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Vuoden 1918 sodalla Suomessa on ollut monta ni-
meä, ja kaikki nimet ovat omalla tavallaan totta. Sota 
jätti syvät haavat, joiden arpeutumiseen on tarvittu 
kaikki nämä sata vuotta. Sodassa menetti henkensä 
lähes 37 000 suomalaista. Sota repi rikki paikkakun-
nat, kylät, kaupungit, suvut, perheet ja ystävyyssuh-
teet. Suurimmalla osalla meistä on jotain kokemusta 
tästä. 

Sota on repinyt rikki myös muita kansoja ja kan-
sanryhmiä eri puolilla maailmaa. Joka vuosi kymme-
nissä maissa on menossa jokin konflikti, kriisi, selk-
kaus tai verinen sota. Sodassa kaikki ovat häviäjiä, 
mutta erityisesti siviilit, naiset ja lapset. Sitten vielä 
miljoonat joutuvat jättämään kotiseutunsa sodan ta-
kia. Muureja rakennetaan estämään toisen kansan 
kohtaaminen.

Riidat repivät myös kristillisiä kirkkoja, seurakun-
tia, yhteisöjä ja yksityisiä kristittyjä. Opilliset syyt, 

vallanhalu ja ihmisen pahuus saavat aikaan riitoja, 
eroamisia ja eri suuntiin kulkemista. Leimoja lyö-
dään, toisia tuomitaan, yhteydestä eristäydytään ja 
haavoja vastaanotetaan. Syntiinlangenneessa maail-
massa ei ole koskaan täydellistä rauhaa.

Raamatun ja kristinuskon sanoma on siinä, että 
vaikka me olemme uskottomat, Jumala on uskolli-
nen. Jumala tarjosi ihmiskunnalle rauhansopimusta 
2000 vuotta sitten. Rauhanruhtinas naulittiin ristille, 
jotta vihollisuudet voisivat loppua. Ihmisellä on nyt 
mahdollisuus rauhaan itsensä, toisen ihmisen ja luo-
makunnan kanssa, mutta tärkeintä on rauha Jumalan 
kanssa. 

Rauhan voi tehdä vain vihollisen kanssa. Tämän 
rauhan jälkeen on mahdollista ojentaa sovinnon kät-
tä myös toiselle ihmiselle. 

Riidan keskellä 
Jumala on uskollinen

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Uskonnot rauhan 
rakentajiksi

Voitto Huotari
Piispa emeritus 

Näkökulma

Uskontojen nimissä tehtävä väki-
valta ryöpsähtää eteemme päivittäin 
televisiossa, radiossa ja lehtien sivuil-
la. Kaikkien uskontojen perustavoite 
on kuitenkin sielun rauha, rauha Ju-
malan ja ihmisten kanssa.

Nykyajan kriiseissä kestävää rauhaa 
ei saavuteta ilman uskontojen myö-
tävaikutusta. Jos uskonnot nyt ovat 
osa ongelmaa, niitä tarvitaan osaksi 
ratkaisuja. 

Olen ollut kirkkomme edustajana 
uskontojen johtajien rauhantapahtu-

missa, viimeksi Albanian Tiranassa. 
Me kristityt, muslimit, juutalaiset, 
hindut, buddhalaiset ja shintolaiset 
julistimme yhdessä, että uskontoa ei 
ole lupa käyttää sodan ja väkivallan 
välineenä. 

Mutta pitikö sinne lähetystyötä ra-
kastavan kristityn mennä? Voiko kris-
titty ryhtyä kumppanuuteen muiden 
uskontojen edustajien kanssa? 

Kun on kyse tämän maailman käy-
tännön asioista ja vielä niin tärkeästä 
kuin rauha, me voimme ja meidän tu-

lee olla kanssakäymisessä myös mui-
den uskontojen edustajien kanssa. Se 
ei merkitse luopumista Kristus-uskos-
ta ainoana pelastustienä.

Ihmisarvon kaikinpuolinen kun-
nioittaminen on keskeistä meidän 
kristillisessä uskossamme. Meidän 
tavoitteemme on rauha ja vapaus. Ne 
ovat Kristuksen lahja kaikille. 
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Anna rakkaudelle
mahdollisuus

Synkät pilvet painuivat alem-
maksi ukkosen jyrinän säes-
tämänä. Kohta sataisi lujaa. 
Pieni jänö katsoi pelokkaasti 
taakseen. Se ei voinut millään 
uskoa, että sen takana seiso-
va leijona ei ollut kiinnostunut 
haukkaamaan sitä iltapalak-
seen. Leijona oli keskittynyt 
johonkin muuhun. Hiljalleen 
eläinten pitkä jono eteni kuin 
jonkin suuremman voimasta 
isoon arkkiin, joka seisoi kuivalla 
maalla jylhänä. Pitkässä eläin-
ten jonossa kulkivat toisilleen 
luontaiset viholliset, kuten kissa 
ja koira sekä susi ja lammas. Nä-
kymätön voima ohjasi eläimiä 
kohti arkin ovea, jota Nooa-ni-
minen mies piti auki tuulen voi-
mistuessa. Sama näkymätön 
voima sai nuo eläimet ymmär-
tämään, että luontainen vihol-
lisuus oli nyt laitettava sivuun. 
Oli kyse jostain suuremmasta, 
jokaisen pelastumisesta.

Oppivat rakastamaan toisiaan

Simon kiivailija havitteli kädel-
lään miekkaa pimeässä yössä, 
jota nuotion lieskat valaisivat. Si-
mon oli kantanut miekkaa mu-
kanaan jo vuosia. Se oli selootin 
perusvaruste. Selootit olivat juu-
talaisia kiivailijoita, jotka olivat 
valmiita käyttämään jopa vä-
kivaltaa roomalaisia kohtaan, 
saadakseen vapauden jälleen 
juutalaiselle kansalle. Ja vihan 
kohteeksi kelpaisivat myös 
roomalaisten palveluksessa 
olevat oman kansan jäsenet, 
kuten vaikkapa tullimiehet. Ja 
nyt sellainen tuli pimeydestä 
hänen viereensä. Simon löysi 
miekan käteensä, tarttui siitä lu-
jasti ja iski sen terävästi lihaan. 
Nuotiossa tunteja kypsynyt 
lampaanliha oli juuri täydellis-
tä leikattavaksi. Simon leikkasi 
miekallaan siitä ison siivun ja 
antoi sen vierelleen istuneelle 

tullimies Matteukselle. Matteus 
hymyili leveästi Simonille, joka 
jatkoi lampaanlihan leikkaa-
mista myös muille nuotion ää-
ressä istuneille opetuslapsille, ja 
tietenkin Jeesukselle. Jeesus ja 
opetuslapset olivat jälleen teh-
neet pitkän päivän palvellen 
ihmisiä, ja nyt nuotion ääressä 
ruoka maistui ja tunnelma oli 
veljellinen. Jeesuksen seurassa 
toisilleen luontaisesti vihamie-
liset Simon kiivailija ja tullimies 
Matteus olivat oppineet ra-
kastamaan toisiaan ja hylkää-
mään vihollisuuden Jeesuksen 
antaman esimerkin mukaisesti.

Viha ja katkeruus molemmilta 
pois

Jarkon auton rattia purista-
vassa kädessä näkyi rystysiin 
tatuoitu hakaristi muistona vi-
hasta, jota Jarkko oli tuntenut 
yläasteelta alkaen. Hän oli ollut 
14-vuotias, kun vanhemmat oli-
vat joutuneet työttömiksi 90-lu-
vun lamassa.  Perheen elintaso 
oli romahtanut, ja Jarkko oli jou-
tunut lopettamaan kalliin jää-
kiekkoharrastuksensa. Samaan 
aikaan kaupunkiin oli tullut pa-
kolaisia. Jarkon mielestä pako-
laisten sijasta valtion olisi pitä-
nyt auttaa heidän perhettään, 
ehkä silloin Jarkko olisi voinut 
jatkaa jääkiekon peluuta. Jark-
ko oli alkanut vihata pakolaisia. 

Raamattuopetus

Ville Pitkänen
Pastori
Seinäjoen helluntaiseurakunta
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Rakkaus ei kysy ihonväriä, 
kirkkokuntaa eikä mielipidettä.

Hän oli lukuisia kertoja tapellut 
tummaihoisten kanssa ja oli istu-
nut monia kertoja poliisiautossa. 
Nyt 20 vuotta myöhemmin Jar-
kon auto kaartoi ison rakennuk-
sen pihaan, jonka ulko-ovessa 
luki: Vastaanottokeskus. Jarkko 
astui ulos autosta, otti päättä-
väisiä askelia kohti pihalla sei-
sovia miehiä, jotka näyttivät 
Lähi-idästä tulleilta. Ennen kuin 
miehet ehtivät reagoida lähes-
tyvään mieheen, Jarkko laittoi 
isot, lihaksikkaat kätensä yhden 
miehen ympäri. Mies säpsähti 
ja katsoi hätääntyneenä taak-
seen. Mutta samalla Ahmed 
huomasi, että hän oli rakkaan 
ystävänsä Jarkon syleilyssä.  Ah-
med selitti arabiaksi muille, kuin-
ka Jarkko oli ollut hänelle tärkeä 
tuki siitä alkaen, kun Ahmed oli 
paennut sotaa Euroopan halki 
aina Suomeen saakka. Ja mikä 
Ahmedin mielestä parasta, 
Jarkko oli kertonut Ahmedille 
Jeesuksesta, joka oli muuttanut 
Jarkon oman elämän vuosia 
sitten. Myös Ahmed oli Jeesuk-
sen avulla oppinut antamaan 
anteeksi omille maanmiehil-
leen, joiden vuoksi hän oli jou-
tunut jättämään kotinsa ja per-
heensä. Viha ja katkeruus olivat 
molemmilta miehiltä poissa, ja 
Jeesuksen seuraajina he rakas-
tivat toisiaan.

Jeesus Kristus on rakkaus. Kun 
Jeesus saa täyttää sydämem-
me, hänen rakkautensa vaatii 

meitä elämään anteeksian-
nossa, sovinnossa ja rauhassa 
suhteessa toisiin ihmisiin. Tuo 
rakkaus ei kysy ihonväriä, kirk-
kokuntaa eikä mielipidettä. Ju-
malan rakkaudessa on voima, 
joka voi murtaa paksuimmatkin 
rautaiset väliseinät. Anna rak-

kaudelle mahdollisuus ja pyydä 
sitä Jumalalta sydämeesi!

Kuva Jukka Bonsdorff
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Asiantuntija

Rooman valtakuntaa tava-
taan pitää suuren ja mahta-
van synonyymina – sanonta ”jo 
muinaiset roomalaiset” elää 
käsitteenä muuallakin kuin vain 
belgialaisissa sarjakuvissa. Mui-
naiset roomalaiset kunnostau-
tuivat orjuuttajina ja sotureina, 
mutta myös rauhantekijöinä.

 Vapahtajamme ristiinnaulit-
tiin keisari Augustuksen aikana, 
mutta hänen aikanaan solmit-
tiin myös yli 200-vuotinen rauha 
Pax Romana, jonka aikana niin 
sanotusti sivistyneessä maa-
ilmassa vallitsi roomalaisten 
aseiden turvaama rauha.

 Sen jälkeen Euroopassa ja 
lähialueilla ei ole saatu naut-
tia likikään yhtä pitkistä rau-
han ajoista. Ironista kyllä myö-
hempien sotien siementä on 
lähdetty idättämään niin en-
simmäisen kuin toisenkin maail-
manpalon jälkeen viivoittimella 
karttaan piirretyillä rajoilla.

 
Surullinen Syyria 

Tämän päivän surullisimman 
kriisipesäkkeen eli Syyrian sa-
moin kuin koko Lähi-idän on-
gelmat alkoivat jo Osmanien 
ikuisena pidetyn valtakunnan 
hajoamisessa ensimmäisen 
maailmansodan seurauksena. 
Ihan yhtäläisesti mukana oli 

Maailmanjärjestöä on tarvittu

Otetaan muutama esimerkki: 
Jos YK haluaisi estää kansan-
murhan Syyriassa, estäisi Ve-
näjä kansainvälisen yhteisön 
väliinmenon veto-oikeuteensa 
vedoten. Jos YK haluaisi lopet-
taa Pohjois-Korean ydinaseu-
hittelun, olisi Kiinan edustajan 
peukalo veto-napilla. Ja jos YK 
haluaisi estää Israelin toimet 
palestiinalaisalueilla, käyttäisi 
Yhdysvallat veto-oikeuttaan.

 Kaiken huippuna voi pitää 
sitä, että Venäjän edustaja esti 

Ranskan ja Iso-Britannian ah-
neutta ja vallanhimoa.

 Ranska otti Kansainliiton 
mandaattialueena haltuunsa 
Syyrian, joka vasta toisen maa-
ilmansodan jälkeen jakaantui 
kahteen itsenäiseen valtioon eli 
nykyiseen Syyriaan ja Libanoniin. 
Brittien mandaattialueet puoles-
taan olivat Mesopotamia (Irak) 
ja Palestiina (Israel ja Jordania). 

 Tässä vaiheessa joku saat-
taa ajatella, että tilanne ei ole 
muuttunut miksikään Syyrian 
kansan kärsiessä ulkopuolisten 
toimijoiden takia. Täysin totta, 
sillä ilman Neuvostoliittoa, Yh-
dysvaltoja, Turkkia ja Iranin tu-
kemia islamisteja maassa olisi 
mitä suurimmalla todennäköi-
syydellä jo rauha.

 Ainoa taho, joka olisi teorias-
sa voinut viheltää Syyrian kriisin 
poikki, on YK. Maailmanjärjestö 
on käytännössä ollut kuitenkin 
kuin rampa ankka eli toimija, 
jolla on näennäisesti valtaa, 
mutta joka ei kuitenkaan ky-
kene valtaansa käyttämään. 
Turvallisuusneuvoston viidelle 
pysyvälle jäsenelle annettu ve-
to-oikeus tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että YK:lla ei ole mah-
dollisuuksia päättää mistään 
oikeasti tärkeästä, kuten esi-
merkiksi maailmanrauhan kan-
nalta välttämättömistä asioista.

 

Viivoittimella 
piirretyt rajat

Asko Tanhuanpää
Kirjoittaja on Rauhanturvaaja-
lehden päätoimittaja
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veto-oikeuteen vedoten Venä-
jän itsensä tekemän Itä-Ukrai-
nan miehityksen tuomitsemisen.

 Eli lyhyesti sanottuna maail-
man on seurattavana voimat-
tomana vierestä, kun Syyrian 
armeija jatkaa omien kansa-
laistensa kaasuttamista, ja kun 
Pohjois-Korea jatkaa omien 
kansalaistensa tappamista näl-
kään, palestiinalaiset mielen-
osoittajat juoksevat israelilaisiin 
luoteihin ja suvereenin itsenäi-

sen eurooppalaisen tasavallan 
rikkaimman osan miehitys jat-
kuu.

 YK on tehnyt vuosikymmen-
ten saatossa kiistatta erittäin 
paljon hyvää niin rauhaa eri 
puolilla maailmaa turvaamalla, 
ruoka-apua toimittamalla, ta-
sa-arvoa edistämällä, koulutus-
mahdollisuuksia rakentamalla 
kuin tartuntatauteja torjumalla. 
Maailmanjärjestöä on tarvittu 
ja tarvitaan vastakin.

 Rauhantekijänä YK sai kun-
niaa Namibian itsenäisyydestä 
samoin kuin Irakin Kuwaitista 
karkottamisesta, mutta onnis-
tumisia seurasivat kaoottiset 
kokemukset Somaliassa, Ruan-
dassa ja Bosniassa. Tässä tilan-
teessa apuun tarvittiin vieläkin 
vahvempi toimija eli sotilasliitto 
Nato. Sääli vain, ettei sen voi-
maa voi käyttää Syyriassa.

Maailmanjärjestöä on tarvittu ja tarvitaan vastakin.

Valokuvat Teuvo V. Riikonen
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Historia

Uhrin politiikka:
Kristus sisällissodan 
symbolina 

 

”Kohtalonsa kovan kärsineet kunnon toverit – muistonne elää.” Teksti 
on punaisten haudalta Taipalsaarella. Tältä metsähaudalta kertyy 30 
kilometriä, jos lähtee maitse Taipalsaaren kirkolle. Siellä on valkoisten 
hauta. Kivessä kerrotaan, että haudatut kuolivat ”Suomen itsenäisyyden ja 
laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolesta”. Molemmissa on Kristus, vaikka 
sitä ei äkkiä huomaakaan.

Valeuutisia ja vihanlietsontaa

Toukokuussa 1918 Helsingin Sa-
nomat julkaisi G. Lindholmin va-
laehtoisen lausunnon. Lindholm 
todisti punaisten veriteoista, nii-
den joukossa Mouhijärven kirk-
koherran murhasta. Ruumis oli 
löydetty ristiinnaulittuna alttari-
tauluun. Päälle oli verellä kirjoi-
tettu: ”Auttakoon Jumalanne.” 

Juttu on keksitty. Mouhijärven 
kirkkoherraa ei surmattu, vaikka 
punaiset tappoivat kaikkiaan 
kymmenen pappia. Ketään ei 
ristiinnaulittu. Silti lehdet rapor-
toivat ristiinnaulitsemisista mil-
loin missäkin. Valeuutisille oli ky-
syntää – ja aivan tietystä syystä.

Todelliset tapaukset eivät riit-
täneet teloitusten oikeutukseksi. 
Ristiinnaulittu pappi oli ottanut 
ristinsä niin kuin Jeesus käskee, 
mutta punaisista oli tullut julmia 
murhaajia. 

Ilkka kysyi, ”onko näillä ihmis-
muodossa riehuvilla paholaisilla 
elämisen oikeutta”, ja vasta-
si itse. ”Näiden suhteen ei saa 

Vuonna 1928 julkaistu Kär-
simysten teiltä -muistojulkaisu 
liittyi jo nimellään Kristuksen 
kärsimystiehen. Kirjan aloittaa 
Pietari Salmenojan runo, jossa 
punaiset samastetaan Kristuk-
seen: ”Mies ristin alle läähät-
täen nääntyy, / pääkallonpai-
kalla on kohta jo.”

Runo edustaa sosialidemo-
kraattista surutyötä, jossa kuol-
leita katsottiin kuin Kristusta 
kärsimysmystiikassa. Yhdessä 
suhteessa niissä oli kuitenkin 
merkittävä ero. Punaisten suru-
työssä ei puhuttu syyllisyyskysy-
myksestä, varsinkaan omasta 
syyllisyydestä.  

Taipalsaaren punaisten muis-
tomerkki on aikansa kuva. Se 
muistaa vain Kristus-hahmoisten 
punaisten kärsimystien, vaikka 
itsekriittisimmät alkoivat kysyä 
syyllisyydenkin perään. Kysymys 
väkivaltaisen vallankumouk-
sen moraalisesta oikeutuksesta 
hautautuu helposti sen taakse, 
että valkoisten kurinpalautus oli 
ylettömän verinen.

Esivalta miekkaansa hukkaan 
kantaa.” Keksityistä kauhukerto-
muksista löytyi oikeutus teloituk-
sille.

Osattiin sitä punaisellakin 
puolella. Venäjälle paenneen 
Otto Wille Kuusisen mukaan 
Suomen työläiset olivat kuin 
”alkukristilliset kommunistit”, jot-
ka kuolivat Jeesuksen esimerkin 
seuraajina. Hän muistutti ”tu-
hansien toverien kärsimyksistä 
ja marttyyrikuolemasta”, joka 
synnyttää ”pyhän vihan”. Niin 
alkaisi uusi vallankumous, jossa 
vastustajaa ei säästettäisi.

Punaisten surutyötä ja 
syyllisyyttä

1920-luvun kuluessa ilmestyi 
monia muistoteoksia, joihin 
koottiin menehtyneiden pu-
naisten kuvia ja nimiä. Lukija, 
joka ajattelee punaisia sosia-
lismin teoriaan kuuluvan us-
kontokritiikin kautta, saattaa 
hämmästyä teosten kristillistä 
luonnetta. 
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Valkoinen uhri esivallan ja 
itsenäisyyden puolesta

Taipalsaaren valkoinen muis-
tomerkki kiteyttää sen, miten 
valkoinen osapuoli tulkitsi sisäl-
lissodan. Se oli sekä venäläisiä 
vastaan käyty vapaussota että 
kapinan kukistaminen. Muistoki-
vessä sodan kaksi valkoista tul-
kintaa elää rinnakkain. Valkoi-
set vainajat ovat kuolleet sekä 
itsenäisyyden että yhteiskunta-
järjestyksen puolesta. 

Johanneksen evankeliumin 
10. luvussa Jeesus kertoo an-
tavansa henkensä lampaiden 
puolesta. Saman evankeliumin 
15. luvussa hän kehottaa meitä 
osoittamaan rakkautta samalla 
tavalla, antamalla henkemme 
ystävien puolesta.

Sankariuhripuhe voi kehottaa 
myös yhteiskunnan rauhan-
omaiseen rakentamiseen, ku-
ten historioitsija Eirik Hornborg 
kirjoitti kapinavuonna: ”Heidän 
uhrikuolemansa on eläville 
suunnattu kehotus tehdä työtä 
sen asian puolesta, jolle kaatu-
neet uhrasivat itsensä.”

Sankariuhripuhetta löytyi 
myös punaiselta puolelta. Kaik-
ki riippui siitä, millaiseen toimin-

taan uhrin katsottiin velvoitta-
van. Vaatiko uhri rangaistusta 
ja kostoa vai yhteiskunnan ra-
kentamista tai peräti sovintoa 
ja anteeksiantoa?

Kristus ja sovinto

Jarl Hemmer julkaisi vuonna 
1931 romaanin Mies ja hänen 
omatuntonsa. Siinä pappi an-
tautuu teloitettavaksi puna-
kaartilaisen sijasta. Hemmer te-
kee selväksi, että pappi seuraa 
Jeesuksen esimerkkiä. Ennen 
kuolemaansa pappi teroittaa, 
ettei hänen kuolemaansa saa 
kostaa. 

Sovintoa julistetaan jo hyvin 
varhain. Tällainen on kertomus 
Luumäen kappalaisesta Otto 
Päiviöstä, jonka punaiset te-
loittivat Kouvolassa. Päiviön vii-
meisiksi sanoiksi mainitaan Jee-
suksen sanat ristillä: ”Isä, anna 
heille anteeksi, sillä he eivät 
tiedä, mitä he tekevät.” (Luuk. 
23:34.)

Punainen vastine Päiviön 
hahmolle on joutsenolainen 
kansanedustaja Sofia Hjulgrén, 
jonka valkoiset teloittivat Viipu-
rissa. Työväenliikkeen varhai-
simmassa perinteessä Hjulgrén 

ilmoittaa maahan valuvan ve-
ren vaativan kostoa (1. Moos. 
4:10). Myöhemmin tämän rin-
nalle nousee väite, että val-
koiset voivat tappaa ruumiin, 
mutteivät sosialismin henkeä 
(Matt. 10:28). Joutsenolaisessa 
perinteessä Hjulgrén rukoilee 
anteeksiantoa samoilla Jeesuk-
sen sanoilla kuin Päiviö.

Taipalsaarella on kaksi muis-
tomerkkiä, toinen metsässä ja 
toinen kirkon vieressä. Vuonna 
1976 paljastettiin vielä kolmas-
kin hautausmaalle. Sen ovat 
pystyttäneet seurakunta ja kun-
ta ”vuoden 1918 uhreille”, jotka 
toivottavasti kehottavat jo so-
vintoon.

Lue Lisää:
Niko Huttunen, Raamatullinen 
sota: Raamatun käyttö ja vaiku-
tus vuoden 1918 sisällissodan 
tulkinnoissa. Historiallisia tutki-
muksia 255. Helsinki: Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura, 2010.

 

Teksti Niko Huttunen, dos. 
Kuva Anneli Rajaniemi

Valeuutiset eivät ole uusi ilmiö.
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Ruut Ben Yosef – 
sovinnon tien rakentaja 

Keravalaisen Riitta 
Miettisen rakkaus 
Israeliin syttyi jo 
nuoruudessa melko 
pian uskoontulon 
jälkeen. Samoihin 
aikoihin myös 
näky nuorisotyöstä 
kirkastui, ja nämä 
kaksi sydämessään 
hänen tiensä vei 
Israeliin vuonna 
1988.
Taskussa oli silloin nuorisotyön-
ohjaajan paperit Suomen Raa-
mattuopistolta Kauniaisista ja 
hyvä kokemus Israelista vapaa-
ehtoistyössä Kirjat Anavimin 
kibbutsilla vuosina 1983–1984. 
Naimisiin mennessään vuon-
na 1989 hänestä tuli Ruut Ben 
Yosef, ja hänelle myönnettiin 
Israelin kansalaisuus. Myöhem-
min perheeseen syntyi kaksi 
ihanaa tytärtä, Ruhaman ja 
Naomin. 

Vuosien aikana Ruutille on 
kertynyt monenlaista työkoke-
musta Israelissa lapsi- ja nuoriso-
työssä Israelin opetusministeriön 

alaisuudessa. Vuonna 2002 hän 
aloitti työt Suomen Lähetysseu-
ran yhteydessä, ja vuonna 2014 
syntyi oma hyväntekeväisyys-
järjestö, Sarigim King´s Kids Je-
rusalem. Kaikki nämä vuodet 
hän on johtanut lapsi- ja nuo-
risotyötä King´s Kids -toiminnan 
kautta.  

King´s Kids on yhteiskristillistä ja 
kansainvälistä toimintaa, joka 
toimii Missionuorten (Youth With 
a Mission) alaisuudessa. Toimin-
nassaan King´s Kids vie evan-
keliumin ilosanomaa taiteen eri 
muotojen sekä vapaaehtoistoi-
minnan kautta. King´s Kids Jeru-
salem koostuu lapsista ja nuo-
rista, jotka tulevat eri etnisistä 
ryhmistä sekä eri seurakunnista. 
Suurin osa ryhmän jäsenistä on 
juutalaisia tai kansainvälisiä lä-
hetyslapsia. Joukossa on ollut 
koko toiminnan ajan mukana 
myös arabinuoria. Ryhmä te-
kee tiivistä yhteistyötä Gali-
leassa toimivan arabinuorista 
koostuvan King´s Kids ryhmän 
kanssa.

King´s Kids Jerusalem järjes-
tää monenlaista toimintaa 
eri-ikäisille lapsille ja nuorille. 
Lasten ryhmä kokoontuu sään-
nöllisesti vuokratiloihin, ja Raa-
matunopetuksessa käytetään 
luovan toiminnan eri muotoja. 
Nuoret osallistuvat erilaisiin va-

paaehtoistyöprojekteihin pai-
kallisissa laitoksissa ja yhteisöissä 
jakaen rakkauden sanomaa 
käytännön tasolla. Israelissa 
evankeliumia ei voi jakaa avoi-
mesti juutalaisten ja muslimien 
parissa. Mahdollisuuksien mu-
kaan järjestetään myös ak-
tio-palvelumatkoja ulkomaille, 
joko oman ryhmän tai yhdessä 
arabikristittyjen ryhmän kanssa. 
Osa Sarigim-järjestön toimintaa 
on myös jakaa vaatteita puut-
teellisille Israelissa sekä palestii-
nalaisalueilla. Vaatteet tulevat 
pääsääntöisesti Suomesta turis-
tien mukana. 

Arabinuorten ja messiaanisten 
juutalaisten yhteen tuleminen 
ei ole helppoa. Toiminnassa 
pyritään eliminoimaan kaikki 
ylimääräiset mahdolliset jän-
nitteet keskittymällä yhteiseen 
toimintaan ja kristillisiin arvoihin. 
Jännitteitä kuitenkin on, ja jos-
kus ne tulevat esiin voimakkaal-
lakin tavalla. Ohjaajat ovat sil-
loin paikalla auttamassa nuoria 
keskustelemaan tunteistaan ja 
kuuntelemaan myös toista osa-
puolta. Erityisesti sotatilanteissa 
jännitteet nousevat esiin, ja sil-
loin tarvitaan paljon rukousta ja 
ohjaajien mukanaoloa.

 Rauhantyötä tehdään yksin-
kertaisesti tuomalla nuoret eri 
puolilta jakavia rajoja ja histo-
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riaa yhteisen tekemisen äärelle. 
Kristilliset arvot ovat kaiken toi-
minnan pohjana, ja se auttaa 
tuomaan erimielisyydet sekä vi-
han ja anteeksiantamattomuu-
den tunteet ristin äärelle. Apua 
tarvitsevien auttaminen yhtei-
sin voimin auttaa myös laitta-
maan erimielisyydet sivuun ja 
ymmärtämään, että Jeesuksen 
esimerkin seuraaminen voittaa 
erimielisyydet ja vihan.  Yhteisiä 
leirejä järjestetään niin Israelis-
sa, Jordaniassa kuin mahdol-

lisuuksien mukaan Lähi-Idän 
rajojen ulkopuolella. Nämä 
yhteiset leirit ovat avainase-
massa, kun pyritään rikkomaan 
ennakkoluuloja ja jännitteitä 
kansakuntien keskuudessa.

Työ on haastavaa, ja vaativia 
tilanteita tulee vastaan päi-
vittäin. Sekä nuori arabikris-
titty että nuori messiaaninen 
juutalainen kuuluvat maassa 
pieneen vähemmistöön, ja 
kumpikin joutuu kohtaamaan 

monia haasteita ja pahimmas-
sa tapauksessa myös vainoa 
uskonsa tähden. Messiaaniselle 
kristitylle nuorelle esimerkiksi ar-
meija on kova paikka, ja ara-
binuorella, joka tulee uskoon 
muslimitaustasta, paineet ovat 
todella suuret perheen ja suvun 
taholta. Jokainen rukous on ter-
vetullut, ja Ruut toivottaa kaik-
ki kiinnostuneet tervetulleeksi 
myös tutustumaan työhön ja 
nuoriin paikan päälle Israeliin.

.  

”Jeesuksen esimerkin seuraaminen voittaa 
erimielisyydet ja vihan.”
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”Meitä yhdistävä asia on Jumala, joka antaa meille 
todellista ja vilpitöntä rakkautta”

Juutalainen nuori: 
Julie Tsarfati, 17 v.
Olen kotoisin Jerusalemista. King´s 
Kids ryhmässä olen ollut mukana 2,5 
vuotta. Rauha on minulle ensinnä-
kin rakkautta ja yhteyttä, rakkautta 
kansojen ja ihmisten välillä. Rauha 
merkitsee sitä, että ilman sitä ei ole 
mahdollista tuntea itseään vapaaksi 
toisten seurassa. Tarvitsemme rau-
haa voidaksemme asua yhdessä eri-
laisen kansan kanssa, voidaksemme 
rakastaa toisiamme ilman ehtoja. 

King´s Kids toiminta on minulle 
erittäin tärkeää, koska se antaa sekä 
juutalaisille että arabeille mahdolli-
suuden avautua, yhdistyä, tutustua, 
rikkoa vihan muureja välillämme ja 
muuttaa ne rakkaudeksi – ja vasta sen 
jälkeen osallistua yhdessä erilaisiin 
vapaaehtoisprojekteihin sairaaloissa, 
orpokodeissa ja kaduilla, jolloin ihmi-
set näkevät meidät ja kysyvät: ”Miten 
juutalaiset ja arabit voivat toimia yh-
dessä ilman riitaa?” Tämä kaikki avaa 
oven evankeliumille ja antaa mahdol-
lisuuden kertoa uskostamme ja rak-
kaudesta ilman ehtoja. Tätä haluan 
tehdä tulevaisuudessa. Tahdon evan-
kelioida, ja tämä on todellakin hyvä 
paikka aloittaa se. 

Yhteistyö arabien kanssa vahvistaa 
meitä ryhmänä ja minua henkilökoh-
taisesti. Kun olin Suomessa, kerroin 
todistuspuheenvuorossani siitä, että 
minulla oli vihan tunteita arabeja 
kohtaan, mutta Jumalan avulla viha 
muuttui rakkaudeksi! Sekä arabeilla 
että juutalaisilla on yhteinen päämää-
rä, välittää hyvää uutista Jeesuksesta, 
näin yhteytemme vain vahvistuu!

Arabinuori:
Jezel Khourieh, 23 v. 
Synnyin nelihenkiseen perheeseen, jo-
hon minun lisäkseni kuuluvat isoveljeni, 
äitini ja isäni. Olemme kristitty perhe, 
ja minut kasvatettiin kristittyihin arvoi-
hin, joissa ennen kaikkea painotettiin 
rakkautta ja lähimmäisen auttamista. 
Opiskelen sosiaalihoitajaksi, ja meneil-
lään on viimeinen opiskeluvuosi. Par-
haillaan teen työtä vankien parissa. 

Kolmevuotiaana liityin kerhoon, 
jossa kokoontui arabeja ja juutalaisia 
ja jonka päämäärä on välittää Raa-
matun sanoma sukupolvelta toiselle. 
Ryhmä oli King´s Kids. Siellä tapasin ja 
tutustuin ihmisiin erilaisista taustois-
ta ja opin rakastamaan heitä riippu-
matta siitä, mikä on heidän etninen 
tai uskonnollinen taustansa. 

Rauha on minulle suuri ja monimut-
kainen sana. Minulle rauha merkitsee 
sitä, että minulla on syvä käsitys siitä, 
että Jumala on kanssani ja elää minus-
sa, kaikista haasteista ja vaikeuksista 
huolimatta. Ymmärrys siitä, että Ju-
mala on kaiken yläpuolella ja hallitsee 
asioita ja antaa minun kokea tätä rau-
haa. Tämä rauha on todellinen, eikä 
sillä ole ehtojaValokuvat. Minun teh-
täväni tässä maailmassa on olla tämän 
saamani rauhan välikappaleena muille 
ja siinä yritän olla uskollinen. 

King´s Kids on minulle toinen per-
he. Liityin ryhmään 3 vuotiaana ja 

tänä päivänä olen yksi ryhmän oh-
jaajista. Yksi merkittävimmistä asiois-
ta minulle ryhmän toiminnassa on 
rauha ja sen jakaminen maailmaan. 
Kaikki ymmärtävät monimutkaisuu-
den, joka on arabien ja juutalaisten 
välisissä suhteissa Israelissa. Ryh-
mästämme tekee erityisen se, että 
se ei etsi eroja ihmisten välillä vaan 
asioita, jotka yhdistävät meitä. Meitä 
yhdistävä asia on Jumala, joka antaa 
meille todellista ja vilpitöntä rakkaut-
ta, joka ei ole riippuvainen ympäris-
töstä tai muista. 

Yhteisen toiminnan järjestäminen 
arabeille ja juutalaisille on haaste. 
Me tulemme erilaisista taustoista ja 
meillä on joskus erilaisia mielipiteitä. 
Myös perheissä on erimielisyyksiä 
siskojen ja veljien välillä, mutta tar-
koittaako se sitä, että meidän täytyy 
karttaa toisiamme? Minä rakastan 
haasteita ja olen todella iloinen, että 
olen saanut palvella Jumalaa ihmis-
ten kanssa, jotka ovat eri taustoista 
kuin minä, ja koen suurta siunausta 
heidän kanssaan. He opettivat mi-
nua, miten rakastaa oikeasti. Viisaut-
ta on rakastaa heitä, joita maailma ei 
odota sinun rakastavan.

Haastattelu:
Ari Tähkäpää
Valokuvat:
Ruut Ben Yosefin arkisto
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Sanottu 
ennen 
meitä

Minun henkeni oli nimittäin va-
jonnut semmoiseen vapau-
teen, ettei synnin muisto enää 
ollut niin katkera, vaan olin ju-
malatonta menoa nähdessäni 
jättänyt varoittamatta, vieläpä 
huonoille puheille vähän nau-
rahdellutkin. (Eräs meidän ajan 
profeetta, Helena Konttinen)

Emme pysty arvioimaan Hänen 
ajatuksiansa. Ne ovat niin kor-
kealla kuin taivas maasta. Sen 
vain uskomme, että Hän voi 
tehdä Parikanniemen Orpoko-
din kohdalle, mitä haluaa.
(Aura Latvus - Erkki Leminen, 
Heikoissa väkevä)

Kyllä Hän keventää kuormam-
me. Ei kannettavaksemme ole 
annettu suurempaa painoa 
eikä anneta vastedeskään, 
kuin minkä kantaa jaksamme.
(Juho Halmeen puheita)

Kun raskain kuorma, syyllisyys, 
otetaan pois, niin muita ihmisen 
kuormia on hiukan helpompi pi-
tää mukanaan ja vetää, vielä-
pä joskus käy niin, että kuormat 
eivät kuormilta tunnukaan siitä, 
joka on saanut iloisen ja vapau-
tetun mielen. (Erkki Leminen, 
Väsynyt olemaan vahva)

TÄHKÄPÄITÄ

LEPO!

Lastentautiopin dosentti Marjo Renko Oulun yliopistollisen sairaalan 
lastenklinikalta kertoo haastattelussa, että kasvavat lapset ja varsinkin 
murrosikäiset nuoret ovat väsyneitä, tytöt poikia väsyneempiä. ”Aina 
kun asiaa nuorilta kysytään, niin noin puolet kokee olevansa väsyneitä. 
Se on kuitenkin ihan normaalia, koska unen tarve lisääntyy murrosiän 
tienoilla”, Renko kertoo. (Kaleva 12 / 2017)

Vanhempien taas tulee huolehtia siitä, että lapset nukkuvat 
riittävästi. Vanhemmilta patistaminen vaatii ryhtiä. ”Lapset eivät 
itse hoksaa väsymystään, ja haluavat valvoa illalla. Minulla on 
sellainen tunne, että nykyajan vanhempien on vaikea asettaa 
lapsille rajoja, eikä patistamista koeta edes luvalliseksi.” Taitaa 
on niin, että sama väsymys vaivaa itseäkin. Toki joskus väsymi-
sen syy voi löytyä kehon tai mielen sairaudesta.

Puhutaan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Yli kaksikym-
mentä vuotta sitten kieleemme pesiytyi myös julma sana, joka 
osaltaan kertoo tästä ilmiöstä. Sana on työelämä. Se on kauhea 
ja raaka sana. Minä en suostu olemaan työelämässä, vaikka teen 
kutsumustyötä. Minä käyn töissä, olen töissä, menen töihin ja 
palaan töistä kotiin. Minulla on kyllä elämä, mutta se on paljon 
enemmän, kuin työ. Toki työ on iso ja tärkeä osa elämää.

Jos olisin työelämässä, minulla olisi vapaapäiviä ja lomia, jotta 
voisin palautua ja levätä, että jaksaisin taas antaa parhaani työ-
elämälle. Mutta minä haluan antaa parastani myös läheisilleni ja 
muullekin elämälle. On väärin, jos perheeni saa loppuun kalu-
tun, uupuneen ja kiukkuisen miehen vain toipumaan kotiin.

Jaksaminen on lähtökahta, ei päämäärä. Jaksamisen jälkeen tulevat 
vasta ilo, luovuus, kyky yhteistyöhön, kyky saattaa asiat loppuun, kehit-
tää työtään ja itseään. Onkohan olemassa muuten erityistä työhyvin-
vointiakaan? Miten voisi olla mahdollista, että töissä voisin hyvin, mutta 
muuten huonommin tai päinvastoin. Olisiko niin, että on vain hyvinvoin-
tia, joka koskettaa – tai on koskettamatta – koko ihmistä, hänen koko 
elämäänsä.

Nykyisin viikko päättyy sunnuntaihin. Silloin toivutaan ja levätään, että 
jaksetaan taas paahtaa työelämässä. Oliko joskus niin, että viikko alkoi 
pyhästä – levosta käsin. Se oli lähtökohta, ei päämäärä.

Emme me ole ensimmäiset näiden kysymysten äärellä. Vai miksi sit-
ten Vapahtaja kutsui jo kauan sitten; ” Tulkaa te yksinäisyyteen, autioon 
paikkaan, ja levähtäkää vähän”.

     
      Ari Tähkäpää
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Liisa ja Mauri Turunen ovat läh-
dössä lauluharrastuksensa pa-
riin. He viettävät eläkepäiviään 
Liperin Ylämyllyllä ja käyvät 
yhdessä Veisoojien kuorohar-
joituksissa. Haastattelupäivänä 
kuorolaiset kokoontuvat leiripäi-
vään Kuoringan leirikeskukseen. 
  Liisa ja Mauri ovat kotoisin 
Joensuusta. Liisa vietti lapsuu-
tensa rautatietyöläiskodissa ja 
Mauri taas on opettajan ja ko-
tiäidin poika. Tutustuttuaan toi-
siinsa he menivät naimisiin kuu-
sikymmentä luvun alkupuolella. 

Perheeseen syntyi kolme lasta. 
Suku on kasvanut jo neljänteen 
polveen: lasten lapsia on kol-
me ja lastenlasten lapsia neljä. 
Suuri suru kohtasi perhettä, kun 
heidän poikansa työnnettiin lai-
valta mereen 1990 -luvulla. Van-
hempien huuto Jumalan puo-
leen oli kova. Kesti kuusi vuotta 
ennen kuin tapahtumien kulku 
selvisi. Poika oli mennyt autta-
maan toisia ihmisiä, kun koh-
tasi väkivaltaisen kuoleman. 
  Huutoa Jumalan puoleen hel-
potti vuosikymmen aiemmin ta-

 Liisa ja Mauri Turunen saivat
kutsun auttamaan

pahtunut molempien uskoontu-
lo. Ylämyllyn seurakuntatalolla 
järjestettiin Tässä elämä -tapah-
tuma. Mauri pyöräili opetta-
jan töistään kotiin ja ihmetteli 
mainoksia, joissa luki: SE LÖYTYI. 
Sitten eräs ystävä soitti ja kutsui 
Mauria mukaan tilaisuuteen. 
Siellä hän antoi elämänsä Jee-
sukselle. Maurin sydämessä 
tapahtui muutos. Nyt hänellä 
oli vapautunut olo. Koulussa 
hänen pitämänsä aamuhar-
taudet saivat uudistetun sisäl-
lön: ”Piti puhua Jeesuksesta.”  
  Liisa löysi uskontielle, kun hä-
net kutsuttiin mukaan raa-
mattupiiriin. Siellä hänen puo-
lestaan rukoiltiin. Varsinaisen 
uuden lähdön elämään hän 
sai keskustellessaan ystävän-
sä kanssa. Liisa toteaa: ”Sai 
tunnustaa syntinsä. Jumala 
antoi syvän uskon perustan.”  
Yhdessä Liisa ja Mauri ovat ol-
leet mukana Lehtomäen Kodin 
palvelutyössä. Lehtomäestä tul-
tiin pitämään seuroja Ylämyllyl-
le. Liisa sai sydämelleen Kodin, 
kun eräs ystävä kutsui häntä 
sinne auttamaan. Sairaanhoi-
tajana toiminut Liisa koki, että 
Jumala kutsuu häntä Kodille ko-
koaikaiseen palvelukseen. Hän 
sai kutsuun ulkopuolista vahvis-
tusta. Maurikin kehotti mene-
mään Kotiin auttamaan. Liisa 
oli joka toinen viikko Nilsiässä 
Lehtomäen Kodissa, joka siihen 
aikaan oli päihderiippuvais-
ten tukiasumiskoti. Myös Mauri 
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Muisto

oli työssä mukana vapaa-ai-
koinaan. Nykyisin Lehtomäen 
Kodissa tehdään lapsityötä. 
  Parikanniemen toimintaan 
pariskunta tutustui melko pian 
uskoontulonsa jälkeen, kun 
Hanna Huikuri järjesti ystävä-
seuroja kodissaan Honkalam-
mella. Seurat jäivät joksikin 

aikaa, mutta Parikanniemi tuli 
uudestaan elämään, kun Mauri 
alkoi järjestää ystäväseuroja Li-
periin 2010 -luvulla. Aviopari to-
teaa: ”Jumala toimii maailmas-
sa heikkojen ihmisten kautta.” 
  Liisa ja Mauri saivat kutsujen 
kautta tulla Jumalan lapsiksi 
sekä hengelliseen palvelutyö-

hön. Pitäisikö meidänkin olla 
rohkeampia kutsujia?   

Haastattelu ja kuva
Petri Tiusanen

 

Hengelliset kesäjuhlat eivät ole aiemmin kuulu-
neet minun kesääni, jota ovat ennemminkin jak-
sottaneet mökkeily  ja monet rippikoululeirit, joilla 
olin ensin isosena ja sittemmin ohjaajana. Sen 
sijaan vaimoni Anni on orpokotijuhlien kävijä jo 
neljännessä polvessa, ja kun aloimme seurustel-
la, niin kuinka ollakaan, minäkin päädyin sinne – 
ja hyvä niin.

Saaren juhlista minulle nousee ensimmäisenä 
mieleen Virsi 326 – ”Sinulle kiitos, Isä maan ja tai-
vaan” – veisattuna väkevästi. Liekö se ollut me-
nossa kirkossa silloin, kun ensimmäistä kertaa tulin 
paikalle. Nyt olen käynyt juhlilla kolmesti ja ollut 
myös pikkuisen auttamassa nuorten ohjelman 
järjestämisessä rannassa. 

”Suo etten koskaan pyhää Sanaas kiellä…” 
Saaren juhlissa minuun vetoaa niiden kursaile-
mattomuus  –  siis se, ettei siellä yritetä olla muu-
ta kuin ollaan – Jumalan armon varassa eläviä 
kristittyjä. Koen, että saan olla armon varassa 
ilman paineita mihinkään suuntaan. Tuntuu hy-
vältä olla koolla veisaamassa virsiä, kuulemassa 
Sanaa, rukoilemassa ja ottamassa vastaan eh-
toollista. 

”Lahjoitit armosi ja rauhasi…” Juhlissa on kirk-
kaasti esillä maailman paras sanoma, joka ei tar-
vitse tuekseen mitään kikkailuja tai erikoistehos-
teita. Se saa tulemaan paikalle yhä uudelleen.

Tapio Kilpiä
Savitaipaleen seurakunnan 

vs. seurakuntapastori
 

”Isäni, aina armostasi 
aivan”
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TERVETULOA TILAISUUKSIIN
Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierai-
levat seuraavissa tilaisuuksissa!
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja säätiön koti-
sivuilta www.parikanniemi.fi.

Kesä- ja heinäkuu
3.6. Parikkala klo 10.00, Päihdeleirin messu Oronmyllyllä,  
 Maaranen, Tiusanen
10.6. Pyhäselkä klo 10.00, kirkkopyhä Hammaslahden 
 kirkossa, Tiusanen
13.6. Ristiina klo 18.00, Riihikirkkoseurat Parikanniemessä,  
 Ohlis, Jyrkämä, Liukkonen, Riikonen
23.–24.6. Kuhmo, Kainuun hengelliset juhannusjuhlat 
 Iivantiirassa Juttuantie 2370, mm. Tiusanen
11.7. Ristiina klo 18.00, Riihikirkkoseurat Parikanniemessä,  
 Tolvanen, Makkonen
15.7. Kangasniemi klo 13.00 Marin Pysäkki, Puulansalmen- 
 tie 15. Parikanniemi-tapahtuma. 

29.7. Parikkala klo 10.00 messu Uukuniemen kirkossa, 
 jonka jälkeen rantakalajuhla Erkki Lemetyisen kesä-
 mökillä Kuljakontie 132 A 

Elokuu
5.8. Liperi klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat Herran kukka- 
 rossa, Tiusanen
8.8. Ristiina klo 18.00 Riihikirkkoseurat Parikanniemessä,  
 Palm, Tiainen, Tiusanen 
17.–19.8. Parikkala, Orpokotijuhlat saaren kirkolla teemalla  
 ”Jumala on uskollinen”
26.8. Joutseno klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen

Parikanniemessä 
avointen ovien päivä
Parikanniemessä vietettiin huhtikuun alussa avointen ovien päivää. Kutsuttuna 
olivat eri yhteistyötahot, joista tuli paikalle väkeä mm. päiväkodista, koulusta, 
sairaalasta, urheiluseurasta, pankista ja paikallislehdestä. Kolmessa ryhmässä 
vieraille kerrottiin säätiöstä, kannatusyhdistyksestä, historiasta, lastensuojelun 
periaatteista ja talon tämän päivän toiminnasta. Vieraat tutustuivat myös eri 
kotiryhmien tiloihin. Työntekijät ja lastenkodin harjoittelijat olivat myös muka-
na kierroksella. Vierailun päätteeksi tarjottiin ruoka ja kakkukahvit. 

Kuvat Niko Takala, Ristiinalainen
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JUMALA 0N USKOLLINEN
74. Parikkalan Saaren kirkon orpokotijuhlat

17.–19.8.2018
Parikanniemisäätiö, Parikanniemen Ystävät ry. ja Parikkalan seurakunta

Katso lisää: www.parikanniemi.fi

PERJANTAI 17.8.2018 
17.00 ”Jumala on uskollinen ja vanhurskas”. Alkajaisseurat,

juontaja Teuvo V. Riikonen, puhujat Vesa Huuskonen, 
Marja-Liisa Malmi ja Erkki Lemetyinen

18.00 ”Jos me olemme uskottomat”. Raamattuopetus 
Petri Tiusanen

18.45 Iltapala
19.15 Rukoushetki
19.30 ”Huuda minua avuksi hädän päivänä”. Iltaehtoollinen,

liturgia ja rippisanat Marja-Liisa Malmi, kanttori Tatjana  
    Korpelainen
 

LAUANTAI 18.8.2018
9.00 ”Uskollinen ylipappi”. Aamuseurat, juontaja Matti 
 Kostamo, puhujat Vesa Julin ja Toini Juvonen
10.00 ”Kristuksen lahjoittaman armon luonne”. Raamattu-
 opetus Jukka Jämsen
11.00 Ruokailu
12.00 ”Vaikka suuret vedet tulvisivat”. Päiväseurat, juontaja  
 Pekka Maaranen, puhujat Liisa Pura ja Jouni Turtiainen
13.30 Päiväkahvi
14.00 ”Armon aikaulottuvuus”. Raamattuopetus Ilkka Puhakka
15.00 ”Opetuslapset lähtivät matkaan”. Lähetysjuhla, 
 juontaja Heini Meuronen, puhujat Leena Haakana,
 Hanna Räsänen ja Teuvo V. Riikonen. Jarkko Maukonen  
 laulaa.
16.30 Ruokailu
16.30 Jaakkiman opistolaisten tapaaminen
17.30 ”Jos jollakin teistä on ystävä”. Ystäväilta, juontaja Petri  
 Tiusanen, puhujat Erkki Makkonen ja Saila Liukkonen.  
 Muistamisia
18.30 ”Puhdista minut rikkomuksistani”. Iltaehtoollinen, 
 liturgia ja rippisanat Juha Luukkonen, kanttori Tatjana  
 Korpelainen
19.30 Iltapala 
20.00 Nuorten tapaaminen Rantamajalla, mukana Jarkko  
 Maukonen

 SUNNUNTAI 19.8.2018
9.00 ”Kuuletko, mitä nuo huutavat”. Raamattuopetus  
 Aino Viitanen
10.00 ”Jeesus parantajamme”. Messu, liturgia Petri   
 Tiusanen, saarna Ilkka Mattila, kanttori Tatjana   
 Korpelainen
11.30 Ruokailu
13.00 "Nimensä kunnian tähden". Päätösseurat, 

 juontaja Teuvo V. Riikonen, puhujat Mirja Sinkkonen,  
 Eero Kuikanmäki ja Jukka Turunen

 Juhlien päätös Parikanniemisäätiön ja Parikkalan 
 seurakunnan edustajat

14.15 Päätöskahvit
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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 vas-
taanottaa lahjoituksia ja testament-
teja työn hyväksi.
Poliisihallituksen keräyslupa:                                                          
nro POL-2015-6305. Keräystili.      
S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

www.parikanniemi.fi

Markku täytti pyöreitä vuosia

Parikanniemen ystävä ja entinen 
työntekijä Markku Liukkonen täytti 
maaliskuussa pyöreitä vuosia, kun 
50 vuotta tuli täyteen. Mikkelissä 
Haukivuoren aluekappalaisena toi-
miva Markku toimi aiemmin pitkään 
Parikanniemen palveluksessa muun 
muassa toiminnanjohtajana ja ju-
listustyössä matkapappina. Kontin 
päätoimittaja kävi onnittelemassa 
Markkua, ja koko Kontin puolesta 
toivotamme hänelle lisää onnea, siu-
nausta ja monia armorikkaita vuosia, 
samalla kun kiitämme häntä erin-
omaisen hyvästä yhteistyöstä. 
Valokuva Viktor Vorontsov / kuva on 
otettu Inkerin Hatsinassa. 

Eero Kankkunen sai kotiinkutsun 99 vuoden iässä

Parikanniemen työn ystävä Eero Kankkunen Kiteen Kesälahdelta sai kotiinkut-
sun kiirastorstaina 29.3.2018. Sadasta vuodesta jäi uupumaan neljä kuukautta. 
Eero työllisti itsensä pääasiassa rakennustyöllä tekemällä muun muassa hirsi-
taloja. Sotaveteraani- ja invalidi Eero taisteli isänmaan itsenäisyyden puolesta 
haavoittuen viisi kertaa. 

Uskoontulonsa jälkeen hän oli mukana Oronmyllyn rakentamisessa, Kansan 
Raamattuseuran ja Sana-lehden asiamies sekä toimi yli 20 vuotta Parikannie-
men julistustyössä pääasiassa Matti Kostamon aisaparina. Eeron tarina on 
kerrottu kirjassa ”Uukuniemeläisiä ukkoja ja eukkoja”, jossa hän sanoi muun 
muassa näin: ”Uukuniemeläisyydessä minä en näe muuta kuin hyvää. Ei minua 
ole arvostelijaksi pantu.” 

Parikanniemisäätiö ja Parikanniemen ystävät ry. kunnioittaa Eero Kankkusen 
muistoa ja siunaa iäisyysmatkaa. (TVR)

Eini Pentikäinen ja Vesa Julin 
säätiön hallitukseen

Parikanniemisäätiön hallituksessa on 
aloittanut kaksi uutta jäsentä. Pastori 
Vesa Julin Imatralta ja lastensuojelun 
perhetyöntekijä Eini Pentikäinen Mik-
kelistä. Kysyimme molemmilta, millä 
mielellä he työn aloittavat. 

Vesa Julin: – Olen kiitollinen voides-
sani olla tällä tavoin mukana Pari-
kanniemisäätiön työssä. Arvostan 
Parikanniemisäätiössä erityisesti sitä, 
että auttamistyötä tehdään selkeästi 
kristilliseltä arvopohjalta, ja auttamis-
työn rinnalla kulkee jatkuvasti myös 
julistustyö, joka ohjaa ihmisiä täyteen 
elämään Jumalan yhteydessä. 

Eini Pentikäinen: – Pidän erittäin ar-
vokkaana Parikanniemen lastenkodin 
työtä ja olen mielenkiinnolla tutustu-
massa uuteen luottamustehtävään. 
Oman työni kautta olen hieman pe-
rillä lastensuojelutyön arjesta ja sen 
haasteista. Lapsuus on arvokasta ai-
kaa, ja kaikki lasten kanssa työsken-
televät tekevät tärkeää työtä sekä 
lasten että koko yhteiskunnan tule-
vaisuuden hyväksi. Omalta osaltani 
haluan olla vaikuttamassa siihen, että 
Parikanniemen työntekijät muistai-
sivat tämän arjen keskellä ja voisivat 
hyvin työssään. (TVR)
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Parikanniemi

1. Kuka olet?
– 11 vuotias tyttö Parikanniemes-
tä, Tuulentuvan kotiryhmästä. 

2. Mikä on lempieläimesi?
– Hevonen, koska tykkään 
ratsastaa.

3. Pelkäätkö jotain eläintä?
– Joo, pelkään hämähäkkejä, 
käärmeitä, susia ja susikoiria.

4. Mitä eläimiä on Parikannie-
messä?
– 2 hevosta ja kissa. 

5. Minkä nimisiä eläimet ovat?
– Hevoset ovat Harli ja Ponutar, 
ja kissan nimi on Söpö.

6. Mistä Parikanniemen eläi-
mestä pidät eniten?
– Söpöstä.

7. Saatko hoitaa Parikannie-
men eläimiä?
– Saan käydä katsomassa, 
silittämässä ja joskus antaa 
leipää ja porkkanoita hevo-
sille.

8. Kuka huolehtii eläimistä?
– Mies nimeltä Kärpänen.

9. Mitä eläimiä haluaisit Pari-
kanniemeen?
– Haluaisin koiran, pupun, 
hamsterin, marsun ja ponin, 
jolla voisi ratsastaa.

10. Oletko koskaan käynyt 
eläintarhassa?
– Olen, kerran Korkeasaaressa.

11. Onko sinulla harrastuksia?
      – On, käyn tanssissa 

kerran viikossa, mutta haluaisin 
aloittaa ratsastusharrastuksen.

12. Mistä haaveilet?
      – Marcuksen ja Martinuk-

sen konsertista, ja unelmani olisi 
päästä joskus Pariisiin.

Haastattelu: Helmi
Vastaukset: Aamu 
Valokuvat: Anne

Eläimet kuuluvat 
Parikanniemen arkeen
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Palvelevat leijonat

Mikkeliläiset Maire ja Jari Vierik-
ko ovat löytäneet Leijonien toi-
minnasta mieluisen harrastuk-
sen ja mahdollisuuden palvella 
lähimmäisiä. 
– Kotiseudullani Pohjanmaal-
la oli voimakas kökkäperinne 
(Savossa talkootyö), naapu-
reiden auttaminen oli osa 
elämää. Sen takia tuntui luon-
tevalle lähteä mukaan, kun 
tuttava kutsui Lions Clubiin 
noin 15 vuotta sitten, Jari Vie-
rikko muistelee. 

Toimintaa seuratessaan Mai-
re Vierikkokin innostui Lionsin 
toiminnasta ja oli 14 vuotta sit-
ten perustamassa Mikkeliin uut-
ta naisten ryhmää LC Naisvuori.  

Lions on avustus- ja palve-

lujärjestö. Klubit pyrkivät toi-
mimaan pääasiassa oman 
paikkakunnan lasten, nuorten 
ja vanhusten hyväksi. Mo-
nenlaisilla tempauksilla ja ta-
pahtumilla kerätään varoja 
harrastustoimintaan, jolla pyri-
tään ehkäisemään nuorten ja 
lasten syrjäytymistä.  Vierikot 
kertovat lasten talvitapahtu-
masta, joka on hyvä esimerkki 
toiminnasta. 
– Järjestimme hiihtolomaviikol-
la suuren lastentapahtuman 
Mikkelin satamassa. Kaikilla 
lapsilla ei ole mahdollisuutta 
matkustaa lomalla. Näin he-
kin saivat jotain mukavaa te-
kemistä. Tarjoilut olivat lapsille 
ilmaisia, aikuisilta perittiin pieni 

maksu. Haimme mukaan myös 
vastaanottokeskuksen maa-
hanmuuttajalapset. 

Apua tarvitsevat perheet ja 
laitokset löytyvät usein puska-
radion kautta. Tuttavan kautta 
Vierikoille tuli tieto Parikannie-
men lastenkodin urheiluväline-
toiveista, ja kaksi mikkeliläistä 
Lionsklubia tarttui heti haastee-
seen. Lahjoituksesta kerrottiin 
edellisessä Kontissa. 

Kansainvälisesti Lions-toiminta 
avustaa tyttöjen koulutusta, nä-
kövammatyötä monipuolisesti 
ja lähettää katastrofiapua krii-
sialueille. Toiminta ei ole sitou-
tunut mihinkään uskontoon tai 
politiikkaan. Suomessa yhteis-
työtä tehdään kuitenkin seura-
kuntien diakoniatyön kanssa. 
Ja varojen hankinnassa jotkut 
klubit järjestävät juhlapyhien ai-
kaan kirkkokonsertteja. 

Suurista kansainvälisistä pro-
jekteista Maire Vierikko mainit-
see tuhkarokkorokotukset, joil-
la tauti pyritään hävittämään 
maailmasta. 
– Auttaessamme kehitysmai-
den lapsia varmistamme samal-
la, ettei tauti turismin välityksellä 
leviä omiin lapsenlapsiimme. 

Haastattelu ja kuva: 
Pirkko Oinonen

Lions-järjestön perusti amerikkalainen 
liikemies Melvin Jones vuonna 1917. 
Suomeen Lions-aatteen toi kanadan-
suomalainen Arne Ritari vuonna 1950. 
Lions-nimi muodostuu sanoista Liberty, 
Intelligence, Our Nation’s Safety. Suo-
messa Lions-nimi tulkitaan Luovuta 
Isänmaasi Onnellisempana Nouseville 
Sukupolville. (Lähde: www.lions.fi)
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