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Lämmin kiitos Saaren juhlista!
Lämpimät kiitokset teille kaikille, jotka eri tavalla vaikutitte 73. Saaren kirkon Orpokotijuhlien onnistumiseen. 

Lämmin sää, loistavat järjestelyt, vapaaehtoisten palvelualttius ja hoitava sanoma virkisti kaikkia. 
Kiitos kaikille vapaaehtoisille, Parikkalan seurakunnalle, Parikkalan kunnalle, medialle, viranomaisille ja kaikille 

jotka eri tavalla vaikutitte juhlien onnistumiseen. Saimme yhdessä olla avaran armon alla Saaren kirkonmäellä.
Teuvo V. Riikonen, toiminnanjohtaja

Neljälle lastensuojelun ansiomitali
Neljä Parikanniemen lastenkodin työntekijää on pal-
kittu Lastensuojelun Keskusliiton pronssisella ansiomi-
talilla. Palkitut ovat (vas.) Päivi Orava, Päivi Kuosma-
nen, Maini Björn ja Suoma Lautamäki. He kaikki ovat 
työskennelleet lastenkodin palveluksessa yli 30 vuotta. 
Huomionosoitukset annettiin heille Parikkalan Saaren 
kirkon juhlilla 12.8.2017.

Muistamisia Saaren juhlilla
Ystäväillassa kiitettiin Timo Nokelaista (vas.) hyvästä 
säätiön hallitustyöskentelystä hänen jätettyä tehtä-
vät. Erkki Makkonen palkittiin seurakuntatyön kul-
taisella ansiomerkillä hänen yli 30-vuotisesta työstä 
Parikanniemessä ja Lauri Konttista onniteltiin 90- 
vuotismerkkipaalusta ja uudesta kirjasta, joka kertoo 
hänen isoäitinsä Helena Konttisen ajattelusta.

Kuvat: Pasi Holi
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Talkoolainen, maallikko, vapaaehtoinen ja seurakun-
talainen ovat erilaisia nimityksiä ihmisille, jotka te-
kevät epäitsekkäästi ja pyyteettömästi työtä lähim-
mäisen hyväksi.

Vapaaehtoinen on resurssi, mutta eri tavalla kuin 
palkattu työntekijä. Seurakunta elää sanomaansa to-
deksi parhaiten, kun se antaa jäsenilleen tilaa oman 
osaamisen käyttämiseen.

Tulevaisuudessa kirkon verotulojen ja työntekijöi-
den vähentyessä vapaaehtoisten tekemä työ nou-
see vielä suurempaan arvoon. Kirkon lähetysteologi 
Jaakko Rusama on maininnut avainsanoiksi vastuul-
lisuuden ja yhteisöllisyyden.

Myös yhteiskunta tietää vapaaehtoistyön merki-
tyksen yleishyödyllisten yhteisöjen piirissä. Verolain-
säädännön mukaan vapaaehtoistyö on vastikkee-
tonta työtä, jolloin siitä ei synny veroseuraamuksia. 

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamas-
taan elinkeinotulosta sekä osittain kiinteistöjen tuot-
tamasta tulosta, mutta ei muusta varainhankinnas-
taan.

Nykyisen lainsäädännön mukaan yhteisöillä on ve-
rovähennysoikeus määrätyin ehdoin. Vastikkeeton 
työ, naapuriapu ja talkootarjoilut ovat olleet verova-
paita. Säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu tullaan 
selvittämään lähivuosina.

Kristuksen kirkko elää sanan ja sakramenttien kaut-
ta. Kirkko on uskon, rakkauden ja palvelun yhteisö. 
Vapaaehtoistoiminta tarvitsee koulutusta, osallis-
tumista ja sitoutumista. Tarvitsemme ihmisiä, jotka 
omalta osaltaan kantavat vastuuta. Se kaikki on työ-
tä, jolla on suuri merkitys. Siksi se ansaitsee myös jul-
kisen kunnioituksen ja kiitoksen.

Ratkaisu on 
vapaaehtoiset

Joitakin vuosia sitten vapaa-ajattelijat 
julkaisivat Yhdysvalloissa lastenraa-
matun, jonka kansikuvan teema on 
vedenpaisumuskertomuksesta. Ku-
vassa Nooa hymyilee arkissaan ruu-
miita täynnä lilluvan veden keskellä. 
Julkaisu irvaili lastenraamattukult-
tuurille, joka vesittää raamatunkerto-
mukset kiiltokuvatarinoiksi.

Lastenraamatun perustehtävä on 
välittää lapselle Raamatun tärkeimpiä 
kertomuksia.

Tällainen kirja on aina täynnä 
kompromisseja. Kristillisen kasvatuk-

sen vinkkelistä lastenraamattujen 
tarve on kuitenkin ilmeinen. Hyvä las-
tenraamattu toimii kuin betonimylly, 
joka auttaa kristillisen kasvun pe-
rustan valamisessa. Heikkotasoinen 
lastenraamattu oikoo liikaa mutkia 
suoraksi ja saa aidon Raamatun luki-
jan myöhemmin tuntemaan olonsa 
huijatuksi.

Lastenraamattuja on suomeksi tar-
jolla varsin laaja kirjo eri ikäkausille 
aina pehmokirjoista teini-ikäisen sy-
ventäviin tietojättiläisiin. Valtaosa on 
laadukasta tasoa.

Keskusteleva aikuinen pienen luki-
jan rinnalla antaa lapselle mallin ai-
kuisesta raamatunkäyttäjästä, jonka 
kanssa on turvallista pohtia asioita 
yhdessä. 

Pipliaseuran julkaisema Piplia lap-
sille sekä Jaakko Heinimäen teos 
Suomen lasten Raamattu on julkaistu 
myös äänikirjoina. Ne ovat mitä mai-
niointa matkaseuraa perheen yhtei-
sillä reissuilla tai silloin kun lapselle 
haluaa antaa kännykältä jotain muuta 
puuhaa kuin pelaamista. 

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

NäkökulmaLastenraamattu 
on betonimylly
Antti Siukonen
Seurakuntapalvelun johtaja,
Suomen Pipliaseura
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Kesäkuussa seitsemän vuotta 
sitten Ruotsissa juhlittiin häitä. 
Prinssiksi ylennetty vastavihit-
ty sulhanen piti morsiamelleen 
puheen, jonka vaikutuksen pre-
sidenttimme Tarja Halonen tii-
visti sanoihin: miehetkin itkivät. 
Daniel päätti koskettavan pu-
heensa: ”Rakas Victoria, olen 
niin onnellinen siitä, että saan 
olla miehesi. Tulen tekemään 
kaiken, mihin ikinä pystyn, että 
voisit aina olla yhtä onnellinen 
kuin olet tänään. Victoria, suu-
rinta kaikesta on rakkaus. Ra-
kastan sinua niin.”

Rakkauden merkkinä risti

Millaisen puheen me pitäisim-
me nyt Kuninkaallemme, joka 
on enemmän kuin naapuri-
maamme kruununprinsessa? 
Hänen uhrautuvan rakkauten-
sa merkkinä on risti, ja hän on 
korottanut kuninkaalliseen ase-
maan jokaisen, joka on vastan-
nut hänelle: tahdon. Paavali 

Riitta Keskimäki
Mutta suurin niistä on 
rakkaus

vetoaa Rooman kristittyihin: Ju-
malan armahtavaan laupeu-
teen vedoten kehotan teitä, 
veljet: Antakaa koko elämän-
ne pyhäksi, eläväksi ja Juma-
lalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on 
teidän järjellinen jumalanpal-
veluksenne (Rm.12:1). Tuntuuko 
tämä lailta? Siinä tapauksessa 
jotain keskeistä on jäänyt avau-
tumatta. Tasan 50 vuotta sitten, 
kun otin ensimmäisiä askeleita-
ni Jeesuksen seurassa, lempivir-
teni ja rukoukseni oli: Kirkasta, 
oi Kristus, meille ristinuhri Gol-
gatan, josta meille langenneille 
loistaa sydän Jumalan (virrestä 
301).

Yllä olevan raamatunjakeen 
alusta on jätetty pois tärkeä 
sana, joka on silta kirjeen koko 
alkuosaan: niinpä, siispä. Jos 
ymmärrämme, miten pitkälle 
Jumala on ollut valmis mene-
mään meidän puolestamme 
liittääkseen meidät perhee-
seensä, avaudumme hänen 
rakkautensa kohteina kuin 

kukka auringon lämmössä. 
Rakkaus Vapahtajaamme on 
looginen seuraus; järjellinen on 
kreikaksi logikos. Fredrik Wislöff 
ilmaisi asian näin: Syntiuhrialttari 
on UT:ssa kumottu. Ainoa käy-
pä uhri on annettu kertakaik-
kisesti. Mutta polttouhrialttarin 
luona palvelu jatkuu. Siellä toi-
mii jokainen kristitty pappina, ja 
annettava uhri on hän itse.

Jeesuksella ei ole erillis-
sopimuksia

Jeesuksella oli kaksi missiota: kir-
joittaa sanomansa valitsemiinsa 
oppilaisiin ja antaa sitten hen-
kensä. Mitä oli päällimmäisenä 
Jeesuksen sydämellä, kun hän 
oli saanut päätökseen ensim-
mäisen tehtävänsä? Kuuteen 
kertaan hän rukoilee omiensa 
yhteyden ja keskinäisen rak-
kauden puolesta - että maail-
ma uskoisi (Joh.17). Samaa rak-
kauden sanomaa julisti hänen 

Raamattuopetus

Riitta Keskimäki 
on Kansan
Raamattuseuran 
kouluttaja
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Kirkasta, oi Kristus, meille /  ristinuhri Golgatan,
josta meille langenneille / loistaa sydän Jumalan.

Virsi 301

lähin oppilaansa. Hätä kristitty-
jen yhteyden vaarantumisesta 
sai Paavalin kirjoittamaan roo-
malaisille jo, ennen kuin hän itse 
ehti paikalle. Kirjeen loppuosa 
– luvut 12-16 – ohjeistaa tämän 
yhteyden vaalimista. 

Jeesuksen aikana vallinnut 
ja noin 200 vuotta kestänyt 
rauha tunnetaan historiassa ni-
mellä PaxRomana. Jeesuksen 
aikaansaama rauha – Pax Gol-
gata – on ikuinen.

Golgatalla solmittiin Juma-
lan ja ihmisten välinen rauha, 
mutta Golgata yhdistää myös 
kaikki uskovat. Kaikki Jeesuksen 
omat ovat saman Isän lapsia ja 
saman perheen jäseniä. Ei voi 
rakastaa Jeesusta ja samalla 
vihata hänen omiaan. Jee-
suksella ei ole erillissopimuksia. 
On yksi lauma ja yksi Paimen. - 
Huokaus. 

Rakkaus kuningastamme 
kohtaan

Kirkon karun historian yksi mur-
heellisimmista paikoista on Py-
hän haudan kirkko, Golgatan 
paikalle Jerusalemissa noussut 
kristikunnan jakautumisen sym-
boli. Yksi esimerkki.

Vuonna 1846 pitkäperjantai 
osui sekä katolisten että orto-
doksien kalenterissa samalle 
päivälle. Syntyi kiista siitä, kum-
pi kirkkokunta saisi pitää Golga-
tan paikalla olevalla alttarilla 

jumalanpalveluksensa ensin. 
Sopua ei löytynyt, ja hengen-
miehet kävivät toistensa kimp-
puun kaapuihinsa kätkemillään 
aseilla, krusifikseilla ja raskailla 
kynttilänjaloilla.

Ottomaanisotilaat saivat tap-
pelun loppumaan vasta, kun 
lattialla makasi 40 kuollutta.

Seuraavana vuonna tapel-
tiin verissä päin Betlehemin 
syntymäkirkossa. Ja Jeesus itki. 
Näistä kristittyjen tappeluista 
käynnistyi muutama vuosi myö-
hemmin Krimin / Oolannin sota. 
Venäjän tsaari Nikolai I lähti 

liikkeelle ortodoksien, Ranskan 
Napoleon III katolisten tukija-
na. Sodan hinta oli noin 750.000 
kuollutta.

Niin, miten me osoitamme 
rakkauttamme Kuningastam-
me kohtaan? Miten me saam-
me hymyn hänen kasvoilleen? 
Miten me julistamme hänen 
valtakuntansa voimaa ja todel-
lisuutta? Rakastamalla veljiäm-
me ja sisariamme.
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”Haluaisitko Sinä käydä ikäih-
misen kanssa kävelyllä kaupun-
kimme kaduilla ja samalla jutel-
la maailman menosta, ihailla 
yhdessä kesää ja aistia ympäril-
lä olevia asioita. Vanhainkodin 
miehet ja naiset kaipaavat kä-
velyseuraa. Kaupungin työnte-
kijä on sinua vastassa ja pereh-
dyttää tehtävään.”

Porvoon kaupungin vapaa-
ehtoistoiminnan koordinaattori 
Petra Bärlund-Hämäläinen tie-
tää, miten ihmisiä kutsutaan 
mukaan. Hän ei puhu vaikeaa 
kieltä, eikä viittaa taustalla 
olevaan kaupungin viralliseen 
seniorityöhön. Ilmoituksessa 
puhutaan kävelystä ja kesän 
merkkien tutkimisesta. Kun mai-
nitaan vanhukset, tiedetään, 
että retki ei vaadi kovaa kun-
toa. Ja sokerina pohjalla: va-
paaehtoinen luvataan ottaa 
hyvin vastaan. 

Tähän tehtävään olisi helppo 
lähteä mukaan, vaikka ilmoitus 
onkin vapaaehtoistyo.fi-nettisi-
vulla. Netti-ilmoittautuminen on 

nuoremmille ihmisille luonteva 
tapa etsiä itselleen jotain kivaa 
tekemistä. 

Ihminen hakeutuu yleensä 
vapaaehtoiseksi sillä perusteel-
la, että tehtävä kiinnostaa, se 
on maantieteellisesti lähellä ja 
aikataulu sopii. Se, kuka tehtä-
vän tarjoaa, ei yleensä ole ensi-
sijainen valintakriteeri.

Tutkimusten perusteella tie-
detään, että ihminen lähtee 
vapaaehtoistehtäviin mukaan 
siksi, että häntä on pyydetty 
mukaan. Silloin myöskin teh-
tävän tarjoajaan muodostuu 
side, ja vapaaehtoinen alkaa 
luontevasti etsiä juuri tämän 
yhteisön tarjoamia töitä, olipa 

Annmari Salmela

Mukaan omin lahjoin
Asiantuntija

Annmari Salmela on
Vapaaehtoistyo.fi-
palvelun tuottaja

Kotimaanapu / Kirkkopalvelut ry

Vapaaehtoinen 
sen tietää, että 
antaessaan saa. 

Kotimaanapu
Kotimaanapu on seurakuntien palvelujärjestön Kirkkopalvelut ry:n aut-
tamistuoteperhe.

Kotimaanavun kautta jaetaan EU-elintarviketuki seurakuntiin sekä 
konsultoidaan seurakuntien toiminnan kehittämistä, esimerkiksi diako-
niatyön projektien merkeissä.

Kotimaanavun kautta ihmiset auttavat toisiaan myös rahalla tai teke-
mällä kahden verkkopalvelun kautta.

Kotimaanapu-fi-nettipalvelun kautta seurakunnat voivat avata omia 
diakonisia lähikeräyksiä hädänalaisten hyväksi.

Vapaehtoistyo.fi-nettipalvelun kautta löytyy vapaaehtoistehtäviä ym-
päri maan. Palvelu on aiemmalta nimeltään ”Suurella sydämellä”.
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kyseessä kunta, seurakunta, 
tunnettu maan kattava järjestö 
tai pienempi paikallinen ryhmä. 
Ilman vapaaehtoisia Suomi ei 
pystyisi pystyssä. 

Vuonna 2015 tehdyn tutki-
muksen mukaan 1,38 miljoo-
naa suomalaista tekee vapaa-
ehtoistyötä.

Tutkimuksen teki Taloustutki-
mus Kirkkohallituksen, Kansa-
laisareenan ja Helsinki Mission 
tilauksesta. Naiset ja miehet an-
tavat osaamistaan yhtä paljon.

Kaikkiaan miljoona tekijä-
miestä ja -naista sijoittuu ikäryh-
miin 35–79-vuotiaat.

Tekijöitä me olemme
On hienoa saada nähdä tätä 
avuliaisuuden ja auttamisen 
määrää: ”auttaminen”-nimen 
alla tehdään nimittäin lähes 
puolet kaikesta vapaaehtois-
työstä. 

Mikä saa meidät liikkeelle? 
Ylivoimainen syy on se, että 
”antaessaan saa”. Kun antaa 
omaa aikaansa ja osaamis-
taan, palkinto tulee sen seu-
rauksien näkemisestä: yksin-
huoltajaäiti pääsi kampaajalle, 
autoton perhe sai kuljetusapua, 
vanhus saa seuraa.

Isommassa mittakaavassa 
vaate- ja ruoka-apu tulee jae-
tuksi, valtakunnallinen Yhteis-

vastuukeräys kerätyksi. 
Kaikki vapaaehtoisuus ei kui-

tenkaan ole heikoimmassa 
asemassa olevien auttamista. 
Meidän urheiluseuramme, par-
tio tai lukuisat kerhot eivät pyö-
risi ilman tuhansia ja taas tuhan-
sia vapaaehtoisia.

Vapaaehtoinen pysyy muka-
na saadessaan tehdä sitä, mikä 
on itselle luontevaa. Vaikka itse 
asia saattaa olla se yhdistävä 
tekijä, vielä tärkeämpää on 
tunnistaa se, että ihminen on 
oikeassa paikassa. Seurakun-
nan ovelle kolkuttava ihminen 
ei välttämättä halua kahvin-
keittoon, mutta hautausmaan 
haravointi voi olla tietokonetta 
päivätyökseen nakuttelevalle 
unelmahomma. 

Tänään sinä, huomenna minä

Suurten ikäluokkien eläköityes-
sä kentälle vapautuu paljon 
asiantuntemusta ja osaamis-
ta, mutta tässäkin täytyy pitää 
korvat auki. Rahoitusneuvoja 
ei halua välttämättä koskaan 

enää puhua rahasta. Tai sitten 
hän nimenomaan haluaa aut-
taa nuoria taloudenhallinnas-
sa. 

Vapaaehtoistehtävän ja ih-
misen onnistunut kohtaaminen 
johtaa hyvän kehän lisäänty-
miseen. Apua tarvitseva tulee 
kohdatuksi ja vapaaehtoinen 
saa hyvää mieltä onnistumises-
taan.

Tehtävien mukana sitoutunei-
suus omaan yhteisöön kasvaa, 
ja hyväpuhe omista kokemuk-
sista lisääntyy. Kohta muutkin 
kiinnostuvat, yhä enemmän ih-
misiä tulee autetuksi ja kohda-
tuksi.

Hyväntekemisen piiriä pyörit-
täessä kannattaa muistaa van-
ha sananlasku: Tänään sinä, 
huomenna minä. Kun itse on 
jostain syystä pudonnutkin aut-
tajasta autettavaksi, voi luot-
taa siihen, että hyvä kiertää. 
Me osaamme ja haluamme 
auttaa. Jos vain mahdollisuus 
annetaan, kenenkään ei tarvit-
se jäädä yksin.
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”Mikä yhteys sinulla on 
uukuniemeläisyyteen 
ja Parikanniemeen?” 
on minulta kysytty. 
Aura-äitini kasvoi Uukuniemellä 
orpokodilla, jonka hänen isän-
sä Väinö Hoikka oli perustanut. 
Väinö sairastui 10-v. reumasai-
rauteen, johon ei löytynyt pa-
rantavaa hoitoa. Hän sai apua 
Helena Konttiselta luontaishoi-
to-ohjeiden avulla. Jumala an-
toi hänelle terveyttä ja rikkaan 
kutsumuksen ”orpojen isänä”. 

Orpokotiin liittyvät kirjat, äidin 
kertomat muistot sekä vanhat 
valokuvat ovat tuoneet liikettä 
tutuksi.  Luin aikuisuuden kyn-
nyksellä Erkki Lemisen, Väinö 
Hoikan ja tämän sisaren Aura 
Latvuksen kirjoja, jotka kos-
kettivat pohtiessani elämäni 
suuntaa. Isälläni Väinö Turusel-
la oli nuorena pappina yhteys 
Parikanniemeen ja Jaakkiman 
opistoon, jossa hän toimi opet-
tajana. Aura Hoikka oli ”opisto-
lainen” ja pian pappi Turusen 
vaimo. 

Oman elämäni alku liittyy or-
pokodin historiaan. Talvisodan 
päätyttyä 1941 orpokodin oli 
lähdettävä evakkoon ja siirryt-
tiin paikasta toiseen: Kerimäki, 
Rääkkylä, Tohmajärvi ja lopul-
ta Kiteen Niinikumpu. Äitini oli 
lasta odottaessaan evakossa 
orpokodin väen ja Saima-äitin-
sä kanssa Kiteellä, jossa synnyin 
ja elin ensimmäiset kuukaudet.  
Orpokoti palasi takaisin Uuku-
niemelle, ja meidän pikkuper-
he muutti Lumivaaraan, jossa 
isä hoiti sotilaspapin tehtäviä 
ja seurakuntaa sodan loppuun 
asti 1944.  Minulle on kerrot-
tu, että kävin Parikanniemen 
”mummolassa” kaksi kertaa jat-
kosodan aikana.  Olen käynyt 
Parikanniemessä kolme kertaa, 
viimeksi 2016. Orpokodin sam-
maloitunut kivijalka, valtavat 
kuuset ja pusikon keskeltä löy-
tämämme tuhkasäilö puhut-

telivat sanatonta kieltä ajasta, 
jolloin Parikanjärven rannoilla 
elettiin arkea ja vietettiin juhlia, 
jotka keräsivät suuria ystävä-
joukkoja laajalti Karjalasta.

 
Kutsumus koetteella 
Ensimmäiset orpolapset hoitaji-
neen tulivat Nurmijärven Nuka-
rilta Parikanniemeen keväällä 
1915. Kodin alkuhistoria kertoo 
Jumalan ihmeellisestä johda-
tuksesta. Orpokodin historiassa 
oli vaiheita, jolloin kutsumuk-
sen suuntaa jouduttiin kysele-
mään epävarmoina. Ajat olivat 
ikäänkuin pysähdyspaikkoja 
tiellä. Isoisäni koki 1916 Helenan 
kuoleman henkilökohtaisena 
menetyksenä.  ”Äiti on kuol-
lut. Poissa on suu suloinen, käsi 
lämpöinen! Kaikki on tyhjää ja 
arvotonta. Kuitenkin Jumala 
elää. Ja Jumala auttaa.” Väinö 
Hoikka piti ensimmäisen julkisen 
puheensa Helenan haudalla 
ja sanoi: ”Avanneeko Juma-
la suuni täst’edes puhumaan 
asiansa puolesta! Omasta puo-
lestani tunnen siihen halua, kun 
en vain menisi edelle Jumalan 
määrästä ja ajasta. Odotan, 
että hän antaisi myös omat 
aseensa ja oman Henkensä, 
jos hänen tahtonsa on kutsua 
minut työhön.” Puhujan tehtä-
vä avautui hänelle orpokodin 
juhlilla.  

Kutsumus oli monta kertaa 

Matleena Pinola

Kutsumus kantaa
Historia

Pastori Matleena Pinola oli 
Suomen Lähetysseuran työs-
sä Taiwanissa v. 1967-1985 
ja kotimaassa Lähetyssano-
mien toimitussihteerinä ja  
koulutustehtävissä mm. Lä-
hetysopiston rehtorina. Eläk-
keellä vuodesta 2003. 
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koetteella. Erityisen vaikeita 
olivat vuodet 1918-20. Sisäl-
lissodan aikana junat ja posti 
eivät kulkeneet. Tykkien jylinä 
kuului punakaartilaisten hallus-
sa olevasta Viipurista, jota suo-
jeluskuntalaiset piirittivät. Siko-
pohjan poikiakin haavoittui ja 
kaatui sodassa.  Espanjantauti, 
ruuan puute ja nälkä pahen-
sivat tilannetta.  Väinö Hoikka 
kulki kokousmatkoilla, useimmi-
ten Olli Hälvän kanssa eri puo-
lilla Karjalaa ja Torniossa asti. 
Matkoilla oli povitaskussa pieni 
öljypullo, joka oli tarpeen sairai-
den puolesta rukoiltaessa. 

Hajaannuksen uhka 
Uukuniemeläistä ystäväjoukkoa 
uhkasi hajaantuminen, joka sai 
alkunsa ns. profeettakysymyk-
sestä. Helenan kuoleman jäl-
keen nousi esiin kaksi henkilöä, 
voimakas sananjulistaja Juho 
Hälvä ja Anni Kormano, jonka 
puheissa oli hurmoksellisuutta ja 
ennustelua. Toiminta sai aikaan 
hajaannusta. Monet tukijat ve-
täytyivät ja se tuntui orpoko-
din arjessa. Väinö Hoikka joutui 
keskelle henkilökohtaista kriisiä, 
kun Anni Kormano ennusti hä-
nen, Saiman ja kahden lapsen 
kuolevan lähiaikoina. Päiväkir-
jassaan (tammikuu 1919) hän 
kertoo elämäniloa syövästä 
varjosta: ”Nyt en osaa muu-
ta enää ajatellakaan...kaikki 
näen kuoleman läpi. Teen kai-
ken niinkuin kuoleva. Kaikki on 
menettänyt loisteensa, värin-
sä.” Tämä varjo seurasi isoisääni 
läpi elämän ja kuoleman ajatus 
tuli voimakkaaksi, varsinkin kun 
hän oli väsynyt.  Orpokodilla 
selviteltiin suhdetta hurmok-
sellisuuteen. Anni Kormano ja 
Juho Hälvä kannattajineen 
ajautuivat kauemmaksi orpo-
kodin ystävistä. Juho palasi 

myöhemmin takaisin, mutta ei 
enää esiintynyt puhujana suu-
rissa juhlissa. Kriisin jälkeen uu-
kuniemeläisyyden piiristä hävisi-
vät horrospuheet ja ennustelut. 
Vähitellen orpokodin tukijoita 
palasi ystävien joukkoon ja ko-
koustoiminta laajeni.   

Tie kantaa eteenpäin 
Uukuniemeläisyys ei historiansa 
aikana käpertynyt hoitamaan 
vain omia ystäviä. Todisteena 
on laajan julistustoiminnan ja 
rakkaudenpalvelun vankka yh-
teys. Orpokodista tuli liikkeen 
keskuspaikka ja lasten hoivaa-
minen säilyi kutsumustehtävän 
ytimessä. Käytännön tehtävissä 
palveli sitoutuneita työntekijöi-
tä. Työn perustana olivat ystä-
vät.  Uukuniemeläinen herätys 
syntyi maallikkoliikkeenä ja on 
säilynyt sellaisena. Lisäksi on ol-
lut pappeja puhujina ja työn ys-
tävinä. Julistus on yksinkertaista, 
Raamattuun sitoutuvaa, sielun-
hoidollista ja kuulijan syvimpiä 
tarpeita koskettavaa. Tämä on 
arviointini Saaren juhlien kävi-
jänä. Sodan vaikeina vuosina 

orpokodin juhlat tyrehtyivät. 
Orpokoti hajosi ja lapset sijoitet-
tiin muualle. Ystävät vaelsivat 
evakkoina eri puolille Suomea. 
Mutta elämänliike ei loppunut 
tähän. Kutsumus kantoi yli la-
maannuttavien sotavuosien. 
Sodan päätyttyä seuroja viri-
teltiin Karjalan siirtolaisten sijoi-
tuspaikkakunnilla, ja näin ystä-
väjoukko alkoi vähitellen elpyä. 
Orpokoti löysi uuden paikan Ris-
tiinasta. Elokuun juhlista Saaren 
kirkolla on tullut monille vuotui-
nen perinne pitkistäkin matkois-
ta. Lähetystyöntekijänä olen 
kiittänyt Jumalaa siitä, että en 
ole juureton. 

Minulla on juuria uukunie-
meläisyydessä oman sukuhis-
torian kautta, mutta myös itse 
luomiani suhteita, joita haluan 
hoitaa. Isovanhempieni ja He-
lena Konttisen haudoilla käyn-
nit Uukuniemen hautausmaalla 
ja Saaren juhlat – näillä ”pyhillä 
matkoilla” koen kutsumuksen 
jatkuvan yli sukupolvien.  

Kodin lapsia ja hoitajia 1920-luvulla. Vas. Paavo ja Helena Tolvanen, 
keskellä Aura Latvus, Saima ja Väinö Hoikka sekä Miina Liukkonen. 
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Surun kanssa voi elää
Vertaistuella eteenpäin

Elämän kriisit muuttavat yleen-
sä ihmisten arvoja ja käyttäy-
tymistä. Pasasten kohdalla tuli 
aluksi täydellinen pysähdys.

- Kun Jooa kuoli, ensimmäi-
nen ajatus oli, että eihän tästä 
voi ikinä selvitä. Pystyykö elä-
mästä ikinä enää nauttimaan 
ja olemaan onnellinen? Hyvin 
pian tajusimme, että on mui-
takin, jotka ovat menettäneet 
lapsensa. Miten he voivat? 
Mukaan tuli vertaistuki. Ymmär-
simme ettei lapsen kuolemasta 

tarvitse selvitä, täytyy vain op-
pia elämään asian kanssa.

- Liityimme pian lapsensa me-
nettäneiden järjestöön Käpy 
ry:hyn. Sieltä löytyi tukihenkilö, 
jonka omasta menetyksestä 
oli kulunut useita vuosia. Hän 
loi uskoa siihen, että elämä voi 
oikeasti olla vielä elämisen ar-
voista.

- Aloitimme oman seurakun-
nan järjestämässä lapsensa 
menettäneiden vanhempien 
sururyhmässä pari kuukautta 
Jooan kuoleman jälkeen. Ryh-
mässä pääsimme jakamaan 

niitä kaikkia asioita ja tuntoja, 
mitä koimme. Huomasimme et-
temme ole ainoita jotka koke-
vat näitä hurjiakin tuntemuksia 
kuten vihaa, syyllisyyttä ja epä-
toivoa. Myös tyttäremme pää-
sivät tapaamaan toisia sisaruk-
sensa menettäneitä.

- Myöhemmin kävimme per-
heenä myös Käpy ry:n järjestä-
mällä perheleirillä, jossa myös 
sisaruksille oli oma vertaisryhmä 
ja tila käsitellä suruaan. Perhe-
leiri antoi koko perheelle pal-
jon. Saimme sieltä myös uusia 
ihmissuhteita, jotka ovat sittem-

Elokuu 2014

Pasasen perhe koki 
jokaisen vanhemman 
pahimman painajai-
sen, oman lapsen 
kuoleman. Kolmas 
lapsi Jooa kuoli 
aivoinfarktiin kaksi 
viikkoa ennen 
4-vuotissyntymä-
päiviään. Syntymä-
päivä muuttui 
hautajaispäiväksi.

Jooa -pojan hautakivi on veistetty kotipihan kivikosta.
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min muuttuneet ystävyyssuh-
teiksi. Perheleiri herätti meissä 
kiinnostuksen tuoda vertaistu-
kea omalle paikkakunnalle. 
Kävimmekin molemmat tuki-
henkilökoulutuksen sekä ryh-
mänohjaajakoulutuksen Käpy 
ry:n kautta. Olemme toimineet 
tukihenkilöinä ja tänä vuonna 
aloitimme vetämään Mikkelissä 
Käpy ry:n vertaistukiryhmää.

Vertaistuella eteenpäin
Vertaisauttajan on pystyttävä 
luottamaan tulevaisuuteen, 
vaikkei sureva siihen pystyisi-
kään. Tärkeää on, että autta-
jan oma suru on löytänyt pai-

kan ja tilan auttajan elämässä. 
Suru itsestään ei ikinä mene 
pois, mutta se tulee hyväksyä 
osaksi elämää, rinnalla kulki-
jaksi. Surun olemassaoloon ta-
vallaan tottuu eikä siitä halua-
kaan päästä kokonaan eroon. 
Surun rinnalle astuu toivo, jonka 
tärkeä tehtävä on muokata su-
rusta siedettävämpää ja lem-
peämpää.

Kirjailija ja eetikko, Martti Lin-
qvist, määrittää kirjassaan Aut-
tajan varjo toivon seuraavasti:

”Toivo on läsnäolevaa elä-
misen rohkeutta, joka perustuu 
luottamukseen, yhteydessä 
elämiseen ja merkityksen ko-
kemiseen. Se tarkoittaa ettei 

ihminen käänny pois omasta 
elämästään eikä kieltäydy ot-
tamasta vastaan sitä, mikä on 
totta tässä ja nyt, koska rohkeus 
elää ja kuolla ei ole pohjimmil-
taan kiinni siitä, mikä on ulkoi-
sesti mahdollista tai mahdoton-
ta.”

Ryhmä vertaistuesta saa 
voimaannuttavaa taakan ke-
venemistä ja luottamuksen 
palautumista tulevaisuuteen. 
Ryhmä antaa yhteenkuuluvuu-
den tunteen ja siinä pääsee 
peilaamaan omaa kokemusta 
ja prosessoimaan surun polkua. 
Ryhmä antaa monelle mahdol-
lisuuden saada tukea omalle 
jaksamiselle, saada toivoa ja 

”Eniten olemme saaneet
voimaa toisistamme”
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rohkaisua sekä eväitä oppia 
elämään surun kanssa.

Menetyksissä tarvitaan myös 
ammatilaisten apua, mutta mi-
kään ei korvaa luonnollisten ih-
missuhteiden merkitystä.

- Oli tärkeää päästä puhu-
maan jollekin, joka oli vain sitä 
varten, että sai tuottaa kaiken 
pahan olon pois. Ammattiapu 
ja vertaistuki eivät ole toisiaan 
poissulkevia auttamistahoja.

- Meille tärkeitä ovat myös ys-
tävät ja perhe, jotka eivät jät-
täneet meitä, kun uimme syvis-
sä vesissä pää täynnä surua ja 
ikävää. Isoimman lohdun ovat 
antaneet lapsemme, joiden 
vuoksi aamulla jaksoi nousta 
sängystä ylös.

- Myöhemmin perhettäm-
me täydensi vielä uusi ihme, 
kun vuosi sitten saimme per-
heeseen neljännen lapsen ri-
kastuttamaan elämäämme ja 
antamaan uskoa ja toivoa huo-
miseen. Sylissä oli vielä tilaa täl-
le pienelle ilopillerille. Hän ei opi 
ikinä tuntemaan isoveljeään, 
mutta onneksi isosiskot ovat 
luvanneet kertoa pikkusiskolle 
veljestä. Jooa on niin tiiviisti läs-
nä meidän muistoissa ja sydä-
missä, että pieninkin varmasti 
tulee huomaamaan miten pal-

jon veli on tälle perheelle anta-
nut, ja minkälaiseksi tämä per-
he on muovautunut.

Kuolemasta puhumisen 
vaikeus

- Eniten olemme saaneet voi-
maa toisistamme. On lohdullis-
ta, kun on joku, joka ymmärtää 
miltä tuntuu menettää juu-
ri tämä lapsi. Vaikka meidän 
parisuhde onkin kestänyt hyvin 
tämän ison kriisin ja surun tai-
paleen, ei se ole ollut helppoa. 
Suremme kuitenkin jokainen yk-
silöinä eri lailla ja eri aikaan. Su-
reminen on alkuun aaltoliikettä. 
On hyviä jaksoja, ja sitten vai-
keampia. Aina nämä vaiheet 
eivät mene puolison kanssa 
käsi kädessä, jolloin tarvitaan 
suurta ymmärrystä siihen, että 
toinen ei välttämättä jaksa sa-
malla lailla kuin toinen juuri sillä 
hetkellä.

Äitinä Annakaisa on joutunut 
pohdiskelmaan kuolemaa sy-
vemmän kautta:

- Kuolema itsessään on vaiet-
tu aihe ja puheenaiheena vai-
kea. Lapsen kuolema on vielä 
vaietumpi, vielä vaikeampi. 
Kuolema pysyy tabuna, ellei sii-
tä uskalleta puhua, eikä surevia 
uskalle tai osata kohdata.

Käpy ry kouluttaa kokemus-
kouluttajia, jotka levittävät ko-
kemustietoa kuolemaa koh-
taaville ammattilaisille, kuten 
sairaalan henkilökunnalle, po-
liiseille, neuvolaan ja sosiaali -ja 
terveysalan opiskelijoille. Koke-
muskouluttajat kertovat omien 
kokemuksiensa kautta surevan 
kohtaamista ja kuolemasta pu-
humista.

Annakaisa on menossa ko-
kemuskoulutukseen elokuussa. 
Kuolemasta ja kuoleman koh-
taamisesta tulee puhua, jotta 

ammattilaiset osaavat kohda-
ta surevan arvokkaasti kriisissä 
ja myöhemmin surun polulla.

Matti ja Annakaisa Pasaselle 
elämän arvokkuus on näyttäy-
tynyt kokonaan uudessa valos-
sa.

- Olemme paljon miettineet 
tätä elämän arvokkuutta ja 
kiitollisuutta. Sitä, miten elää 
hetkessä ja olla kiitollinen siitä, 
mitä meillä on. Erityisen kiitol-
lisia olemme myös Jooasta, 
joka antoi meille elämällään ja 
kuolemallaan enemmän kuin 
kukaan koskaan on antanut. 
Koemme, että jokainen elämä 
on yhtä arvokas, on se neljä, 40 
tai 104 vuotta.

- Lapsen kuolema on koke-
mus, jota ei toivo edes pahim-
malle vihamiehelle. Mutta kun 
sen on kokenut, on vaikea ku-
vitella elämää ilman sitä. Mei-
dän on ollut vaikea hyväksyä 
Jooan kuolemaa, mutta olem-
me oppineet elämään sen 
asian kanssa, ettei Jooa enää 
elä meidän arjessamme. Mutta 
hänen muistonsa ja läsnäolon-
sa elää meidän sydämissäm-
me aina.

Teksti ja kuvat
Matti ja Annakaisa Pasanen
Markku Liukkonen

Jooan hauta sijaitsee Mikkelin 
Harjun ”lasten” hautausmaalla.
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Tiedon ja tietämisen sanajuuresta löytää tien. Huomaan ikään 
kuin seisovani suunnattomassa risteyksessä tuhansien teiden 
ja viittojen viidakossa. Mihin vie tiedon valtatie? Mitä kieltä pu-
hutaan tietoyhteiskunnassa? Mitä löytyy hiljaisen tiedon polun 
päästä? Mitä meillä oli ennen kuin meillä oli tietokoneita? … ai 
niin, tietosanakirjoja. Keitä ovat tämän ajan tietäjät? Mitä he tie-
tävät? Jos Jeesuksen syntymän todistajiksi tarvittiin kolme tietä-
jää, riittäisikö tänään pari älypuhelinta ja läppäri?

Koulussa opetetaan elämänkatsomustietoa kirkkoihin kuulu-
mattomille – kirkkoihin kuuluville uskontoa!

Lisääkö tieto oikeasti tuskaa? Jos niin on, millaista on lääke tuo-
hon kipuun? Onko tieto valtaa? Miksi monet suuret kertomukset 
kietoutuvat tiedon salaisuuden ympärille? Joku kantaa suurten 
vaarojen läpi tiedon salaisuutta.

Onko informaatio tietoa ja voiko siihen hukkua? Millaisia ovat 
informaation uimakoulut? Opimmeko luonnostamme seulomaan 
meille merkityksellisen tiedon merkityksettömästä informaatios-
ta vai tarvitsemmeko siihen tukea? Millaista tukea on tarjolla?

Millainen suhde on tiedolla ja totuudella? Entä ymmärtämisellä 
ja tiedolla… Onko tietäminen ymmärtämistä? Kaikki nämä kysy-
mykset ja paljon muita synnytti koskettava näytelmä muutama 
vuosi sitten Vivamon Raamattukylässä. Näytelmä kertoi ensim-
mäisistä kristityistä, joita kutsuttiin Tien kulkijoiksi. Heille tärkeää 
oli elää vakaumuksensa mukaan, toimia heikkojen hyväksi, antaa 
tarvitsijalle tarpeen mukaan ja jakaa se mikä oli lahjaksi saatua.  
Se on jotain kovin muuta, kuin tutkijoiden lanseeraama tämän 
ajan ihmistyyppi; asiakas. Asiakkuuteen kasvatettu tietää kyllä 
oikeutensa ja osaa niitä vaatia. Hänen asenteensa on asiakkuus. 
Häntä pitää palvella ja hän osaa vaatia kaikkia ne palvelut, jotka 
on luotu heikkojen ja hätään joutuneiden tueksi. 

Tien kulkijat sen sijaan ovat kansalaisia. He eivät kierrä velvolli-
suuksia. He rakentavat. He tekevät työtä myös yhteiseksi hyväksi, 
eivät ainoastaan omaksi. Heidän työllään asiakkuuskin on mah-
dollista. Olisiko tietäminen siis hyvän – oikean – tien kulkemista?

Tietämisen kivun, tietämättömyyden piinan, ymmärtämisen 
varjon ja totuuden painon alla ajattelen usein kirjailija Erkki Lemi-
sen viimeiseksi jäänyttä runoa, kuin tämän ajan uskontunnustuk-
sena: ” Jumala, kuljetat outoja teitä. Ymmärrän Sinua yhä vähem-
män, mutta tarvitsen entistä enemmän…”

Tiestä ja tietämisestä

Ari Tähkäpää

TÄHKÄPÄITÄ

Meidän tulee katsahtaa, mikä 
on oikein perustus. Perustus tu-
lee olla Kristus.
Eräs meidän ajan profeetta

Pelastus ei ole Jumalan ja 
ihmisen perustama pelastus-
osakeyhtiö, vaan kokonaan 
Jumalan lahjaa. Se on pelk-
kää armoa. Me olemme kal-
liisti ostetut.
Väsynyt olemaan vahva,
Erkki Leminen

Sanottu 
ennen 
meitä

Jumalan huoneistossa on 
vielä yksi huone, johon 
emme ole tutustuneet. An-
taisin sille nimen lepohuone. 
Siellä saa laskea ristin taakat 
Mestarin kannettavaksi. Siel-
lä saa väsyä Mestarin syliin.
Juho Halmeen puheita

Mutta Jumala rikkoo kau-
neimmatkin unelmamme, 
elleivät ne sovellu hänen 
suunnitelmiinsa. Jos hän näin 
tekee, antaa hän kuitenkin 
paremman tilalle. 
Heikoissa väkevä, 
Aura Latvus - Erkki Leminen
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Monissa seurakunnissa surraan 
miesten vähäistä osallistumista. 
Mutta ei kaikissa. Yksi tällainen 
paikka on Lahden Launeen 
seurakunta.

Kirkon pihapiirissä on upouusi 
Veksin verstas, joka on kevääl-
lä siunattu kirkkoherra Heikki 
Pelkosen toimesta. Myös aikai-
semmat kirkkoherrat Timo Pokki 
ja Jaakko Korhonen ovat olleet 
myötämielisiä työlle.

Veksin verstas on osa mies-
työtä, jota seurakunnassa on 
tehty jo vuosikymmeniä.

Kun piiriä johtanut kirkkoherra 
Korhonen jäi eläkkeelle, toimin-
ta hetkeksi lamaantui. Paikalle 
tulivat vapaaehtoiset Jorma 
Matikainen ja Heikki Laine, jot-
ka tavallaan perustivat piirin 
uudestaan.

2004 joukkoon liittyi Veijo Vie-
rumäki, joka nyt esittelee ni-
mensä mukaan nimettyä vers-
tasta ja kertoo toiminnasta.

- 2004 kun liityin porukkaan, 
meitä oli silloin 13 ja nyt noin 
150 on antanut nimensä listalle. 
Säännöllisesti käy kokouksissa 
30 - 40 miestä.

Piirin kokoontuessa joku pi-
tää iltahartauden ja juodaan 
kahvit. Sitten, jos miehillä asiaa 
muille miehille, on 20 minuutin 
tuumaustauko. Luennoitsijoina 
on ollut jääkiekkoilijoita, lääkä-
reitä, terveystiedon antajia, po-
liiseja, pappeja ja vaikka ketä.

Puun ja mielen nikkarointia
Veksin verstaassa

Yleensä vieras puhuu tunnin 
verran ja sitten keskustellaan. 
Loppuhartauden pitää kirkko-
herra tai joku muu.

- Olemme jo 10 vuotta pitä-
neet ”Miehet lähteellä” tapah-
tuman kerran vuodessa.  Vie-
raita on ollut Joel Hallikaisesta 
urologeihin asti. Evankelistoja, 
mm. Pekka Päivärinta ja Pekka 
Maaranen sekä kerran oli orto-
doksiseurakunnan kirkkoherra. 
Tarjoamme miehille ruuat ja 
kaksi kertaa kahvit. Tilaisuus ei 

maksa mitään ja kerätään ko-
lehti, kertoo Veijo, jota työn esit-
telyssä avustaa Juhani Sulku ja 
Pentti Luukkanen.

Juhani on hyvä sorvari ja 
Pentti puun työstämisessä ja ka-
raoke sujuu myös. Avustuskoh-
teina on ollut oman seurakun-
nan lisäksi ystäväseurakunta 
Hatsina Inkerissä, Kansan Raa-
mattuseuran Vivamo Lohjalla ja 
Parikanniemen lastenkoti sekä 
vielä kummipoika Kolumbiassa 
Suomen Lähetysseuran kautta.

Veksin verstas on otettu käyttöön vanhasta varastosta ja sijaitsee Lah-
den Launeen kirkon pihapiirissä. 
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Martti Hannula vakaalla perustalla

- Avustettu on paljon vanhuk-
sia ja sairaita. Hakattu halkoja, 
kattoja korjailtu ja kaiken näköi-
siä muita pikku remppoja. Kun 
ollaan 60-90 -vuotiaita, tervey-
temme haluaa lisätietoa.

Muisto

- Osa tulee, kun on Jumalan 
sanaa. Siihen liittyy sosiaalinen 
kontakti, että saa olla muiden 
kanssa eikä hautauduta sinne 
kämppään. Viimeisenä kim-
mokkeena miehillä on oma 
verstas, jossa nyt tehdään puu-
töitä ja tarjotaan miehille mah-
dollisuus pienimuotoiseen nik-
karointiin.

- Siellä on syntynyt linnun-
pönttöjä, laatikoita kukille ja 
muuhun käyttöön, 600 kappa-
letta puuristejä ja keittiön pa-
peritelineitä, joita on lahjoitettu 
”diakonileirille Hatsinaan niille 
mummoille” kertovat vapaa-
ehtoismiehet kuin yhdestä suus-
ta.

Martti Hannula viettää eläkepäiviään Oulussa vai-
monsa Iiriksen kanssa. Kaksi aikuista poikaa asuvat 
perheineen Etelä-Suomessa. Martti on aktiivinen 
hengellisessä maallikkotyössä, mutta aina ei ole ollut 
niin, vaikka on körttivirsien keskellä kasvanut. 

Jumala on puhutellut vahvasti Marttia tämän elä-
män aikana. Yksi poika kuoli melko pian syntymän 
jälkeen. Toinen poika oli vaarassa tukehtua piene-
nä. Martti ajatteli, että jos voisi rahalla ostaa pojan 
elämään, niin mikään ei olisi liian suuri uhraus. Hän 
huusi Jumalan puoleen ja lupasi Jumalalle kaikki, jos 
tämä pelastaa pojan. Poika virkosi, mutta Martin lu-
paukset unohtuivat.

Kului vuosia ja Hannuloiden kolmas poika jäi auton 
alle ja menehtyi. Isä tajusi logiikan: Poika meni tai-
vaaseen, mutta oma tie oli menossa väärään suun-
taan. Siitä alkoi etsintä. Martti ymmärsi, että hänen 
elämänsä oli väärällä perustuksella. Hän oli tehnyt 
diplomityönsä rakennusten perustuksista ja tätä 
asiaa Jumala käytti herätellessä Marttia. Hän kyseli: 
Missä on perustus, joka kestää? Jumala vastasi ajal-
laan etsintään.

Martti muistaa Orpokotijuhlat keidaspaikkana 
hiljaisilla juurilla. Juhlilla on oma profiili Suomen 
Siionissa: vakaa, hiljainen ja nöyrä. Siellä veisataan 
vahvasti, eikä vieraalta odoteta mitään, vaan vieras 
voi odottaa Jumalalta. 

Teksti: Petri Tiusanen

Martti Hannula muistaa Saaren juhlat kei-
daspaikkana. Kuva: TV7.

Haastattelu ja kuvat:
Teuvo V. Riikonen 

Veijo Vierumäki on osallistunut 
miesten toimintaan yli 13 vuotta.

Juhani Sulku ja Pentti Luukka-
nen ovat Veksin kanssa mukana 
toiminnassa.
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Näin kutsumus syntyy
Matleena Pinolan uusi kirja Polku on tässä on vahva kertomus nuoren ih-
misen oman tien etsinnästä ja kutsumuksen löytämisestä. Uukuniemeläi-
sen, isovanhempiin ulottuvan uskon perintö on tien pohja. Alkuosa kirjasta 
keskittyy heidän elämäänsä ja on tuttua niille, jotka ovat perehtyneet Pa-
rikanniemen orpokodin historiaan mm. Erkki Lemisen kirjojen kautta. Päi-
väkirjoista ja kirjeistä on tosin löytynyt uusiakin sävyjä värittämään suvun 
kohtaloita.  

Kirjoittajan omat vaiheet ovat sen sijaan lukijoille uutta. Lapsuusvuodet 
Ylämaan pappilassa, oppikouluaika Lappeenrannassa ja opiskeluvaihe Hel-
singissä on kuvattu eloisasti, kaihtamatta kipeitäkään nuoren kokemuksia. 
Opintojen päättymisen ja perheen perustamisen aikoihin alkaa oma tie 
avautua. Se johtaa puolison, Sakari Pinolan kanssa lähetystyöhön Taiwa-
niin. Mielenkiintoinen ajankuva on sekin, että esikoistytär oli vielä 60-lu-
vulla jätettävä vauvana kielikoulun ajaksi Suomeen isoäidin hoiviin. Kutsu-
musta koeteltiin heti.

Kirja koskettaa erityisesti omat kamppailunsa kokeneita, mutta sitä voi 
lämpimästi suositella myös nuorille, jotka etsivät merkitystä elämälleen.

Matleena Pinola: Polku on tässä. Suomen Lähetysseura 2016. 280 s.
Sisko Pörsti 

Parikanniemen työ 
ja ystävät esillä
Kirkkopäivillä

Turussa vietettiin 19.-21.5.2017 Kirkkopäiviä. 
Traditio on lähes satavuotinen.
 - Turun päiviä väritti reformaation merkkivuosi. 
Ilmassa oli Lutherin oppien mukaisesti rauhaa, 
rakkautta, iloa ja ennen kaikkea armoa, Kirkko-
päivien kehittämispäällikkö Jari Kupiainen Kirk-
kopalveluista toteaa.
Myös Parikaniemi oli esillä päivillä. Torilla jaet-
tiin Kontti -lehtiä, myytiin kirjoja ja ennen kaik-
kea käytiin ihmisten kanssa monia mielenkiin-
toisia keskusteluja.

Parikanniemisäätiön johtoryhmällä on kuluvana vuonna kehittämis-
koulutusta. Raija Kallioinen Happy Note Oy:sta on erikoistunut työ-
yhteisöjen kehittämiseen.

Vuoden aikana mietitään säätiön perustehtävää, juridisia asioita, 
tiimityötä, kehittämiskohteita ja kunkin johtoryhmän jäsenen omaa 
työtä. Kehittämiskoulutus kuuluu vuoden 2017 toimintasuunnitel-
maan.

Johtoryhmään kuuluu toimisto- ja taloussihteeri, lastenkodin joh-
taja, julistustyön pappi, toiminnanjohtaja, henkilökunnan edustaja 
ja säätiön hallituksen varapuheenjohtaja.

Säätiön johtoryhmällä
kehittämiskoulutusta
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TERVETULOA TILAISUUKSIIN JA KUUNTELEMAAN RADIO-OHJELMIAMME! 

Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierailevat 
seuraavissa tilaisuuksissa!
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista, säätiön kotisivuilta 
www.parikanniemi.fi ja radio-ohjelmat www.radiodei.fi 

Elokuu
20.8. Joutseno, klo 10.00 kirkkopyhä ja seurat,
Tiusanen
27.8. Parikkala, klo 13.00, kiitosjuhla Saaren kirkolla, 
messu ja seurat, mm. Riikonen, Makkonen
27.8. Liperi, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, Kostamo, 
Tiusanen

  29.8. Ristiina, klo 18.00, Parikanniemen Riihikirkko-
  seurat ja Lauri Konttisen syntymäpäivät, mahdolliset
  muistamiset Parikanniemen hyväksi, Riikonen

Syyskuu
  2.-9.9. Kairosmajan matka

8.9. Joensuu, klo 13.00, Ystäväseurat seurakunta-
keskuksessa, Tiusanen
12.9. Kerimäki, klo 13,00 Ystäväseurat Ellen Kinnusella
Ruokoniementie 700  
14.9. Kitee, klo 13.00, Ystäväseurat Isopappila

  15.-17.9. Ystävyysseurakuntamatka 
  Kontupohjaan

18.9. Hamina, klo 13.00, Ystäväseurat Kulmakivessä, 
Tiusanen 
18.9. Lappeenranta, klo 17.00, Ystäväseurat 
Emmauksessa, Tiusanen
21.9. Punkaharju, klo 18.00, Parikanniemiseurat 
Hiukkajoen kylätalolla, Maaranen, Tiusanen
29.9. Liperi, klo 15.30, Ystäväseurat Viinijärven 
kirkolla, Konttinen, Tiusanen
24.9. Kesälahti, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen

Lokakuu
  1.10. Ristiina klo 10.00, Mikkelinpäivä-juhlat kirkossa
  ja seurat Parikanniemessä, Tiusanen

8.10. Lehtimäki, messu kirkossa, Konttinen, Tiusanen
12.10. Kitee, klo 13.00, Ystäväseurat Isopappila
13.10. Joensuu, klo 13.00, Ystäväseurat seurakunta-
keskuksessa 
16.10. Hamina, klo 13.00, Ystäväseurat Kulmakivessä, 
Riikonen
16.10. Lappeenranta, klo 17.00, Ystäväseurat 
Emmauksessa, Riikonen

  22.10. Turku, klo 10.00, messu Mikaelin kirkossa ja 
  seurat seurakuntakeskuksessa, Tiusanen

29.10. Sonkajärvi, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
31.10. Kerimäki, klo 13.00, Ystäväseurat Liisa ja 
Pentti Kososella Lemmenmäentie 3, Tiusanen

Marras-joulukuu
5.11. Karttula, klo 10.00, kirkkopyhä, Tiusanen
9.11. Kitee, klo 13.00, Ystäväseurat Isopappila
10.11. Joensuu, klo 13.00, Ystäväseurat seurakunta-
keskuksessa, Riikonen
10.11. Liperi, klo 15.30, Ystäväseurat, Ylämyllyn 
seurakuntatalossa, Riikonen
12.11. Kontiolahti, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat 
seurakuntakeskuksessa, Tiusanen
13.11. Hamina, klo 13.00, Ystäväseurat Kulmakivessä
13.11. Lappeenranta, klo 17.00, Ystäväseurat 
Emmauksessa
19.11. Heinävesi, klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat 
seurakuntakodissa, Tiusanen
28.11. Kerimäki, klo 13.00, Ystäväseurat Helena 
Hämäläisellä Joensuuntie 565
3.12. Joensuu, klo 18.00, Tuomasmessu Rantakylän 
kirkossa, saarna Tiusanen
8.12. Joensuu, klo 13.00, Ystäväseurat seurakunta-
keskuksessa

  8.-9.12. Ristiina, Matka Betlehemiin -jouluvaellus 
  Parikanniemessä

10.12. Mikkeli, klo 10.00, kirkkopyhä, Tiusanen  
18.12. Hamina, klo 13.00, Ystäväseurat ja joulupuuro 
Kulmakivessä            

Matka Betlehemiin
Jouluvaellus 8.-9.12.2017
Parikanniemen lastenkodilla

Mikkelin Ristiinassa
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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

Kuuntele meitä
radio-aalloilla!
Parikanniemisäätiön ja Parikannie-
men Ystävät ry:n omat radio-ohjel-
mat syksyllä 2017.

Pala Konttista ohjelma Radio Deis-
sä maanantaisin klo 15.45-50.

Helluntaijuhlaa vietettiin Kiteellä 4.6.2017 yhteistyössä Kiteen seura-
kunnan kanssa. Jumalanpalveluksen ja lounaan jälkeen kokoonnuttiin 
seuroihin. Lopuksi oli Kannatusyhdistyksen kokous.

Parikanniemisäätiön hallituksessa on 
tapahtunut vaihdos, kun pitkään an-
siokkaasti tehtäväänsä hoitanut kau-
pungin geodeetti Timo Nokelainen 
Savonlinnasta jätti paikkansa. Lämpi-
mät kiitokset Timolle erinomaisesta 
työstä.  Uutena hallituksen jäsenenä 
aloittaa Sakari Smeds (53) Kouvolan 
Valkealasta.

Luottojohtaja Sakari Smeds 
säätiön hallituksen jäseneksi

- Olen työskennellyt pankkialalla 
aluksi yritystutkijana silloisten Kymen 
ja Mikkelin läänien alueella, sittem-
min rahoitustiimin vetäjänä ja nyt yri-
tyssektorin riskienhallintatehtävissä 
luottojohtajana, hän kertoo. 

- Vapaa-aikaani täyttävät yhteis-
kunnalliset ja kirkolliset luottamus-
tehtävät -  suunnistusta, eräretkeilyä 
ja sienestystä unohtamatta.

- Kutsu säätiön hallitukseen tuli yl-
lättäen ja pyytämättä ja vastasin mie-
lelläni myöntävästi.

- Maamme hengellinen tilanne ja 
rakenteet ovat murroksessa -  uskon, 
että elävä Jumala haluaa yhä joh-
dattaa ja kutsua pelastukseen. Tässä 
murroksessa jokaisen hengellisen jär-
jestön on kysyttävä omaa paikkaansa 
ja tehtäväänsä. Erityisesti toivoisin, 
että yhdessä kuulemme ja ymmär-
rämme mitä Jumala työltämme tä-
nään haluaa. 

Syyskuu: Petri Tiusanen, lokakuu: 
Heli Tiusanen, marraskuu: Markku 
Liukkonen ja joulukuu: Teuvo V. Rii-
konen.
Ylen suomenkieliset radiohartau-
det: Lauantai-illan Rukoushetki 
9.9, 16.9, 21.10 ja 28.10 klo 18.00 
- 18.10, Teuvo V. Riikonen.
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1. Mikä sinun nimi on?
Eetu Pulkkinen

2. Viihdytkö sinä täällä 
Parikanniemessä?
Kyllä, oikein hyvin

3. Mitä teet täällä työksesi? 
Työnkuvani on tosi laaja. Teen 
kaikenlaista mitä kiinteistönhoi-
tajan työhön kuuluu. Esimerkiksi 
rakennusten kunnossapitoa, 
hoidan ulkoalueita, teen 
pienempiä remontteja, autan 
lasten kuskauksissa esim. ham-
maslääkäriin tms.

Olen mukana vuosittain 
Matka Beetlehem -jouluvael-
luksessa yleismiehenä vähän 
joka puolella.

4. Pidätkö sinä täällä lapsista?
Kyllä pidän.

5. Onko lapset olleet mukavia 
sinulle?
Ei ole ollut kahnauksia kenen-
kään lapsen kanssa.

6. Onko lapset tehneet sinun 
kanssa töitä?
Isompien lasten kanssa olen 
tehnyt polttopuita.

7. Kuinka sinä kuvailisit tätä 
Parikanniemeä?
Viihtyisä, jopa ainutlaatuinen 
työympäristö ja todella muka-
va työyhteisö.

8. Oletko sinä ollut näiden ta-
lojen rakentamisessa mukana?
Olin mukana uuden Onnentu-
van rakentamisessa v. 2014.

9. Oliko sinulla lapsena joku 
unelma?

Minä, Eetu Pulkkinen
Ei ollut haaveammattia silloin. 
Jos vanhemmiltani kysyttäisiin, 
vastaus voisi olla eri.

10. Milloin päätit tästä työstä?
Kuusi vuotta sitten tulin 
tänne töihin.

11. Mistä pidät eniten tässä 
työssä?
Työn monipuolisuudesta ja siitä 
ettei ole kahta samanlaista 
päivää. Myös talon yhteiset 
kesäretket ja matkat Ylläkselle. 
Niistä mukavimmat muistot, 
yhteisöllistä.

Haastattelija:
Jonas 10 vuotta.
Keksi itse kysymykset

Kirjuri sanasta sanaan:
Saila

Parikanniemi



Psykoterapeutti Mirja Sinkkonen
Kyllin hyvää vanhemmuutta
Moni vanhempi voi pelätä, riit-
tääkö hänen rakkautensa tai 
osaamisensa lapsen kasvatuk-
seen. Psykologi, psykoterapeut-
ti ja tietokirjailija Mirja Sinkkonen 
rohkaisee vanhempia luotta-
maan vuorovaikutukseen lap-
sensa kanssa.

– Pienelle vauvalle riittää ar-
kinen tarpeiden tyydytys. Ruok-
kiminen, kuivattaminen, hellyys 
ja hoiva luovat säännöllisyydel-
lään ja rytmillään turvaa, Sink-
konen muistuttaa.

Vaikka kasvatus saa lapsen 
vanhetessa uusia sävyjä, vievät 
oman lapsen tunteminen ja äi-
dillinen intuitio edelleen pitkäl-
le.

– Lapsi kyllä kertoo, mitä tar-
vitsee. On luontevaa kantaa 
itkevää lasta, siten ei kenestä-
kään tule sylikissaa. Päinvastoin 
hyvästä sylistä ja turvasta lapsi 
suuntautuu itse ympäristöönsä, 
ikätovereihinsa ja muuhun kiin-
nostavaan. 

– Jos lapsi ei viihdy sylissä lain-
kaan, hän kyllä kiemurtelee 
merkiksi, että haluaa sieltä pois. 

Jokainen lapsi on yksilö ja äidil-
lä on intuitiivinen kyky reagoida 
lapsen tarpeisiin oikealla taval-
la, Sinkkonen muistuttaa.

Kyse on siis lapsen kehitysvai-
heisiin ja niihin kuuluviin oppi-
mistilanteisiin vastaamisesta, ei 
annettujen aikarajojen noudat-
tamisesta. Sinkkonen nostaa 
esimerkiksi parivuotiaan ambi-
valenssin kyvyn eli tasaverois-
ten vaihtoehtojen väliltä valit-
semisen vaikeuden. 

– Jos lapsi ei osaa päättää, 
pukeako punaiset vai siniset 

saappaat, hän raivostuu. Van-
hempi joutuu kannattelemaan 
lapsen kiukkua ja vetämään 
vähitellen hänen huomionsa 
muihin mielenkiintoisempiin 
asioihin.

Lapsen karaisu tai rankai-
su kehitysvaiheen mukaisesta 
käytöksestä on haitallista, kun 
taas hyväksyvä ja kannustava 
rakkaus vahvistaa itsetuntoa ja 
auttaa eteenpäin.

– Lapsi ja aikuinen, jokainen 
meistä tarvitsee tulla hyväksy-
tyksi keskeneräisenä, väsynee-
nä ja vihaisena. 

Äidin tai isänkään ei kannata 
soimata itseään väsymyksestä 
tai vanhemmuuden aiheutta-
mista turhautumisen tunteista, 
vaan pyytää rohkeasti apua. 
Arki jatkuu perheenlisäyksen 
jälkeen aivan erilaisena, mutta 
rikkaampana, jos tukea riittää 
vanhemmillekin.

Haastattelu: Krista Eskelinen
Kuva: Esko Jämsä 

Armo kävi kohti orpokotijuhlilla
Parikanniemen Orpokotijuhlat ovat kuuluneet Mirja Sinkkosen lapsuuskesiin, 
sillä äidin suku asui Saarella tai lähiympäristössä. Mieleen ovat jääneet erityi-
sesti Erkki Lemisen saarnat, kohti käyvä armo ja 6-vuotiaan uukuniemeläistytön 
silmin kiinnostavan näköinen namibialaispiispa.

– Pienenä ihmettelin juhlilla myös ovea, jossa luki ”Rukousvartio” ja sain 
kuulla, että päiviä ja esirukousaiheita muistettiin tauotta. Se teki vaikutuksen, 
muistelee Sinkkonen.  

– Polvirukoukset, ehtoolliselle polvistuminen ja rauhoittuminen Jumalan Sa-
nan äärelle ovat olleet minulle äärimmäisen tärkeitä ja merkittäviä. Orpokoti-
juhlista tuli lapsuudessa niin perinne, että kaipaan sinne joka kesä edelleen.

Lapsuudesta tuttu toimintatapa 
jatkuu läpi elämän: Kun meillä 

on hyvä ja turvallinen olo, 
keskitymme puuhiimme, 

töihimme tai seurusteluun 
toisten ihmisten kanssa. 

Kun olemme hädissään tai 
vaikkapa sairauden takia 

avuttomia, kaipaamme 
lähellemme meille 

turvallisia ja rakkaita
 ihmisiä.


