli-
sen tasapainotilan ja harmonian löy-
tämiseksi.

Simon Elo
Kansanedustaja (PS) Espoo

Poliitikon tärkein 
työväline

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Näkökulma



KONTTI 1 / 20164

Puhelimeni soi. Siellä oli lääkäri. 
Hän sanoi rauhallisesti: ”Sinulla 
on kasvain kallonpohjassa.” – 
”Elämä on nyt” ei ole mikä ta-
hansa lause! 

Monen elämä on jossain tu-
levaisuudessa, sitten kun on 
perustanut perheen tai päässyt 
eläkkeelle. Se on ”sitkun-elä-
mää”, joka voi tuoda petty-
myksen tullessaan. 

Tämän eräs mies koki py-
sähdyttävällä tavalla. Hän oli 
avannut paketin, joka oli ollut 
vuosia hänen vaimonsa vaate-
kaapissa. Esille tuli kalliita alus-
vaatteita. ”Vaimo osti vaatteet, 
kun kävimme New Yorkissa”, 
hän selitti perhetutulle. ”Hän oli-
si halunnut käyttää niitä, mutta 
päätti kuitenkin säästää ne jo-
tain erityistä tilannetta varten. 
Nyt se on tullut.” 

Nojatuolilla näkyi muutama 
muukin vaate. Mies laski alus-
vaatteet niiden päälle. Ne oli 
tarkoitus pukea pari päivää 
sitten kuolleen vaimon ylle ark-
kuun. ”Älä sinä säästä mitään 
jotain erityistä tilannetta var-
ten”, hän sanoi ystävälleen. 
”Jokainen päivä on erityinen.” 

Elämä on nyt

Marianne Jansson, Akasia-säätiö                                                                       Raamattuopetus

Ystävän ajankäyttö muuttui. 
”Nyt käytän enemmän aikaa 
perheeni hyväksi ja vähemmän 
netissä”, hän kertoi. ”Meillä ei 
säästetä mitään erityisiä tilan-
teita varten. Kristallilasejakin 
käytetään joka aterialla.”

Joku toinen elää menneisyy-
dessä miettien kokemaansa 
vääryyttä ja säälitellen itseään: 
”Jos en olisi mennyt sen ihmisen 
kanssa naimisiin...” 
 Joiltakin hengellinen opetus 
on ryövännyt elämänilon. Elä-
män nautinnoissa on niin paljon 
vaaroja langeta syntiin, että 
elämälle on käännettävä sel-
kä. Tätä voisi nimittää ”älä-älä 
-elämäksi”.

Olen ollut 17 vuotta luostaris-
sa ja sisäistänyt tuon asenteen. 
Sanoihan Jeesuskin: ”Miten 
ahdas onkaan se portti ja ka-
pea se tie, joka vie elämään.” 

Luostarissa elettiin askeettises-
ti. Mitä enemmän sen lisäksi 
keksi uhraamisen aiheita, sen 
parempi. Jätti jälkiruoan syö-
mättä tai yöunet vähemmälle. 
Elämän kieltämisestä oli kiinni 
paljon – taivaspaikka! Mutta 
mistä tiedän, olenko uhrannut 
tarpeeksi? 

Luin luostarissa ollessani Raa-
matun sanat: ”Minä kurja ihmi-
nen! Kuka pelastaa minut tästä 
kuoleman ruumiista?” Parah-
dus kuin omasta sydämestäni. 
Jatko kuuluu: ”Kiitos Jumalalle 
Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen tähden!” Mikä näköala: 
kurja ihminen ja kiitos Jumalalle 
Jeesuksen tähden – samanai-
kaisesti! Tätä nimitetään uskon-
vanhurskaudeksi. Siitä alkoi tieni 
elämään tässä ja nyt. Se sysäsi 
liikkeelle kriisin, jonka seuraukse-
na erosin luostarista.

Mikään ”älä-älä” ei voi uhata 
pelastusta. Se lepää yksin Jee-
suksen varassa. Portti on ahdas 
ja tie kapea, koska taivaan 
portilla on luovuttava kaikesta 
omasta kelvollisuudesta.
Roomalaiskirjeestä löysin rau-
han ja pääsyn jossittelusta. 

” Elämyksiä Raamatusta”
Akasia-säätiön työntekijät            
vierailevat seurakunnissa. 

marianne.jansson@akasia.fi
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Kaikki koituu niiden parhaaksi, 
jotka rakastavat Jumalaa.

Room. 8:28 

Olenhan minäkin jossitellut: jos 
en olisi mennyt luostariin…”Me 
tiedämme, että kaikki koituu 
niiden parhaaksi, jotka rakas-
tavat Jumalaa ja jotka hän 
on suunnitelmansa mukaisesti 
kutsunut omikseen.” Kaikki elä-
mässä palvelee jotain hyvää 
tarkoitusta varten.

Leivon toisinaan kakun, ja pe-
rusaineita ovat jauhot, munat, 
leivinjauhe, voi, sokeri. En söisi 
sellaisenaan jauhoja tai leivin-
jauhetta. Mutta yhdessä ai-
nekset maistuvat hyvältä. Eivät 
kaikki elämämme tapahtumat 
ole hyviä, mutta Jumalan kä-
sissä lopputulos on hyvä. Luos-
tarivuodetkin ovat kääntyneet 
pääomaksi, josta voin kiittää.

Entä kun ei pysty kiittämään? 
Tulee työttömyyttä, surua tai 
vakava puhelu lääkäriltä? Kär-
simys mykistää kiitoksen. 

Tieto päässäni olevasta kas-
vaimesta oli mykistävä. Se on 
hyvänlaatuinen, mutta pahas-
sa paikassa. Edessä olisi vaka-
via riskejä sisältävä leikkaus. 
Tuskalliset ajatukset alkoivat la-
maannuttaa elämääni.

   Jumalan Sanasta kaikui ääni, 
joka oli vahvempi kuin tuskaiset 
ajatukset: ”Älä pelkää. Minä 
olen lunastanut sinut, minä olen 
sinut nimeltä kutsunut, sinä olet 
minun.” Jumala ei ole mykkä. 
Hän puhuu Sanassaan asioista, 
jotka ovat ne kaikkein tarpeel-
lisimmat: hän ei ole hylännyt 

meitä, hän on lunastanut mei-
dät, synnit voi saada anteeksi. 

Jumalan hyvät kädet ohjasi-
vat elämääni – siitä hämmen-
tyneenä tulin ulos sairaalan 
ovesta. Olin odottanut monta 
kuukautta pääsyä leikkaavan 
lääkärin puheille. Nyt hän oli 
juuri sanonut, ettei toistaiseksi 
leikata, koska kasvi ei vaikeuta 
elämistä. Kiitos Jeesus – elämä 
on nyt!

”Sitkun-näköala” kulkee siinä 
rinnalla ja saa valoisan ulottu-
vuuden: ”Sillä, joka uskoo Poi-
kaan, on ikuinen elämä.” Ei 
mikä tahansa lause tämäkään! 

   

”En söisi sellaisenaan jauhoja tai leivinjauhetta. Mutta yhdessä ainekset maistuvat hyvältä.” 
Kuva: Thorleif Johansson.
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Tuskinpa olet kovinkaan innos-
tunut tutkimaan omaa sukuasi 
eli penkomaan menneitä, jos 
vanhempiesi ja isovanhempiesi 
valokuvat kaapin päällä tun-
tuvat pelkiltä pölynkerääjiltä. 
Jos kuitenkin maltat katsella 
niitä vähän pitempään, kasvot 
saattavat alkaa elää ja mielee-
si nousta kysymyksiä. Minkä nä-
köinen isoäiti tai isoisä oli lapse-
na, nuorena tai saman ikäisenä 
kuin minä? Miltähän minusta 
tuntuisi elää heidän aikanaan?

Olet näin ajatellessasi ottanut 

ensi askeleen elävän sukupuusi 
eli lähisukupuusi hahmottami-
seen, sillä kokemukseni mukaan 
juuri tuollaisten kysymysten esit-
täminen itselle saa ajatukset liik-
keelle. Huomaat yllättäen, ettet 
tiedä isovanhempiesi arkielä-
mästä juuri mitään, puhumatta-
kaan heidän vanhemmistaan. 
Siitä syntyy halu haastatella 
isää ja äitiä, setiä ja tätejä, 
kaikkia vanhempia sukulaisia, 
jotka vielä muistavat asioita ja 
tarinoita niin esivanhemmistasi 
kuin menneitä asioista yleensä.                                  

Elävä sukupuu

uusi tekniikka, internet ja sukututkimustietokanta, 
helpottavat nykyistä sukututkimusta.

Kenenkään ei tarvitse pelätä, ettei pääsisi alkuun. 
Kursseilla ei tutkita vain oman suvun nimiä, vaan 

sukututkimus tuo mukanaan historian tapahtumat ja 
tarinat.

On tärkeää oppia tuntemaan, millaisissa oloissa 
esi-isät ovat eläneet.

Sukututkimus tuo rikkautta elämään, auttaa tun-
temaan omat juuret ja antaa voimaa kohdata oman 
elämän kaikki asiat. Silloin voi oppia myös armahta-
maan itseään. (TVR)

Sukututkimuskursseja pidetään eri puolilla Suomea.
Sukututkimus on hyvä mahdollisuus tutustua 

omaan suvun juuriin.
Kurssit lähtevät aina alkeista. Osallistujille tarjo-

taan erilaisia välineitä lähteä tutkimaan.
Aluksi on selvitettävä, mitä halutaan tutkia. Yleen-

sä tutkitaan omaa sukua.
Sen jälkeen on selvitettävä, mitkä lähteet ovat par-

haita. Tärkeintä on kenellä tahansa muistaa kysyä 
elossa olevilta sukulaisilta, mitä he tietävät. 

Suomessa on kirkonkirjojen ansiosta pitkät ja kat-
tavat lähteet sukututkimukseen.

Eri sukututkimuskursseilla opetetaan myös, miten 

Sukututkimuskurssi avaa suvun 
tarinat ja historian tapahtumat

Asiantuntija

Kirsti Ijäs on eläkkeellä, mutta 
toiminut aikaisemmin perhe- 
neuvojana. 
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Olen perheneuvojan työssäni 
piirtänyt lähisukupuita yhdessä 
asiakkaitteni kanssa kolman-
teen ja neljänteen sukupol-
veen saakka ja avustanut heitä 
tutkimaan juuriaan. Jokaisella 
suvulla on juuri sille ominaiset 
käyttäytymistavat ja mallit, jot-
ka siirtyvät sukupolvelta toisel-
le. Suvun menneisyydestä voi 
nousta esille arvoja ja ratkaisu-
ja, joita voi soveltaa nykyiseen 
elämään tai sieltä voi havaita 
kielteistä kehitystä, joka on va-
roittava esimerkki jälkikasvulle. 
”Paras tapa valmistautua tule-
vaisuuteen on tutkia aika ajoin 
menneisyyttä.” Sanonta sisäl-
tää syvän viisauden.

Huolella tehty sukupuu aut-
taa suvun jäseniä vanhoista 
nuoriin aikuisiin, jopa kasvui-
käisiin, näkemään itsensä ja 
sukulaisensa uusista näkökul-
mista. Toisten ymmärtäminen 
ja arvostus kasvavat, kielteinen 
arvostelu ja syyttely painuvat 
taka-alalle. Oman elämän piir-

Kun kerran minut määrättiin näille selitysmatkoilla, niin oikein 
surin sitä, että kuka minun lapsiani hoitaa ja miten koti tulee 
toimeen, ja tuli hätä, että tämä pienikin maja häviää tarkkaan ja 
joudutaan mieron tielle. Silloin annettiin se lupaus, että sitä ei 
Jumala salli, vaan päinvastoin pitää uskottomankin silmien edes-
sä näkyä, että mitä enemmän minä tätä Herran työtä teen, sitä 
enemmän tulee siunatuksi minun kotini. ”Nyt näet, että sinun 
karjapihaasi astuu yksi lehmä, mutta saat kerran nähdä akkunas-
tasi, että pihaasi astuu karja. Ja Herra antaa vielä hevosenkin...”

K.K. Sarlin: Eräs meidän ajan profeetta, Herran työssä.

teet selkiytyvät.
Miksi kannattaa ulottaa suku-

puun piirtäminen kolmanteen, 
neljänteen tai vaikkapa vii-
denteen sukupolveen? Yleen-
sä muisti kantaa tarinoita noin 
sadan vuoden ajalta ja mallit 
siirtyvät sitkeästi polvelta toisel-
le, sitkeämmin kuin uskomme-
kaan. Valokuvia ja suvun elä-
mään liittyviä esineitä, kirjeitä 
ja muita dokumentteja löytyy 
helposti samalta ajalta. Ne 
elävöittävät tarinoita. Toinen 
ja kolmas sukupolvi eli omat 
vanhemmat ja isovanhemmat 

ovat monet vielä elossa. Suusa-
nallista tietoa on kerättävissä.

Sanat ”kolmanteen ja neljän-
teen polveen” ovat meille tutut 
myös Raamatusta: ”sillä minä, 

Herra, sinun Jumalasi, olen kii-
vas Jumala. Aina kolmanteen 
ja neljänteen polveen minä pa-
nen lapset vastaamaan isiensä 
pahoista teoista, vaadin tilille 
ne, jotka vihaavat minua. Mut-
ta polvesta polveen minä osoi-
tan armoni niille tuhansille, jotka 
rakastavat minua ja noudatta-
vat minun käskyjäni.” (2 Moos. 
20: 5-6). Monien mieleen on 
jäänyt vain tekstin alkuosa, joka 
tuntuu kohtuuttomalta. Mutta 
kun tutkii sen loppuosan sano-
maa, korostuu lupaus parem-
masta kaikille, jotka haluavat 

katkaista kielteisen perinnön ja 
etsiä elämälleen uutta suun-
taa. Suunta avautuu Jumalan 
armon kokemuksesta.

Avoimin mielin tehty sukupuu 
on käyttökelpoinen työväline 
jokaiselle, joka haluaa löytää 
ymmärrystä elämäänsä ja lä-
heistensä elämään. Se herät-
tää lämmintä ja sovinnollista 
mieltä. Kukaan meistä ei ole 
vain oman perheensä ja sukun-
sa lapsi, vaan myös oman ai-
kansa kasvatti. Aikakausi ja ym-
päristö, jonka keskellä elämme, 
vaikuttaa vahvasti elämääm-
me. Niin oli myös edellisten 
sukupolvien kohdalla. Sodat, 
evakkomatkat, menetykset ja 
surut selittävät paljon. Parasta 
on ollut yhteenkuuluvuus, ar-
mollisuus ja kiitollinen mieli.

Kirsti Ijäs: Sukupuu. 
Avain oman elämän ja perheen 
ymmärtämiseen.

Kirjapaja, 7. uudistettu
painos 2014.

Sukupuu antaa ymmärrystä elämään

Pala Konttista
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Hengellinen herätys on Juma-
lan teko. Näin uskomme. Mutta 
herätykset eivät ole irrallisia yh-
teiskunnan elämästä. Jumala 
vaikuttaa monin keinoin luo-
mansa elämän rakenteissa. 

Herätykset liittyvät yksityisen 
ihmisen elämänvaiheisiin. Siksi 
niitä on mahdollista tarkastella 
myös psykologisesta näkökul-
masta. Ne tuntuvat kyläkun-
nan, pitäjän, kirkon ja yhteis-
kunnan toiminnassa. Siksi niiden 
syntyä ja vaikutusta voi arvioi-
da myös yhteiskunnallisesta, 
siis sosiologisesta näkökulmista. 
Tämä kaikki pätee myös Hele-
na Konttiseen ja hänen vaiku-
tuksestaan syntyneeseen uuku-
niemeläisyyteen. 

Mutta herätysten hengellinen 
merkitys ei tyhjene psykologisiin 
tulkintoihin tai niiden synnystä 
ja merkityksestä etsittyihin sosio-
logisiin selityksiin. Näissä kuva-
uksissa heijastuu vain yhdeltä 
kannalta se, miten Jumala voi 
toimia. 

Herätysliike on vaihtoehto

Herätysliikkeitä kuvataan jos-
kus protestiliikkeiksi. Parempi on 
luonnehtia niitä vaihtoehtoliik-

keiksi. Ne ovat tuoneet vaihto-
ehdon kirkon ja pappien edus-
tamalle jäykälle ja alistavalle 
kirkollisuudelle. Herätysliikkeet 
ovat uudistaneet hengellistä 
elämää. Siihen on tullut elävää 
verevyyttä. Ne ovat korosta-
neet omakohtaista uskon valin-
taa. Vaihtoehdot ovat kuitenkin 
olleet liikkeestä toiseen erilaisia, 
yhteistä uskoa eri vivahtein pai-
nottavia.

Herätysliikkeissä ovat tarjolla 
hengellinen vaihtoehto ylei-
selle kirkollisuudelle. Monien 
herätysliikkeiden esittämän 
vaihtoehdon sisältönä on ollut 

perinteisiin palaaminen. Näin 
vaikkapa lestadiolaisuudessa 
tavoitellaan pysymistä aikai-
sempien sukupolvien selkeän 
yksinkertaisessa uskon tulkinnas-
sa. Kansanlähetyksessä on py-
ritty vaalimaan ja elvyttämään 
pietismin ihanteita. 

Herätysliikkeet ovat tarjon-
neet myös moraalisen vaihto-
ehdon. Ne ovat  korostaneet 
tavallista tiukempia elämänta-
pavaatimuksia ja perinteisten 
arvojen kunnioittamista. 

Herätysliikkeissä on ollut tar-
jolla niin ikään yhteisöllinen 
vaihtoehto. Seurakunnan jär-
jestämät kokoontumistavat 
ovat saaneet rinnalleen herä-
tysliikkeen omakseen tuntevien 
omat kokoukset kuten seurat.

Hengellinen koti on viiteryhmä

Suuri kansankirkko tarvitsee 
herätysliikkeiden yhteisöjä ja 
niiden kaltaisia ryhmiä keskuu-
teensa. Niissä kristillinen usko 
saa käsitettävissä olevan ja 
käytäntöön soveltuvan sisällön. 
Niiden piirissä opetetaan, mikä 
uskossa on olennaista, miten 
usko omaksutaan, miten sitä to-
teutetaan sekä mitä on ajatel-

Historia

Herätysliikkeet
yhteisöjen uudistajina 

Voitto Huotari
oli Mikkelin piispana
vuosina 1993-2009.

Kuva: Kirkonrakentajien 
Foorumi,  Kuopio 2013.

Hengellinen herätys on Jumalan teko.
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tava kirkosta ja siinä vallitsevista 
virtauksista. 

Muuten onkin vaikea saada 
käsitystä kristillisyydestä, koska 
kirkon piirissä on kovin monen-
laisia ajattelutapoja ja uskon 
tulkintoja. Omassa, joskus yk-
sipuolisessa johdonmukaisuu-
dessaan herätysliikkeet teke-
vät uskosta yksityiselle ihmiselle 
omaksumis- ja toteuttamiskel-
poisen. 

Näin voidaan sosiologises-
ti kuvata sitä, mitä kutsumme 
hengelliseksi kodiksi. Koditto-
mista ihmisistä sellaisenaan ei 
rakennu uskonyhteisöä. 

Maallikkoliikkeitä

Herätysliikkeet ovat perustal-
taan maallikkoliikkeitä. Niissä 
toimivien pappienkin on otet-
tava tavallista tarkemmin huo-
mioon, mitä tavalliset seura-
kuntalaiset odottavat ja miten 
ajattelevat ja toimivat. Niissä 
kristittyjen yhteinen pappeus 
toteutuu ihanteellisella aktiivi-
suudella. 

Herätysliikkeet ovat olleet 
suomalaisen kansan, naisten ja 
miesten, omaehtoisen uskon-
nollisen luovuuden ilmausta. 
Niiden kehittymistä kansanliik-
keiksi on edistänyt maallikko-
johtajien toiminta.

Kaikissa liikkeissä on hyväk-
sytty maallikkojen esiintyminen 
saarnaajina. Aikanaan oli mer-
kittävää, että Helena Konttinen 
naisena sai aseman hengellise-
nä johtohahmona. 

Murrosvaiheet herätys-
liikkeiden maaperänä

Herännäisyys, evankelisuus ja 
lestadiolaisuus syntyivät ja laa-
jenivat 1800-luvun alkupuolella. 

Ne olivat suomalaisen kansan 
orastavan sivistystason nousun, 
vaurastumisen ja kansallisen 
heräämisen aikoja. 

1800-luvun loppu ja 1900-lu-
vun alku oli yhteiskunnallisesti 
levotonta aika. Silloin herätys-
kristillisiä vaikutteita tuli varsinkin 
USA:sta. Niistä saivat  tukensa 
herätykset, jotka Suomessakin 
sittemmin johtivat kirkon ulko-
puolisten liikkeiden kuten va-
paakirkollisuuden ja helluntai-
laisuuden syntyyn.

Kirkon sisälläkin oli herätyksiä. 
Siihen vaiheeseen ajoittuu mm. 
uukuniemeläisyyden synty. Toi-
sen maailmansodan ja sen jäl-
keisten vuosien murrosaikaan 
liittyy puolestaan Raamattuo-
pistoon  tukeutunut muromalai-
suuden voimistuminen ja Kan-
san Raamattuseuran synty. 

1960-luvun yhteiskuntamur-
roksen kanssa samanaikaisesti 
tapahtui sitten Kansanlähetyk-
sen synty ja herätysliikekentän 
muukin uudelleen muotoutumi-
nen.

Entä nyt?

Nyt vuosituhannen vaihduttua 
olemme taas yhteiskuntamur-
roksen silmäkkeessä. Miksi tänä 
aikana emme näe laajamit-
taisia hengellisiä herätyksiä? 
Onko kristillinen maaperämme 
liian köyhtynyttä? Vai tapah-
tuuko pinnan alla jotakin mer-
kittävää, joka ei vain ole vielä 
puhjennut?

Herätysliikkeiden syntyminen 
on tosin aina ollut yllätys. Niin 
oli myös Helena Konttisen saar-
noista alkanut vaikutus Uuku-
niemellä ja koko seutukunnalla. 
Yllättävää monien mielestä on 
ollut sekin, että tämän herätys-
liikkeen vaikutus on tunnettavis-
sa yhä tänään. 

Voitto Huotari

Herätysliike yhdistää. Yhteinen näkemys, yhteinen historia, yhteiset 
hetket niin Herran kuin arjenkin pöydän ääressä.
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Lapsella tarve tulla 
nähdyksi ja kuulluksi

Johanna ja Ari kohtasivat toisensa Kairosmajan uudenvuoden leirillä vuosien 1994-95 vaihteessa.

Tammikuinen ilta, pakkasta rei-
lut -20 astetta. Suuntaan auto-
ni kohti Mikkelin Kirvesmäkeä. 
Siellä asuvat Johanna ja Ari 
Tähkäpää, joista olisi tehtävä 
haastattelu. 

Tähkäpäät ovat asuneet Mik-
kelissä kohta 14 vuotta. Sen 
ajan Ari on toiminut Mikkelin 
hiippakunnan tuomiokapitulis-
sa hiippakuntasihteerinä vas-
tuullaan kasvatusasiat. Johan-

Erkki Lemisen armokeskeinen 
sanoma on johtanut Arin ja Johannan 
vierailemaan seurakunnissa esittämässä 
Erkin runoja ja lauluja. He ovat myös 
julkaisseet ”Valoa ja varjoja” -äänitteen.

Lähikuvassa Johanna ja Ari Tähkäpää
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Vanhemmat ja lapset ovat
usein eri ruuduissa

na-puoliso on koulutukseltaan 
myös vahva kasvatuksen am-
mattilainen. Hän on toiminut 
useita vuosia luokanopettaja-
na ja nyt viimeiset lähes 7 vuot-
ta musiikkiluokkien opettajana 
ensin Kouvolassa ja viimeiset 
kolme vuotta Mikkelissä.

Johanna on myös musiikin 
ammattilainen ja mm. johtaa 
työnsä ohella seurakunnan 
Fermaatti- kuoroa sekä Mikke-
lin musiikkiluokkien Cantus Mi-
chaelis-kuoroa, joka on valittu 
tämän vuoden Yleisradion Vuo-
den nuorisokuoroksi.

Parikanniemen työ on mo-
lemmille tuttua. Arista tuli viime 
vuonna Parikanniemisäätiön 
hallituksen jäsen  ja Johanna on 
toiminut lähes 10 vuotta lasten-
kodin johtokunnassa.

Kairosmaja - yhteisen
matkan alku

Astun kiristyvän pakkasen kes-
keltä heidän lämpimään ja 
valoisaan kotiinsa. Johanna on 
vastassa ovella, Arilla on me-
neillään vielä yksi työpuhelu. 
Keittiön leivinuunissa räiskyy iloi-
sesti tuli.

Aloitamme palaamalla en-
sin ajassa pari vuosikymmentä 
taaksepäin vuosien 1994-95 
vaihteeseen, jolloin Johannan 
ja Arin tiet kohtasivat toisensa 
Kairosmajan uudenvuoden lei-
rillä.

Ari, eli niissä kuvioissa parem-
min nimellä Alppari tunnettu, 
oli leirin ohjaajana ja Johanna 
osallistujana.

Heidän tiensä olivat jo aikai-
semminkin kulkeneet samoissa 
maastoissa, mm. Oronmyllyllä 
ja KRS:n eri tilaisuuksissa ja koh-
danneetkin ohimennen jossain 
Sanan Suvipäivillä, mutta vasta 
tuolta leiriltä heidän yhteinen 
matkansa alkoi.

Eikä siinä sitten kauaa viivytel-
tykään. Kummallakin oli jo ikää 
ja omaa elämää takana rittä-
västi. Avioliitto solmittiin melko 
pian vuonna 1995 ja seuraa-
vana vuonna matkaan liittyi 
Aapo-poika, joka tänä vuonna 
on jo saavuttanut abiturient-
ti-iän.

Erkki Leminen tärkeä
vaikuttaja 

Kun puhelemme Arin ja Johan-
nan elämän tärkeistä henkilöis-
tä, nousee Erkki Lemisen nimi 
hakematta esiin.

Johanna kertoo, että itse 
asiassa juuri Erkki kutsui hänet 
aikanaan laulajan tehtävään. 
Se tapahtui eräällä Kairosma-
jan leirillä, jonne Johanna oli 
mennyt sanojensa mukaan 
”katsomaan miestä runojensa 
takana”.

Johanna oli tehnyt sävelen 
johonkin Erkin runoon ja joutui 
hiukan yllättäen, ystävän keho-

tuksesta, esittämään sen siellä. 
Erkki oli laulusta hyvin kiinnostu-
nut ja halusi tutustua lähemmin 
sen esittäjään.

Siitä alkoi Erkin ja Johannan 
yhteistyö runojen ja musiikin 
merkeissä. Se vei heitä vierailuil-
le seurakuntiin ympäri Suomea 
ja johti myös monille Parikannie-
men ystävillekin tutun ”Valoa 
ja varjoja”- nimisen äänitteen 
julkaisemiseen 1990-luvun tait-
teessa.  

Ariin Erkin armokeskeinen 
sanoma ja hänen tapansa ju-
listaa ovat tehneet myös läh-
temättömän vaikutuksen. Hän 
muistaa kuulleensa Erkin julis-
tusta jo Saaren Orpokotijuhlilla 
joskus 70-80 lukujen vaihteessa 
toimiessaan siellä parina kesä-
nä raamattutuntien äänittäjän 
apulaisena.

Myöhemmin Ari ja Johanna 
ovat yhdessäkin vierailleet seu-
rakunnissa esittämässä Erkin ru-
noja ja lauluja. 

Vanhemmuuden tärkeys
kasvastuksessa

Kun palaamme takaisin tähän 
päivään, keskustelu kääntyy 
kohta sekä Johannalle että Aril-
le tärkeään aiheeseen, lasten 
ja nuorten kasvatukseen.  

Johannan pitkä kokemus 
luokanopettajana ja Arin vuo-
det kasvatusasioista vastaa-
vana hiippakuntasihteerinä ja 
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- Ei ole oikeampaa 
paikkaa kertoa 
Jeesus-lapsen 
syntymästä kuin 
Parikanniemen koti, 
jouluvaelluksessa
Joosefina ja Mariana
esiintyvät Tähkäpäät 
toteavat.

jo sitä ennen Lähetysseuran 
nuorisosihteerinä ovat asetta-
neet heidät kuin aitiopaikalle 
seuraamaan lasten ja nuorten 
kasvatuksessa viime vuosikym-
meninä tapahtunutta kehitystä 
maassamme. Kumpikin näkee 
siinä muutoksia, jotka eivät aina 
ole olleet viemässä sitä hyvään 
suuntaan.

Yleisesti aikamme nuorista 
puhuttaessa Ari tähdentää, 
että noin 75% heistä voi edel-
leen hyvin. Noin 15 % heistä on 
ikäänkuin ”huolen harmaalla 
alueella” eli heillä on potenti-
aalia joutua vaikeuksiin. Vain 
10% heistä on syrjäytyneita tai 
syrjäytettyjä.

Kuitenkin kumpikin näkee yhä 
kasvavana ongelmana sen, 
että tänään vanhemmat ovat 
entistä kiireisempia ja kiinni eri-
laisissa ”ruuduissa”, niin ettei 
lapsille tahdo jäädä aikaa.

Lapset itsekin viettävät pal-
jon aikaa omien ruutujensa 
ääressä. Seurauksena tästä on 
keskinäisen vuorovaikutuksen 

puute. Tavallista kotielämää ei 
juurikaan arvosteta, vaan lasta 
viedään jatkuvasti kodin ulko-
puolelle erilaisiin harrastuksiin 
saamaan uusia virikkeitä.

Lapsi tarvitsee kuitenkin myös 
kotona nähdyksi ja kohdatuksi 
tulemista vanhempien tahol-
ta. Hän tarvitsee osallistumista 
kodin arkiaskareisiin, ruoanlait-
toon, leipomiseen, siivoukseen 
jne. Sellaiset asiat luovat tärkei-
tä vuorovaikutustilanteita lap-
sen ja vanhempien välille.

Koti, jossa on tilaa lapselle

Palaamme vielä Parikannie-
meen, jossa työ jatkuu edelleen 
tämän ajan turvattomien ja ko-
dittomien lasten hyväksi.

Ari ja Johanna kertovat, että 
kumpaakin heistä kosketti aika-
naan syvästi osallistuminen Pa-
rikanniemen jouluvaellukseen. 
Ari kuvailee, että silloin meni 
oikein ”ihon alle”, kun seimen 
luona vietetyn hetken jälkeen 
opas sanoi: ”ensimmäisenä jou-

luna majatalossa ei ollut sijaa 
lapselle, mutta nyt teitä kutsu-
taan toiseen majataloon teelle 
ja kahville, jonka suojissa on ti-
laa myös lapselle”. 

Silloin tuli mieleen, että voisiko 
oikeampaa paikkaa ollakaan 
esittää kertomusta Jeesus-lap-
sen syntymästä, kuin juuri Pari-
kanniemen kaltainen koti, jossa 
tarjotaan turvallista aikuisuutta 
ja kestäviä elämänarvoja niitä 
vaille jääneille. 

Myöhemmin he ovat myös 
itse olleet vapaaehtoisina mu-
kana jouluvaelluksessa Pari-
kanniemen väen kanssa esit-
täen Joosefia ja Mariaa, jotka 
kesken vaivalloisen verollepa-
nomatkan ovat hetkeksi pysäh-
tyneet nuotion ääreen lämmit-
telemään ja levähtämään.

Kiitollisuutta koetusta
johdatuksesta

Ennen kotiinlähtöäni istuimme 
vielä hetkeksi keittiön pöydän 
ääreen nauttimaan Johannan 
valmistamaa teetä ja Arin lei-
pomaa, juuri uunista otettua ja 
maukkaan rapeaa pataleipää.

Siinä yhdessä vielä ihmette-
lemme kiitollisina Taivaan Isän 
hyvää johdatusta elämämme 
eri vaiheissa ja sitäkin, että nyt 
saimme kohdata tässä.

Ulkona, ajaessani kotiin pak-
kanen ei enää tuntunutkaan 
niin purevalta. Mieli on täynnä 
lämpöä ja iloa hyvästä kohtaa-
misesta Johannan ja Arin kans-
sa.

Kiitos siitä ja siunausta koko 
Tähkäpään perheelle!

Haastattelu ja kuvat:
Jouko Jyrkämä
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Ensi vuonna vietetään uskonpuhdistuksen tai kuten sisäsiististi 
nykyään sanotaan reformaation merkkivuotta. Siitä kun Martti 
Luther naulasi teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen tulee ku-
luneeksi 500 vuotta. Olen mieltynyt moneen Martin tapaan. Yksi 
tapa hänellä oli aamurukous. Se on kirjoitettuna säilynyt meidän 
aikoihimme asti ja päättyy näin: ”Pyhä enkelisi olkoon kanssani, 
ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun.”

Enkelit mielletään usein lapsuuteen ja lapsiin. Miksi vain lap-
suuteen? Mihin me sitten hukkaamme tai piilotamme enkelit, kun 
kasvamme ja vanhenemme? Mihin niin usein katoaa lapsuuden 
tunnetuin enkeli, suojelusenkeli. Suojelusenkeli -nimi viittaa hyvin 
siihen mistä enkeleissä on kyse; Jumalan avusta. Vaikeina hetki-
nä, pimeässä korvessa tai huteralla sillalla enkeli levittää siipensä 
avuksemme. 

Vielä Lutheria kauempaa löydämme kirkkoisä Augustinuksen, 
joka on sanonut enkeleistä näin: ”Enkeli on tehtävä, ei olion tai 
olemuksen nimi.” Enkeli on tehtävä.

Näitä tehtäviä on paljon ja monenlaisia, mutta jos uskomme 
Augustinusta, voimme varmasti löytää matkamme varrelta monia 
enkeleitä, jotka meille ovat välittäneet Jumalan avun oikeaan ai-
kaan. Nämä enkelit ovat usein olleet aika yllättävän näköisiä, har-
voin niillä on ollut siipiä, mutta kaikilla on ollut jotain yhteistä. Ne 
ovat välittäneet meille Jumalan rakkautta ja apua. Voisinko minä-
kin olla joskus enkeli?

Enkelin nimi

Ari Tähkäpää

LemisetTÄHKÄPÄITÄ
Olen kuullut sanottavan, että 
on kolme, joiden katselemiseen 
ei väsy; lapsen silmät, elävä 
luonnollinen tuli ja virtaava vesi. 
Mutta lapsen silmät saattavat 
hänen kasvaessaan aikuiseksi 
sumentua tässä kovassa maa-
ilmassa ja niiden lämmin tuike 
muuttuu pistäväksi kovuudeksi.

Kirjeitä kiusatulle
Karas-sana

Noustessamme kerran tunturin 
rinnettä kysyi eräs ensi kertaa 
tunturiseudulla patikoiva retkei-
lijä: ”Mikähän on syynä siihen, 
että nämä puut täällä ovat 
noin matalia, kieroon kasva-
neita ja käkkyräisiä?” Vastasin: 
”Eivätköhän ne ole kieroutu-
neet aivan samasta syystä kuin 
monet ihmisetkin - kylmyyden 
tähden.” Kuinka monet kanta-
vat vammaa luonteessaan lap-
sena kokemansa kylmyyden ja 
kovuuden takia!

Hän ei sinusta luovu
Karas-Sana
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Pieni poika on paennut per-
heensä kanssa kerrostalon ko-
distaan ja mennyt piiloon. Pom-
mikoneet saapuvat kaupungin 
ylle. Räjähdysten epätasainen 
sarja kiirii ympäri kaupungin. 
Yksi pommi osuu pojan kotiin. 
Pommi ei kuitenkaan räjähdä, 
vaan jää suutariksi. Vaikka po-
jan koti ei räjähtänyt kappaleik-
si, on perheen lähettävä evak-
koon vihollisen tieltä. Ennen 
evakkotaivalta vain muuta-
man vuoden ikäinen poika ru-
koilee polvistuneena Evankeliu-
miyhdistyksen huoneessa. Näin 
muistelee Parikanniemen eläk-
keellä oleva toiminnanjohtaja 
Jussi Pitkänen lapsuuttaan Sor-
tavalassa. Sieltä evakkomatka 
jatkui ensin Ruskealaan, sitten 
Länsi-Suomeen ja isän työn pe-
rässä Hämeeseen.

Ennen Parikanniemeä Jussi 
työskenteli tekstiiliteollisuudessa 
talousosastoilla. Talouspuolen 
työt kutsuivat hänet myös Sa-
vonlinnan Kristilliselle opistolle 
1972, jossa hän toimi talous- ja 
henkilöstöpäällikkönä. Siellä 
Jussi tutustui myös tulevaan 
vaimoonsa, Sirpaan, joka oli 
opiston keittiössä töissä. Opis-
tolta Jussin matka jatkui Israe-
liin kibbutsille puoleksi vuodeksi 
ja sieltä töihin Sanansaattajille. 
Samoihin aikoihin hän aloitti 
myös teologian opinnot Hel-

Pitkästen perhe
Elämän suurten muutosten keskellä

singin yliopistossa. Hengelliset 
asiat ovat olleet Jussille tärkeitä 
lapsuudesta saakka ja hän on 
oppinut luottamaan Jumalan 
Sanaan yksinkertaisella uskol-
la. Ajatus papin virasta ei tullut 
kuin salama kirkkaalta taivaal-
ta, vaan kypsyi aikojen saatos-
sa. 

Sirpa on syntyisin Itä-Hämees-
tä. Hän tuli uskoon Kalevi Lehti-
sen kokouksessa 1960. Siitä läh-
tien usko Jeesukseen on ollut 
Sirpan elämän kantava voima. 
Työ lasten parissa on ollut myös 
tärkeää, toimihan hän myös 
lastenohjaajana seurakunnas-
sa. 
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Vuodenvaihde 2002-2003.  Olin juuri astunut 
Parikanniemen matkapastorin toimeen. Takana 
olivat tyttären syntyminen ja muutto Savonlin-
naan, meille outoon kaupunkiin.  

Muistan Savonlinnan kristillisen opiston ko-
koushuoneen. Säätiön hallitus haastatteli mi-
nua. Helsingistä saapunut pappi herätti ute-
liaisuutta ja ehkä pelkoakin.  Eräs kysymys jäi 
mieleeni. Hallituksen jäsen Pauli Tuhkanen 
tiedusteli; mitä mieltä olen evankelioimisesta? 
Tajusin, että edessä saattaa olla mielenkiintoisia 
tehtäviä. Minua ei pyydetty pitämään vanhaa 
lämpöisenä, vaan tuomaan mukaan myös jo-
tain uutta. Mielessäni soi aikaisemmin saamani 
profetia; sinua käytetään evankelioimistyössä.

Ajatus evankeliumin julistamisesta niille, jot-
ka eivät ole sitä kuulleet tai ymmärtäneet, ei ole 
jättänyt minua rauhaan. Painopiste on kuiten-
kin kääntynyt enemmän yksittäisten ihmisten 
kohtaamiseen. 

Leikilläni olen todennut, että jos jotain olen 
elämästä ja Jumalasta oppinut, sen olen oppi-
nut Parikanniemen työssä.

Markku Liukkonen 
aluekappalainen
Mikkeli-Haukivuori
Kuva: Kerimäen kirkon sakastista

Mitä mieltä olet
evankelioimisesta?

Sirpan ja Jussin tutustuminen 
Kristillisellä opistolla johti siihen, 
että he menivät naimisiin. Se 
oli suuri muutos heidän elämäs-
sään. 

Neljä lasta syntyi kuuden vuo-
den sisällä. Nyt heillä on jo viisi 
lastenlasta.

Saatuaan papiksi vihkimyk-
sen, Jussi aloitti ensimmäisen 
papin viran Tohmajärvellä. Elä-
mä oli kiireistä. Sieltä matka 
jatkui Värtsilän kirkkoherraksi ja 
edelleen Parikanniemisäätiön 

Muisto

toiminnanjohtajaksi vuonna 
1990.

Parikanniemen ajan Jussi ku-
vailee olleen hengellistä perus-
työtä: Sanan jakamista. Työ oli 
antoisaa, talous oli kunnossa 
ja ystäväjoukko toimi kantava-
na voimana. Sirpa muistuttaa, 
että ystäväjoukon esirukous oli 
todella tärkeää; se kantoi koko 
perhettä. Elämässä oli ollut pal-
jon muutoksia. Eräs raskas muu-
tos oli Jussin aivohalvaus. Sirpa 
toimii nyt omaishoitajana ja he 

asuvat kodissaan Savonlinnan 
Haukiniemellä. Sirpa toteaa, 
että Jumalan antama valo ja 
suoja kasvavat pimeyden het-
killä. Elämän vastoinkäymiset 
eivät näytä vieneen Jussin ja 
Sirpan elämästä iloa ja kiitolli-
suutta sekä luottamusta Juma-
lan johdatukseen.

Teksti: Petri Tiusanen
Kuva: Jyri Pitkänen
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Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
toimisto@parikanniemi.fi

Toimisto -ja taloussihteeri
Risto Teittinen
Puhelin 0400 744 061
Ark. klo 9-15

Säätiön hallituksen puheenjohtaja
rovasti Erkki Lemetyinen
Puhelin 040 764 1050
erkki.lemetyinen@pp.inet.fi
Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen
Puhelin 0400 315 573
teuvov.riikonen@parikanniemi.fi
Pastori Petri Tiusanen
Puhelin 040 753 5553
petri.tiusanen@parikanniemi.fi
Lastenkodin johtaja Sami Siponen
Puhelin 040 847 3657
sami.siponen@parikanniemi.fi
Matkasihteeri Matti Kostamo
Puhelin 0400 245272

Parikanniemisäätiön tilit
Sampo FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48
Tapiola FI92 3636 3002 2297 63
Parikanniemen Ystävät ry
- jäsenyhdistys
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20€/vuosi
- kustannustuotteet
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14
DB FI69 8000 1900 7130 67 

Parikanniemisäätiö voi kerätä ja 
vastaanottaa lahjoituksia ja testa-
mentteja työn hyväksi.

Poliisihallituksen keräyslupa:                                                          
nro POL-2015-6305. Keräystili.      

S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

www.parikanniemi.fi

Kontista kaivettua
Kerimäen uskollinen ystäväpiiri
Parikanniemen ystävät ovat kokoontuneet Kerimäellä jo vuosikymmeniä. Ys-
tävien koollekutsujana toimii Seija Kuutti. Kristinuskon sanoma saa kokoontu-
maan kerran kuukaudessa eri kodeissa. Mukana on kerrallaan 10–20 henkeä. 
Joku on ollut mukana lapsesta saakka. Haasteena on saada nuoria mukaan toi-
mintaan. 

Kuva on joulukuun kokoontumisesta Seija Kuutin kotona.

Myrskylän seurakunnassa vietettiin tammikuun alussa lämminhenkinen juhla, 
kun seurakunnan pitkäaikaisen diakonin Helka Fabritiuksen runokirja ”Muiste-
len, katselen, ihmettelen” julkaistiin. 

Yli 40 vuoden työstä keväällä eläkkeelle jäävä Helka tunnetaan lämpimänä 
Parikanniemen työn ystävänä ja Myrskylän seurakunnassa on aina vieraanva-
rainen vastaanotto vierailijoille.

Helka Fabritiuksen runokirja 
julkaistiin Myrskylässä

Onnea Helkalle ja uudelle kir-
jalle sekä siunausta eläkepäi-
viin! 
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Erossa olemisen, yksinäisyyden ja pelon 
tulevaisuudesta ymmärtää jokainen, joka 
on joutunut jättämään jotain taakseen. 
Taustateemana on uukuniemeläisen 
liikkeen ja Parikanniemisäätiön historia; 
lastenkotityö sekä orpokotijuhlat. 

Käsikirj. Arto Myllärinen ja Teuvo V. Riikonen
Ohj. Arto Myllärinen, tuottaja Markku Leminen
Rooleissa mm. Eija Vilpas, Aino Kimppa, 
Tiia Kinnunen, Vilja Riutamaa, Anna Levy, 
Mikael Kokko, Ani Hassinen, Teuvo V. Riikonen, 
Pekka Maaranen, Ari Tähkäpää.

• 27.5. klo 18 ennakko 
• 28.5. klo 18 ensi-ilta
• 29.5. klo 13
• 29.5. klo 18

Oronmyllyntie 250
59310 SÄRKISALMI
Tied. Jonne Behm 
Puh. 040 772 3808

• 30.5. klo 18 
• 11.8. klo 18
• 12.8. klo 18
• 14.8. klo 14 & 18

Yhdessä Parikanniemisäätiön kanssa.Parikanniemi  säätiö

KODITTOMAT
Kesäteatterinäytelmä 2016 Oronmyllyllä 

6.-14.5.2016 Israelin matka. Matkanjohtajina 
kirkkoherra Jari Uimonen ja Petri Tiusanen. www.
toiviomatkat.fi

15.-22.6.2016 120 km pyhiinvaellus Espanjan 
Santiago de Compostelaan, matkanjohtaja Teuvo 
V. Riikonen. www.monsuuni.fi 

16.-17.8.2016 Kotiseutumatka vanhaan Parikannie-
meen Venäjälle, matkanjohtaja Erkki Lemetyinen. 
www.xeniatours.fi 

30.8.-6.9.2016 matka Kreikan Patmoksen saarel-
le. Matkanjohtajina Thorleif Johansson, Teuvo V. 
Riikonen ja Jari A. Jolkkonen. Yhteistyössä Helsingin 
Raamattukoulun kanssa. www.elvetours.gr 

3.9.-10.9.2016 Patikointiviikko Ruskan loisteessa 
Kairosmajalle. Matkanjohtajina pastori Petri Tiusa-
nen ja evankelista evp Pekka Maaranen. Ilmoittau-
tumiset ja lisätiedot puh. 0403590111.

Lisätietoa kaikista matkoista: www.parikanniemi.fi 

Matkat
Helena Konttisen kuolemasta tulee 24.4.2016 kuluneeksi 
sata vuotta. Juhlavuoden juhlallisuuksiin kuuluu ainakin 
viisi asiaa. 

20.4.2016 Helsingissä Suomen Teologinen Instituutti järjes-
tää symposiumin, jossa kolmen tieteellisen luennon kautta 
lähestytään Konttisen vaikutusta ja Uukuniemeläistä liikettä. 
Luennot pitävät professori Jouko Talonen, TL Juha Valkea-
pää ja FM Liisa Louhela.

24.4.2016 Uukuniemen hautausmaalla, kirkossa ja pitäjän 
tuvassa Helena Konttisen kuoleman 100-v. muistotilaisuu-
dessa on mm. seppeleen lasku haudalle, jumalanpalvelus ja 
pääjuhla. Mukana mm. Erkki Lemetyinen ja Juha Valkeapää.

Parikanniemisäätiö yhdessä Oronmyllyn kannatusyhdis-
tyksen kanssa toteuttaa Kodittomat nimisen kesäteatte-
ri-esityksen joka nähdään kahtena viikonloppuna toukokuun 
lopussa ja elokuun puolessa välissä. Käsikirjoituksen tekee 
Teuvo V. Riikonen sekä Arto Myllärinen, joka on myös oh-
jaaja näytelmän. Esitys käsittelee kodittomuutta mm. Orpo-
kotijuhlien ja Parikanniemen lastenkodin historian kautta. 

Saaren Orpokotijuhlien jälkeen 16.-17.8.2016 on tarkoitus 
järjestää bussimatka vanhaan Parikaniemeen tutustumaan 
orpokodin syntysijoille. 

Lisäksi Teuvo V. Riikonen kirjoittaa kirjaa Uukuniemeläisiä 
ukkoja ja Marttoja, jonka Parikanniemen Ystävät kustantaa. 
Kirja on tarkoitus julkistaa syksyllä 2016. 

Lisätietoja: www.parikanniemi.fi 

Helena Konttisen kuolemasta 
sata vuotta 24.4.2016
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Helmikuu
7.2. Rautavaara, kirkkopyhä: messu klo 10.00 ja päivä-
seurat. Luukkonen, Tiusanen
7.2. Savonlinna, seurakuntakeskus klo 13.00 ”Mitä 
Lähi-idän kriisiin takana?” Luento, Riikonen
11.2. Kitee, ystäväseurat klo 13.00 Vanhassa pappilassa. 
Osmo Kapanen, Kostamo
14.-16.2. Parikkala, Raamattu- ja yhteyspäivät.
15.2. Hamina, Kulmakivi. Ystäväseurat klo 13.00, 
Kostamo
15.2. Lappeenranta, Emmaus. Ystäväseurat klo 18.00. 
Kostamo
21.2. Jämsä, kirkkopyhä: messu klo 10.00 Hallin 
srk-talossa ja päiväseurat. Konttinen, Tiusanen
23.2. Kerimäki, ystäväseurat klo 13.00 Liisa ja Risto 
Hirvosella, Matinniementie 13. Tolvanen, Maaranen
25.2. Pyhäselkä, ystäväseurat klo 18.00 Reijolan 
srk-talolla. Tiusanen

Maaliskuu
6.3. Kerimäki, kirkkopyhä: messu kirkossa klo 10.00 ja 
päiväseurat seurakuntatalolla. Mikko Rinkinen ja Hannu 
Tolvanen
6.3. Outokumpu, päiväseurat Estella ja Matti Suomalai-
sella Viuruniementie 16. Kostamo
9.3. Liperi, ystäväseurat Herran kukkarossa klo 15.30. 
Konttinen
10.3. Kitee, ystäväseurat klo 13.00 Vanhassa pappilassa. 
Tauno Voimala, Kostamo
Maaliskuu
30.3. Kotka, seurakuntakeskus, klo 18.00 luento ”Mitä 
lähi-idän kriisin takana?”, Riikonen
31.3. Pyhäselkä, ystäväseurat Reijolan seurakuntatalolla 
klo 18.00. Marita Tiili, Tiusanen

Huhtikuu
7.4. Joroinen, ystäväseurat Tuulikki Tolvasella klo 18.00 
Koskentie 12 A 1. Tiusanen
11.4. Hollola, Siikaniemen leirikeskus, Nuorisotyönteki-
jöiden päivät, Raamattuopetus, Teuvo V. Riikonen
14.4. Kitee, ystäväseurat klo 13.00 Vanhassa pappilassa. 
Kostamo, Tiusanen
18.4. Hamina, Kulmakivi, ystäväseurat klo 13.00. 
Tiusanen

18.4. Lappeenranta, Emmaus, ystäväseurat klo 18.00. 
Tiusanen
19.4. Taipalsaari, Saimaan torppa, Taimenpolku 32, 
Saimaanharju. Hartaus ja Parikanniemisäätiön esittely 
klo 12.00. Tiusanen
20.4. Helsinki, Suomen Teologinen Instistuutti, klo 
12.00 alk. Helena Konttinen symposium ja seurat klo 
17.00 Riikonen, Tiusanen

26.4. Kerimäki, virkistyskerho srk-koti. Hartaus ja ope-
tus klo 9.00. Tiusanen
26.4. Kerimäki, ystäväseurat klo 13.00. Paikka avoin. 
Tiusanen
28.4. Pyhäselkä, ystäväseurat Reijolan seurakuntatalolla 
klo 18.00. Tiusanen

Toukokuu
1.5. Rääkkylä, kirkkopyhä: Messu klo 10.00 ja päiväseu-
rat. Tiusanen
7.5. Lohja, Vivamo, seminaari, raamattuopetus, Teuvo 
V. Riikonen
17.5. Mikkeli, Parikanniemi, Mikkelin miesten ilta klo 
18.00, ”Libanonin setripuun varjossa” Riikonen
22.5. Kangasniemi, kirkkopyhä: Messu klo 10.00 ja 
päiväseurat. Tiusanen

Kesäkuu
5.6. Suomussalmi, kirkkopyhä Ämmänsaaren kirkossa: 
messu klo 10.00 ja päiväseurat. Kostamo, Tiusanen 

Elokuu

Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät

vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa!

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

Parikanniemen Ystävät ry:n vuosikokous pidetään Parik-
kalan Uukuniemen kirkon Pitäjäntuvassa sunnuntaina 
24.4.2016 klo 14.30. Tervetuloa!

24.4. Parikkala. Sata vuotta Helena Konttisen kuo-
lemasta -muistojuhla. Jumalanpalvelus klo 10.00 ja 
juhlat Uukuniemen kirkolla. Riikonen, Lemetyinen, 
Valkeapää

Saaren kirkon 72. Orpokotijuhlat 12.-14.8.2016 
Parikkalassa. Mukana mm. kenttäpiispa Pekka 
Särkiö, Jari A. Jolkkonen, Riitta Lemmetyinen, Heli 
Karhumäki, Erkki Lemetyinen, Marja-Liisa Malmi, 
Lauri Thurén, Teuvo V. Riikonen, Oskari Nummela, 
Pekka Maaranen ja Petri Tiusanen. Koko ohjelma 
toukokuun 2/2016 Kontissa. Järjestää: 
Parikanniemisäätiö ja Parikkalan seurakunta.
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Parikanniemi

Anni Kiiskinen teki yhdessä 
opiskelukaverinsa kanssa 
opinnäytetyön Parikanniemen 
lastenkodille vuoden 2015 aikana.

Halusimme opinnäytetyössämme saada sel-
ville, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet entisten 
asukkaiden sijaishuoltokokemukseen Parikan-
niemen lastenkodissa, sekä millaiset tekijät oli-
vat merkittäviä positiivisten ja kannattelevien 
kokemusten syntymisessä.

Haastattelimme tutkimukseemme lastenko-
din entisiä asukkaita, jotka olivat jo muuttaneet 
pois Parikanniemestä.

Tutkimus koettiin Parikanniemessä tarpeelli-
seksi, sillä tulosten avulla lastenkoti saa merkit-
tävää tietoa siitä, kuinka toimintaa tulisi jatkaa, 
jotta sijaishuoltokokemukset Parikanniemen las-
tenkodista olisivat sijoitetuilla mahdollisimman 
positiiviset.

Tutkimukseemme osallistuneet lastenkodin 
entiset asukkaat kokivat sijaishuoltoaikansa Pa-
rikanniemessä erittäin positiiviseksi. Kaikki haas-
tateltavat kokivat sijoittamisen Parikanniemeen 
olleen heidän elämänsä kannalta hyvä ja oikea 
ratkaisu. Parikanniemestä oli tullut monelle lap-
suuden koti, johon saattoi palata vierailemaan 
vielä myöhemminkin ja esimerkiksi tapaamaan 
omaohjaajaansa.

Kaikkien haastateltavien mielestä Parikannie-
mi oli heille enemmän koti, kuin lastensuojelu-
laitos. 

Tutkimuksessa nousi merkittävästi esille kaksi 
tekijää, jotka vaikuttivat eniten nuorten positii-

visen lastenkotikokemuksen syntymiseen. 
Työntekijöiden ja erityisesti omaohjaajasuh-

teen merkitystä sijaishuoltoaikana pidettiin to-
della tärkeänä ja heillä oli aivan erityinen rooli 
positiivisen sijaishuoltokokemuksen syntymises-
sä.

Toisena tärkeänä tekijänä koettiin Parikan-
niemen kodinomaisuus ja tieto siitä, että Pa-
rikanniemessä oli turvassa. Kodinomaiseen 
tunnelmaan vaikutti suuresti Parikanniemi itse 
paikkana: sijainti kaukana kaupungin hälinäs-
tä, luonnonläheinen ympäristö ja kodinomaiset 
kotikunnat. Lisäksi kodinomaisuutta edisti ratkai-
sevasti tieto siitä, että Parikanniemessä heistä 
välitettiin aidosti.

Lastenkodissa esiintynyt kiusaaminen koettiin 
merkittävimmäksi negatiiviseksi asiaksi sijais-
huoltoaikana Parikanniemessä.

Haastateltavat pohtivat tutkimuksessa erilai-
sia ratkaisuja kiusaamisen välttämiseksi ja lopet-
tamiseksi. Haastateltavat kokivat lastenkodin 
muilla asukkailla olleen muutenkin vaikutusta 
siihen, millaisiksi he ovat kasvaneet ihmisinä. 

Muilta saattoi oppia pahoja tapoja, tai vasta-
vuoroisesti toisten elämää sivusta seuraamalla 
saattoi nähdä miten asiat kannattaisi hoitaa ja 
se motivoikin nuoria pärjäämään ja huolehti-
maan omista asioista.

Meistä on ollut hienoa tutkia ja huomata, 
kuinka positiivisesti entiset asukkaat suhtautu-
vat Parikanniemen lastenkotiin. Parikanniemes-
sä tehtävä hoito- ja kasvatustyö on mielestäm-
me laadukasta ja entiset asukkaat pitävät sitä 
suuressa arvossa.

Anni Kiiskinen

Opinnäytetyö nuorten
sijaishuoltokokemuksista 
Parikanniemen lastenkodissa



Arto Myllärisen
luovuuden salaisuudet

Arto Myllärinen tuo teatterin la-
valle koskettavia kertomuksia ja 
tarinoita

Arton nimi on tuttu nimi useil-
le. Hänen nimensä yhdistetään 
moniin erilaisiin teatteriesityk-
siin niin kesäteatterilavoilla kuin 
pääsiäisen ajan kuvauksiin eri 
seurakunnissa. Annetaan Arton 
itse kertoa kuka, mistä ja mitä 
hän on?

- Olen Arto Myllärinen, jonka 
juuret ovat Lappeenrannan 
Saarnialan kylässä. Nyt asun 
Hämeenlinnassa ja olen teat-
teritaiteilija Jumalan armosta. 
Kristuksen seuraaja ja tavallinen 
suomalainen mies, kertoo hän 
itsestään tiivistäen kuin teatteri-
esityksen yhdet vuorosanat.

Mistä teatterikipinä sai alkun-
sa miehelle, joka oli kouluttanut 
itsensä kirkon nuoriso-ohjaajaksi 

Helsingin Raamattukoulussa?
- Se sai alkunsa Nurmijärven 

Aleksis Kiven maisemista. Taitei-
lijaprofessori Paavo Liski oli rat-
kaiseva henkilö, joka ”houkut-
teli”. Hän sanoi kerran minulle: 
”Sulla on Arto leiviskät myös täl-
lä alueella”. Hänestä tuli myös 
kulttuuri-isäni ja vuosikymmenik-
si työtoverini.

- Parisensataa tarinaa, suu-
rempia ja pienempiä, on tullut 
tehtyä. Omaakin päätä tuo 
lukumäärä huimaa. Myös ulko-
mailla olen saanut työskennel-
lä, kuten Ruotsissa, Norjassa, 
Kanassa, USA:ssa, Espanjassa, 
parhaillaan myös Venäjällä, 
Arto kertoo tuhansia katselijoita 
koskettaneesta urastaan.

Mistä nousee luovuus ja uu-
den tekemisen voima? Miten 
luovuus voi uusiutua?

Arto on vähän aikaa hiljaa ja 
miettii, vaikka onkin nopealiik-
keinen ihminen.

- Taiteilijalle tuo kysymys on 
tuskallisen ja riemullisen tuttu. 
Levolla, rukouksella, hiljaisuu-
della, maisemaa vaihtamalla, 
hän tiivistää ja pelkistää.

Parikkalan Oronmyllyllä on 
viime vuosina esitetty useita 
hänen teoksiaan, osa myös sa-
maan aikaan Saaren kirkon Or-
pokotijuhlien aikana. Sieltä on 
tullut uusia katselijoita.

Miksi Oronmylly?
- Hoksasimme, että myös näin 

voi julistaa evankeliumia. Se tuo 
valtavasti sellaista väkeä sanan 
kuuloon, joka ei muuten käy, 
Arto kertoo ja sanoo, että ”Ju-
mala puhuu tavalla ja toisella.”

Arto on kirjoittamassa par-
haillaan toisena uutta ”Kodit-
tomat” -näytelmää, joka liittyy 
Parikanniemen historiaan.

Miten tunnet uukuniemeläi-
syyden ja mitä odotat uudelta 
”Kodittomat” -näytelmältä?

 - Lukemalla historiaa. Orpo-
kotijuhlilla olen käynyt viime 
vuosina aina kun mahdollista. 
”Kodittomat” -näytelmää odo-
tan innolla ja rohkealla riemulla. 
Varsinkin, kun tiedän keitä mai-
nioita työtovereitani on sitä to-
teuttamassa sekä näyttämöllä 
että sen taustatyöryhmässä.

Haastattelu:
Teuvo V. Riikonen
Kuva: Tiia Kinnunen

Lepo, rukous, hiljaisuus, maiseman vaihtaminen.


