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Kiitos menneestä vuodesta, rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2019!
Esitämme lämpimät kiitokset kaikille työntekijöille, työn ystäville, vastuunkantajille ja lukuisille yhteistyökump-
paneille, jotka olette olleet mukana vuoden 2018 aikana eri tavoin yhteisessä työssä. Parikanniemen kaikessa 
työssä keskeistä on lastensuojelu ja evankeliumin julistaminen. Työn mahdollistavat ihmiset, joiden sydämellä 
tämä työ on, joille se on tärkeää ja rakasta. Arvostamme teidän jokaisen työtä, vastuunkantamista ja mukana 
olemista yhteisessä tehtävässä. Toivotamme kaikille rauhallista Kristuksen syntymäjuhlaa ja kaikkea hyvää uu-
delle vuodelle 2019.

”Ilo, rauha mukanaan saapunut on päälle maan Jumala ja ihminen, auttajamme armoinen.” (Vk.16:4).

Parikanniemisäätiö, Parikanniemen Ystävät ry, Parikanniemen lastenkoti
Erkki Lemetyinen, Kimmo Jaatila, Teuvo V. Riikonen, Sami Siponen

Anna lahjasi lapselle - Parikanniemen joulukeräys
Parikanniemen lastenkoti antaa paikan lapselle, joka tarvitsee turvaa, suojaa, rakkautta ja oman paikan.
Joka joulukuussa Parikanniemi järjestää suositun Matka Betlehemiin -jouluvaelluksen, jossa kerromme joulun 
lapsesta, joka sai paikan tallissa. Parikanniemi haluaa antaa paikan lapselle, jolla on kylmä, sisäisesti tai ulkoises-
ti. Paikan jokaiselle tarvitsevalle lapselle. Auta meitä antamalla lahjasi tälle työlle. Järjestämme 1.– 31.12.2018 
Joulukeräyksen Anna lahjasi lapselle. Voit osallistua keräykseen joulukuun aikana Parikanniemen tilaisuuksissa 
tai keräystilin kautta. Lämmin kiitos sinulle lahjastasi lapselle. 
Keräystili FI63 5271 0420 1411 20 (Suur-Savon Osuuspankki) 

Matka Betlehemiin Jouluvaellus 22. kerran 
Parikanniemen lastenkodilla Mikkelin Ristiinassa järjeste-
tään 14.–15.12.2018 suosittu Matka Betlehemiin Jouluvael-
lus 22.kerran. Vaelluksen mahdollistavat lastenkodin lapset, 
työntekijät ja kymmenet vapaaehtoiset. Jouluvaelluksen kä-
sikirjoittaja on Johanna Talo, joka tänä vuonna on myös vael-
luksesta vastaava henkilö.

Matka Betlehemiin Jouluvaellus alkaa Parikanniemen Riihikirkossa yhteisillä joululauluilla. Tämän jälkeen ryh-
mät lähtevät oppaan johdolla kiertämään maastoon reittiä, jonka varrella kuvataan joulun tapahtumia. Vaellus 
päättyy seimen kautta tupaan, jossa on tarjoilua, arpajaiset, myyjäiset ja mahdollisuus osallistua keräykseen 
lastenkodin työn hyväksi. Viime vaelluksille on osallistunut 1000–1300 vaeltajaa.

Jouluvaellukselle saapuvia kehotetaan pukeutumaan sään mukaisesti ja varautumaan pieneen odotukseen. 
Vaelluksen ajat ovat perjantaina 14.12.2018 klo 17.00–20.00 ja lauantaina 15.12.2018 klo 16.00–19.00. Ryh-

miä pyydetään ilmoittautumaan Parikanniemen toimistoon toimisto@parikanniemi.fi ja 0400-744061. Osoite: 
Parikanniementie 130,52320 Vitsiälä. Matka Betlehemiin Jouluvaelluksen järjestää Parikanniemisäätiö ja Pari-
kanniemen Ystävät ry. Lisätietoja www.parikanniemi.fi

Pixabay
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Yhteiskunnan muuttuessa myös arjen ja pyhän 
ero hämärtyy. Tämä näkyy monella tavalla, 
mutta yksi suurimmista muutoksista ajassamme 
on ihmisen kyvyttömyys nähdä, miksi ja mihin 
me tarvitsemme pyhyyttä. Ihminen ei enää tie-
dä, milloin on aika pyhyydelle, hiljaisuudelle ja 
Pyhälle. Pyhä tarkoittaa jotakin erotettua. Sanat 
viittaavat tilaan tai asemaan, joka poikkeaa 
muusta. Jos kaikki on pyhää, silloin mikään ei 
ole, vaan kaikki on samaa. Millään ei ole mitään 
väliä. Pyhän vastakohta on epäpyhä.

On sanottu, että on olemassa kolmenlaista py-
hyyttä. Ensiksi on Kristuksessa oleva pyhyys, ja se 
on aina täydellistä. Siksi jokainen Kristuksen oma on 
pyhä. Toiseksi on olemassa ihmisessä olevaa pyhyyt-
tä, joka on aina täydellisen epätäydellistä. Ihminen 
ei näe itsessään pyhyyttä ja jos luulee näkevänsä, 
on harhassa. Kolmanneksi on olemassa taivaallista 

pyhyyttä. Se on täydellistä, jotain sanoin kuvaamat-
toman puhdasta, Jumalalle erotettua. Sellaista, jota 
emme osaa edes kuvata.

Joulun sanoma on siinä, että Pyhä laskeutui pahuu-
teen. Pyhä tuli keskelle maailman myllerrystä, ihmi-
sen epätoivoa ja toivottomuutta. Pyhä syntyi ihmisen 
muodossa pieneen kaupunkiin Betlehemiin, tallin 
hajuihin ja tuoksuun, yön kylmyyteen, keskelle nuo-
ren parin epätietoisuutta ja odotusta. Pyhä laskeutui 
pahuuden keskelle, murtautui valona pimeyteen, 
toivona epätoivoon, lämpönä kylmyyteen ja armona 
avuttomuuteen. 

Pyhä on salaisuus, jonka Jumala paljastaa meille 
Kristuksen kautta. Sen edessä saamme polvistua ja 
ihmetellä ”Vaiti kaikki salaisuutta Kristuksen.”

Pyhyys laskeutui 
pahuuden keskelle

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Suomi pyörii jo 24/7

Auno Mäkinen
Neuvottelupäällikkö ja pastori
 

Näkökulma

Osa suomalaisista tekee työtä, joka 
ei jaksotu viikkoon. Usein tällaista 
työaikaa käytetään varmistamaan si-
säinen ja ulkoinen turvallisuus. Käy-
tännössä sotilaat, poliisit ja vartijat 
ovat kaikki niin sanottua jaksotyötä 
tekeviä.  Myös osa terveydenhuollon 
henkilökuntaa noudattaa vastaavan 
kaltaista työaikajärjestelmää.  Näin 
on oltava, koska ihmisten perustur-
vallisuus edellyttää, että osa suoma-
laista joustaa ja suostuu tekemään 
töitä silloin, kun muu väestö viettää 
vapaitaan.

Jousto ei rajoitu vain viikonlop-
puihin. Usein näillä meidän perus-
turvallisuudestamme vastaavilla 
ihmisillä on ainakin osa juhlapyhistä 
tavallisia työpäiviä. Tämä asettaa 
omat haasteensa perhe-elämälle. 
Kun muilla on vapaata, jotkut ovat 
aina töissä. Erityisesti tilanne on 
hankala niille perheille, joissa mo-
lemmat vanhemmat ovat jaksotyö-
läisiä. He eivät välttämättä pysty 
viettämään juhlapyhiä ja vapaita 
koskaan yhdessä. 

Toisaalta tätä joustoa on kom-
pensoitu maksamalla korvauksia 
normaalin palkan päälle. Näin sun-
nuntaityö ja muut työaikalisät ovat 
perusteltuja myös tänään. Näiden 
lisien poistaminen pudottaisi ansio-
tasoa siinä määrin, ettei turvallisuu-
desta ja terveydestämme vastaavia 
saataisi enää työskentelemään epä-
mukavina aikoina, ja he jopa hakeu-
tuisivat muihin ammatteihin. 
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Pyhän Jumalan 
pyhät ihmiset

Sanan ”pyhä” kuulee tosi usein 
kristillisessä puheessa. Mutta 
kuka tietää, mitä sana pyhä oi-
keasti tarkoittaa? 

 Kerrataanpa siis. Sana 
pyhä tarkoittaa ensinnäkin 
asioiden erottamista toisis-
taan. Sunnuntai on pyhäpäi-
vä, koska se on erilainen päi-
vä kuin muut. Pyhä Raamattu 
on erilainen kirjakokoelma 
kuin mikään muu. Pyhä on siis 
erilaista, toista ja epätavallis-
ta.

Toiseksi sana pyhä liittää 
arkiset asiat hengelliseen 
yhteyteen ja Jumalan käyt-
töä varten. Pyhäpäivä on 
tavallinen päivä, jota kuului-
si käyttää myös hengellisyy-
den harjoittamiseen, vaikka 
kirkossa käymiseen tai uskoa 
avaavan kirjan lukemiseen. 
Pyhä kaste tuo minulle Juma-
lan lapseuden lahjan. Pyhä 

Raamattu kertoo Jumalan 
teoista ja samalla lahjoittaa 
ne minulle.

Kolme pyhää taivaissa 

Sanan pyhä käyttö perustuu 
siihen, että Jumalaa itseään 
kutsutaan pyhäksi. Hänen yksi 
nimensä on Israelin Pyhä” (Jes. 
1:4; Ps. 71:22). 

 Jumalan pyhyys tar-
koittaa erilaisuutta. Hän on 
tyystin erilainen kuin mikään 
tämän maailman luotu olen-
to. Siksi Mooses huudahti: 
”Kuka on sinun kaltaisesi, sinä 
pyhyydessä ihmeellinen” (2. 
Moos. 15:11). Hanna sanoi 
viedessään pienen Samuelin 
pyhäkköön palvelijaksi: ”Vain 
Herra on pyhä, ei ole toista” 
(1. Sam. 2:2.). Profeetta Jesa-
ja kirjoittaa: ”Mihin te minua 
vertaisitte? Kuka on minun 

kaltaiseni? Kysyy Pyhä” (Jes. 
40:25).  

Sana pyhä liittyy myös Jee-
sukseen. Hänen yksi arvoni-
mensä on ”Jumalan Pyhä”: 
Pietari sanoo: ”Herra, kenen 
tykö me menisimme? Sinulla 
on iankaikkisen elämän sa-
nat; ja me uskomme ja ym-
märrämme, että sinä olet Ju-
malan Pyhä” (Joh. 6:68–69). 
Jeesus on pyhä, koska hän 
on Jumalan toiminnan väli-
kappale. Ja vielä enemmän. 
Hän on Jumala itse. Jumalan 
toinen persoona.

Lukija varmaan keksii kol-
mannenkin pyhän. Jo Pyhän 
Hengen nimessä on tuo sana 
pyhä. Se tuo tärkeän tar-
kennuksen hänen nimeensä. 
Emme puhu pelkästään Hen-
gestä, koska on olemassa 
muitakin henkiä, kuten enke-
leitä (Hepr. 1:14) ja langen-

Raamattuopetus

Kari Kuula, TT
dosentti, seurakuntapastori, 

Kauniaisten  srk
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Kristuksen lahjapyhyys tuo ihanan 
rentouden elämään. 

neita henkiä (1. Piet. 3:19). 
Puhumme Pyhästä Henges-
tä, koska hän on Jumalan 
kolmas persoona, ei mikään 
enkeli tai muu henkiolento. 

Lisäksi ilmaus Pyhä Henki 
viittaa Hengen tehtävään, 
pyhittämiseen. Pyhä Henki 
erottaa ihmisen tämän maa-
ilman valtapiireihin kuuluvista 
asioista ja liittää hänet Ju-
malan yhteyteen. Pyhä Henki 
antaa ihmiselle uskon, jolla 
hän voi ottaa vastaan Kris-
tuksen pelastuslahjoineen. 
Henki antaa kristityille armo-
lahjat, joilla hän voi palvella 
lähimmäistä ja seurakuntaa. 

Pyhät ihmiset maan päällä

Kristittyjä kutsutaan pyhiksi, kos-
ka Jumala on ottanut heidät 
omikseen. Heidät on liitetty Ju-

malan yhteyteen ja puettu Kris-
tuksen lahjapyhyyteen. 

 Tämä pyhyys on meis-
sä silloinkin, kun usko tuntuu 
hiipuvan olemattomiin. Ja sil-
loinkin, kun lankeamme syn-
tiin. Silloin Kristus asuu meis-
sä entistäkin lujemmin. Mitä 
huonompia me olemme, sitä 
tiukemmin Kristus pitää meis-
tä kiinni.

 Sanalla pyhä viitataan 
myös kristityn kasvuun. Meitä 
kutsutaan elämään ”pyhää 
elämää” (1. Tess. 4:7) eli hei-
jastamaan Jumalan hyvyyttä 
ja oikeudenmukaisuutta.

 Tämä pyhittyminen on 
Pyhän Hengen työtä. Henki 
kasvattaa meissä hyviä he-
delmiään, kuten rakkautta, 
iloa, rauhaa, kärsivällisyyt-
tä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, 
uskollisuutta, lempeyttä ja 
itsehillintää” (Gal. 5:22–23). 

Näin meitä vapautetaan elä-
mään sovussa sisimpämme ja 
Jumalamme kanssa.

 Kristuksen lahjapyhyys 
ja Hengen hedelmät tuovat 
ihanan rentouden elämään. 
Meidän ei tarvitse erikseen 
kannatella uskoamme. Mei-
dän ei tarvitse joka paikas-
sa puhua selvästi ja ääneen 
Jeesuksesta. Hän kun on 
kanssamme kutsumattakin. 
Henki vaikuttaa meissä ilman 
omia ponnisteluitammekin.

 Tästä syystä kristityt 
saattavat joskus näyttää ih-
meen innottomilta. Onko 
Hengen palo sammunut, joku 
saattaa kysyä. Ehkä vastaus 
on kuitenkin päinvastainen. 
Henki kantaa niin levollisesti, 
ettei omasta uskosta tarvitse 
erikseen huudella. 

 

 

Jukka Bonsdorff
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Asiantuntija

Vuonna 1973 aloitettu Kau-
neimmat joululaulut -perin-
ne täyttää edelleen kirkot. 
Perinteen käynnistivät nyt jo 
edesmenneet Suomen Lähe-
tysseuran ensimmäinen musiik-
kisihteeri Martti Kauppinen ja 
Hyvinkään seurakunnan pitkä-
aikainen kanttori Matti Heroja. 
Heidän rohkeutensa ansiosta 
saamme edelleen kokoontua 
Suomen suurimman vuosittai-
sen musiikkitapahtuman tilai-
suuksiin. 

Kauppisen ajatus oli haas-
taa seurakuntien kanttorit te-
kemään jotakin lähetystyön 
hyväksi vuoden hiljaisimpana 
pyhänä, kolmantena advent-
tisunnuntaina. Kun hän kääntyi 
asiassa Matti Herojan puoleen, 
oli Herojalla idea heti valmiina 
yhteislaulutilaisuudesta, jonka 
avulla kerätään samalla kolehti 
Suomen Lähetysseuran ulko-
maantyölle.

Lähes jokainen ev.lut.-
seurakunta on mukana 
tapahtumassa 

Ensimmäisenä vuonna uuteen 
haasteeseen lähti 140 seura-
kuntaa, mutta pian tapahtuma 

mistautumista hektisen arjen 
keskellä. Tapahtuma tarjoaa 
seurakunnille kiinnostavan ka-
navan tavoittaa myös kirkkoon 
kuulumattomia, sillä joululaulu-
tilaisuuksiin on matala kynnys 
osallistua.

Kauneimmat Joululaulut te-
kee hyvää yhteen kokoontuvil-
le laulajille, mutta myös koleh-
tituoton kautta lukemattomille 
heikommassa asemassa olevil-
le ihmisille ympäri maailmaa. 
Viime vuosina kampanjan vuo-
sittainen keräystulos on ollut 
noin miljoona euroa.

kasvatti suosiotaan niin, että ny-
kyään lähes jokainen evankelis-
luterilainen seurakunta järjestää 
vähintään yhden Kauneimmat 
Joululaulut -tilaisuuden. Suurim-
mat seurakunnat laulattavat ih-
misiä kymmenissä tilaisuuksissa 
ensimmäisestä adventista lop-
piaiseen.

Kauneimpia Joululauluja lau-
letaan kirkkojen lisäksi muun 
muassa kuppiloissa, kauppa-
keskuksissa ja kouluissa. Tämän 
lisäksi Kauneimpia Joululauluja 
kokoontuvat laulamaan myös 
ulkosuomalaiset eri puolilla 
maailmaa.

Mihin Kauneimmat Joulu-
laulut -tilaisuuksien suosio 
perustuu? 

Joululaulut tuovat useimmille
muistoja lapsuusajasta, ja sik-
si niihin liittyy paljon tunteita, 
joita voi elää uudelleen Kau-
neimpien Joululaulujen myö-
tä. Tapahtuma vahvistaa yh-
teislauluperinnettä, joka on 
osa suomalaista kulttuuria ja 
seurakuntaelämää. Yhdessä 
laulaminen – tai vain osallistu-
minen kuulijana – kasvattaa 
elävää yhteisöllisyyttä. Monille 
se on tärkeä osa jouluun val-

Kauneimmat 
joululaulut tekee 
hyvää!

Päivi Mattila, 
Suomen Lähetysseuran 
taidetoiminnan asiantuntija
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Tuotolla autetaan kaikkein 
köyhimmissä olosuhteissa 
eläiviä

Tänä vuonna Kauneimmat Jou-
lulaulut -keräyksen tuotolla tue-
taan erityisesti lapsia, esimerkik-
si vammaisten lasten koulutusta 
ja terveydenhuoltoa, ehkäis-
tään perheväkivaltaa ja lapsi-
työtä sekä edistetään tyttöjen 

koulutusta 15 eri maassa, muun 
muassa Boliviassa, Nepalissa ja 
Etiopiassa.

Keräyksen tuotolla saadaan 
aikaan positiivista, pysyvää 
muutosta kehitysmaiden kaik-
kein köyhimpien ihmisten eli-
nolosuhteissa. Laulutapahtu-
missa toteutetaan seurakuntien 
lähetystyötä. Kauneimmista 
Joululauluista on 46 vuodessa 
muodostunut merkittävä, elin-

voimainen ja elämyksellisen 
musiikkitapahtuma, joka on 
lähtemätön osa suomalaista 
jouluperinnettä. Olen kiitollinen 
ja ylpeä saadessani olla pieni 
osa tätä suurta, hyvää tekevää 
joululahjaa.

Yhdessä laulaminen kasvattaa elävää yhtei-
söllisyyttä. Monille se on tärkeä osa jouluun 

valmistautumista hektisen arjen keskellä.

”Tykkään pelata, leikkiä ja laulaa!” Rachael, 4 v., asuu Katuturan köyhällä slummialueella Namibiassa. Hä-
nen vanhempansa ovat hyvin nuoria, itsekin vasta koululaisia. Lähetysseuran tuella Rachael on päässyt 
kirkon päiväkotiin ja esikouluun. Ilman apuamme Rachaelin olisi vaikeaa saada tarvitsemaansa hoivaa.
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Historia

Katolisempi kuin luulit: 
Matkoja Suomen 
kristilliseen historiaan

 

Sana ”katolinen” tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa kaikenkattavaa ja 
yleismaailmallista. Kristillinen kirkko käytti tätä sanaa itsestään erotukseksi 
lahkoista hyvin varhain (viim. 100-luvun alussa); olihan jo helluntaina kirkko 
puhunut kaikkia kieliä. Kirkko levisi nopeasti Rooman valtakuntaan, ja 
sieltä lähetystyöntekijöitä lähetettiin mm. Englantiin, josta oli kotoisin myös 
Suomen apostoli piispa Henrik. 
Pyhän Henrikin jälkeen Suomi 
oli katolinen noin neljänsadan 
vuoden ajan. Nykyinen ka-
lenterimme nimipäivineen ja 
juhlapyhineen perustuu yhä 
pitkälti keskiaikaiseen kato-
liseen liturgiseen kalenteriin. 
Myös monet kaupungit, kuten 
Mikkeli (ruotsiksi S:t Michel), on 
nimetty pyhimysten mukaan. 
Joulupukinkin hahmo perus-
tuu osin 300-luvulla elänee-
seen katoliseen Pyhään Niko-
laukseen.

Katolinen kirkko toi Suomeen 
sivistyksen

Kuten Topeliuksen Maamme-kir-
ja toteaa, katolinen kirkko toi 
Suomeen ensimmäiset koulut, 
sairaalat, tieteet, taiteet, tiet ja 
sillat. Se liitti Suomen läntiseen 
kulttuuripiiriin ja toi tänne sivis-
tyksen. Suomen ensimmäiset 
tunnetut kirjat olivat Turun do-
minikaanipiispa Tuomaan tuo-
misia, ja ensimmäinen Suomea 

kaan kirkon kanssa”. Suomessa 
reformaatio ei repinyt kirkkoa 
rikki kuten Saksassa, vaan siir-
tymä koski kuninkaan päätök-
sestä koko Ruotsin valtakun-
taa. Puolalaisen prinsessan 
naineen kanssa avioituneen 
Juhana-herttuan ja heidän 
poikansa Sigismundin aikana 
1500-luvun lopulla Ruotsin ja 
Rooman kirkkojen jälleenyh-
distyminen oli lähellä, muttei 
lopulta toteutunut.  

1600-luvun puhdasoppi-
suuden aikana paavi oli Suo-
menkin luterilaisille Antikristus, 
mutta valtakunnan kuninga-
tar Kristiina, Turun akatemian 
(myöh. Helsingin yliopisto) pe-
rustaja, yllätti kaikki luopumalla 
kruunusta ja kääntymällä ka-
tolisuuteen. 1700–1800-luvuilla 
syntyneet pietistiset herätykset 
alkoivat ylittää vanhan opin ja 
tunnustuskuntien rajoja, ja kes-
kenään riitaantuneet herätys-
liikejohtajat syyttelivät toinen 
toistaan katolisen hapatuksen 
tuomisesta suomalaiseen lu-

varten painettu kirja oli katoli-
nen messukirja Missale Aboen-
se. Dominikaaniveljet opettivat 
ja saarnasivat Turussa kansan-
kielellä kolmisensataa vuotta 
ennen reformaatiota, kolme 
kertaa kauemmin kuin Suomi on 
nyt ollut itsenäinen. Naantalissa 
Jöns Budde käänsi Raamatun 
kirjoja ja teologiaa 1400-luvulla, 
ja Rauman fransiskaaniluostarin 
kirkko on yhä kirkollisessa käy-
tössä, samoin kuin yli 70 muuta 
keskiaikaista eli ex-katolista kivi-
kirkkoa ympäri maata.

Yhdistymispyrkimyksiä ja 
ekumeniaa 

Reformaation alkuperäisenä 
tarkoituksena ei ollut hylätä 
katolisuutta vaan ainoastaan 
siihen pesiytyneitä väärinkäy-
töksiä. Augsburgin tunnustuk-
sen mukaan luterilaiset eivät 
halunneet opettaa ”mitään, 
mikä on ristiriidassa Raamatun 
tai katolisen kirkon tai Rooman-
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terilaisuuteen. 1900-luvun eku-
meenisen murroksen jälkeen 
suomalaisen katolilaisen onkin 
hämmästyttävän helppo ka-
veerata niin valtavirtaluterilais-
ten kuin eri herätysliikkeittenkin 
kanssa. 

Vatikaanin 2. kirkolliskokous 
1962–1965 avasi katolisen kir-
kon ekumenialle, ja sen seu-
rauksena myös protestanttien 
suhtautuminen katolisuuteen 
alkoi muuttua. Merkittäväs-
sä roolissa katolis-luterilaisen 
luottamuksen rakentajina 
maassamme olivat piispa Paul 
Verschuren ja dogmatiikan 
professori Seppo A. Teinonen, 
joka itsekin lopulta siirtyi kato-
liseen kirkkoon. Viime aikoina 
katolilaisten määrä on kasva-
nut lähinnä maahanmuuton 
seurauksena, mutta silti luku-
määrä on vain noin 15 000 hen-
keä. Laatu on kuitenkin mää-
rää vankempi, sillä kirkot ovat 
täynnä, ja pieneen käännyn-
näisten joukkoon kuuluu yhä 
merkittävämpiä ja mielenkiin-
toisempia nimiä yhteiskunnan 

eri aloilta (mm. Timo Soini, Antti 
Nylén, Lauri Järvilehto, Oskari 
Juurikkala, Pauli Annala). Suo-
malaiset katolilaiset ovat voit-
topuolisesti hyvin ekumeenisia 
ja tulevat hyvin toimeen mui-
den kristittyjen kanssa.

Tee aikamatka Suomen 
katolisille juurille

Pienestä koosta ja lähes 
500-vuotisesta historiallisesta 
katkoksesta johtuen katolisuus 
on Suomessa melko heikosti 
tunnettu todellisuus. Yksi tapa 
tutustua siihen – ja samalla 
omiin juuriimme – on tehdä kult-
tuuri- ja aikamatkoja Suomen 
katolisille paikoille. Matkaop-
paana voi toimia kirjani Katoli-
sempi kuin luulit: Aikamatkoja 
Suomen historiaan (Kirjapaja 
2017). Suosittelen esimerkiksi 
seuraavia kohteita: 

1. Turku ja Kaarina. Käy 
Turun tuomiokirkossa, keskiajan 
katolisen Suomen sydämessä. 
Käy myös Turun dominikaani-

konventin muistomerkillä ja Ko-
roisten ristillä. Kaarinan Kuusis-
tossa komeilevat keskiaikaisen 
piispanlinnan rauniot. 

2. Naantali ja Rauma. 
Naantalissa voi ihailla Turun tuo-
miokirkon jälkeen toiseksi suurin-
ta keskiaikaista kivikirkkoa, van-
haa birgittalaisluostarin kirkkoa, 
jossa nunnia oli vielä 1500-luvun 
lopulle. Pihassa on Jöns Bud-
den muistomerkki. Raumalla on 
sekä kaupunginkirkon rauniot 
että upea fransiskaaniluostarin 
Pyhän Ristin kirkko. Pihassa on 
Pyhän Franciscus Assisilaisen 
patsas. 

3. Kokemäki, Köyliö ja 
Nousiainen. Teemana Pyhä 
Henrik. Kokemäellä on Henrikin 
saarnahuone, Suomen vanhin 
puurakennus, Köyliössä taas 
Henrikin oletettu surmaamis-
paikka ja Nousiaisissa Henrikin 
1400-lukulainen puusarkofagi. 
Köyliöön järjestetään joka vuosi 
kesäkuussa ryhmäpyhiinvaellus.

Emil Anton, TM, FM
Kuvat Emil Antonin arkisto

Katolinen kirkko liitti Suomen läntiseen 
kulttuuripiiriin ja toi tänne sivistyksen.

Turun dominikaanikonventin muistomerkki.
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Entinen narkomaani ja ex-vanki, 
kitaravirtuoosi Jukka Tolonen:

”En nähnyt mitään 
ulospääsyä”
Jukka Tolonen eli 70-luvulla unelmaansa musiikkimaailman huipulla. Sitten 
huumeet veivät hänet vuosikymmeniksi pimeyteen. Huumehöyryissä 
hän päätyi puukottamaan naisystäväänsä ja menetti sen seurauksena 
vapautensa. Vankilassa hän löysi kuitenkin uuden vapauden, kun 
evankeliumi syntien sovituksesta kirkastui. Nyt Tolonen haluaa palvella 
lahjallaan Jumalaa ja kertoa tarinaansa, että muutkin toivonsa menettäneet 
voisivat saada elämälleen uuden suunnan. 

– Myös minut pakotet-
tiin pianotunneille, mistä olen 
nyt kiitollinen, mutta silloin en 
tykännyt käydä niillä. Opetta-
ja oli vanha täti, jolla oli aina 
jotain naputtamista. Joko en 
ollut harjoitellut tarpeeksi tai 
jouduin suoraan käsienpesulle, 
kun olin tulossa pelaamasta jal-
kapalloa. 

Tolosen ensimmäinen musiikil-
linen muisto liittyy pieneen soit-
torasiaan siskojen huoneessa.

– Se oli sellainen vedet-
tävä tirolilaismökki. Sen kan-
nen kun avasi, kuului Mozartin 
menuetti, ihastuttavan kaunis 
melodia. TV:stä muistan kuul-
leeni Tšaikovskin B-molli piano-
konserton alun. Vähintään 
yhtä paljon kolahti Elviksen ”I 
want you, I need you, I love 
you”. 

Tolonen tiesi jo varhain ha-
luavansa muusikoksi. Hän olisi 
halunnut lopettaa koulunsa 

”Kuvittelin voivani hallita huumeiden käyttöä.”

– Kymmenen vuotta sit-
ten olin rappionarkomaani. 
Olin varma, etten eläisi 60-vuo-
tiaaksi, 66-vuotias Tolonen 
muistelee elämänsä pimeintä 
aikaa.

 
Ensi kosketus musiikkiin 
kotoa

Lapsuutensa Tolonen vietti 
Helsingin Kaivopuistossa. Isä 
työskenteli Suomen Matkailu-
yhdistyksen toimitusjohtajana, 
äiti kirjoitti pakinoita Uuteen 
Suomeen kotona nimimerkillä 
Sipra. Jukka oli nuorin neljästä 
lapsesta. 

Isä kuoli yllättäen Jukan ol-
lessa 15-vuotias. Kaksi vanhinta 
sisarta oli tuolloin jo muuttanut 
omilleen, Jukka ja nuorin sisar 
muuttivat äidin kanssa isosta 
työsuhdeasunnosta pieneen 
kaksioon lähelle entistä kotia.  

Lapsuudessaan Tolonen muis-
taa viettäneensä paljon aikaa 
äidin kanssa kahdestaan. 

– Isä jäi jollain tavalla 
etäiseksi, emme ehtineet kun-
nolla tutustua.

– Äiti lauloi minulle las-
tenlauluja, mutta hän lauloi 
myös iskelmiä. Isä oli soittanut 
nuorena viulua. Kerran vuo-
dessa, jouluaattona, hän soitti 
virren Enkeli taivaan. Joului-
sin meillä laulettiin aina ensin 
hengellisiä joululauluja ja vas-
ta sitten tonttuaiheisia.  Vaikka 
kotimme ei ollut erityisen usko-
vainen, joulukirkossa käytiin ja 
iltarukous opetettiin. Isällä oli 
myös joskus tapana laittaa kä-
tensä pääni päälle kuin siuna-
takseen.

– Siskot kävivät pianotun-
neilla ja totuin kuulemaan hei-
dän soittoharjoituksiaan. Iltaisin 
he kuuntelivat Paul Ankan ja 
Elvis Presleyn levyjä. 
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keskikouluun ja lähteä täysillä 
luomaan uraa kitaristina.   

– Isän kuoleman jälkeen 
kävin kuitenkin äidin toiveesta 
lukion ja pääsin ylioppilaaksi. 

Rakkaus kitaraan ja halu 
tehdä perässä

Kitaraan, sen ääneen ja ulko-
muotoon, Tolonen rakastui kat-
sellessaan Ricky Nelson -show-
ta, jossa Nelson soitti akustista 
kitaraa. The Beatles oli kuitenkin 
se, joka sai Tolosen lopullisesti in-
nostumaan musiikista. 

– Syttyi halu: minä myös! 
Ensimmäisen oman kitaransa 

Tolonen sai 11-vuotiaana synty-
mäpäivälahjaksi. 

– Kävin yhdellä kitara-
tunnilla, jolla opin virittämään 
kitaran ja sain sointuvihon. Va-
lokuvista tutkin, miten kitaristit 
pitävät sormiaan. 

”Kuvittelin voivani hallita huumeiden käyttöä.”

– Opettelin soittamaan 
Beatles-musiikkia. Pian syntyi 
ensimmäinen oma, samantyy-
linen kappale. 

– Seuraavaksi piti saada 
oma bändi. Sain ylipuhuttua 
serkkuni Heikin ja Pirkon mu-
kaan. Heikki soitti peltiämpäris-
tä ja vanerista tehtyä rumpua, 
ja Pirkko lauloi. Heikki on myö-
hemmin tullut tunnetuksi taita-
vana basistina nimellä Häkä 
Virtanen.

Ollessaan 15-vuotias Tolo-
nen liittyi Arto Sotavallan The 
Rogues -bändiin, jonka kanssa 
hän pääsi ensimmäisen ker-
ran levyttämään. Pari vuotta 
tämän jälkeen Tolonen perusti 
yhdessä Vesa Aaltosen kanssa 
Tasavallan Presidentti -yhtyeen, 
joka saavutti tärkeän aseman 
suomalaisen progressiivisen 
rockin kentässä. 

Yhden talven opinnot Sibe-
lius-akatemian yleisellä linjalla 

saivat jäädä, kun Tasavallan 
Presidentti suuntasi ensimmäi-
selle kiertueelleen Englan-
tiin.  Vuonna 1971 Tolonen siir-
tyi soolouralle. Ensimmäinen 
soololevy julkaistiin Suomen 
lisäksi Englannissa ja yhdysval-
loissa. 

Satunnaisista huumekokei-
luista päihteiden orjaksi

Tuohon aikaan musiikkipiireissä 
ei voinut välttyä huumeilta. Pian 
sekä alkoholi että huumeet oli-
vat osa Tolosenkin elämää. 

– On myönnettävä, että 
menestys nousi päähän. Kuvit-
telin voivani hallita huumeiden-
käyttöä.

Toisin kuitenkin kävi. Pian käy-
töstä tuli jatkuvaa. Pilven poltte-
lusta Tolonen siirtyi kokaiiniin ja 
amfetamiiniin. Aineet muuttivat 
hänen persoonaa arvaamat-
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”Jumala näytti minulle, että on olemassa 
syntien sovitus.”

tomaksi, jopa aggressiiviseksi. 
Päihteiden takia myös ensim-
mäinen avioliitto alkoi rakoilla 
ja päättyi eroon. 

- Eron jälkeen amfetamii-
nin käyttö lisääntyi entisestään. 
En ymmärtänyt, että olin paho-
jen voimien vallassa. 

– Olen aina vaistomaises-
ti uskonut Jumalaan. Huume-
vuosina olin kiinnostunut idän 
uskonnoista. Kun sitten tulin 
synnintuntoon, Jumala ilmestyi 
minulle. Se tapahtui Keravan 
vankilassa vuonna 2009. Siellä 
vankilalähetti julisti minulle syn-
nit anteeksi. 

Vapaus löytyy vankilassa

Prosessi oli alkanut jo vuonna 
2006 poliisivankilassa, jonne 
Tolonen oli joutunut puukotet-
tuaan silloista naisystäväänsä.

– Rukoilin puukottamani 
naisen puolesta: Jumala, jos 
olet olemassa, älä anna hänen 
kuolla. 

– Olin synnintunnossa, ja 
Jumala näytti minulle, että on 
olemassa syntien sovitus. Ym-
märsin, että Jumala on tullut 
ihmiseksi Jeesuksessa ja sovit-
tanut meidän syntimme Golga-

talla. Ottamalla tämän armon 
vastaan saisin syntini anteeksi 
ja Hän antaisi voiman tehdä 
parannuksen.  

Meni vielä kolme vuotta, en-
nen kuin Tolonen otti omakoh-
taisesti vastaan anteeksian-
tamuksen. Sen myötä hän sai 
voiman vapautua aineista.

– Vankeus kesti puolitois-
ta vuotta. Sinä aikana psykolo-
gin ja päihdeohjaajan kanssa 
käydyt keskustelut olivat tärkei-
tä. Jumala johti minut saamaan 
apua myös AA:sta ja NA:sta. 

 
Muusikon ura jatkuu nyt 
Jumalan kunniaksi

Rankka elämä oli kuitenkin jät-
tänyt jälkensä. Sormien nivelet 
olivat siinä kunnossa, ettei Tolo-
nen pystynyt enää soittamaan 
kitaraa.

– Soitan nykyään pianoa, 

ja olen iloinen, että voin muusik-
kona palvella seurakunnassa. 
Olen myös vieraillut vanhain-
kodeissa ja osallistunut ex- van-
kien tapahtumiin. 

– Minua kuitenkin kauhis-
tutti ajatus, etten pystyisi enää 
tekemään rytmimusiikkia, kos-
ka rakastan rytmiä. Siksi olen 
opetellut soittamaan bassoki-
taraa. 

Tolonen on koonnut jazz-ko-
koonpanon, jonka kanssa hän 
on käynyt soittamassa mm. Jo-
kelan vankilassa. Suunnitteilla 
on myös esiintymisiä kirkoissa. 

– Yritän välttää uskon 
tyrkyttämistä. Kerron kuitenkin 
mielelläni, missä jamassa olin 
kymmenen vuotta sitten, ja 
mikä on se voima, joka on mi-
nut sieltä nostanut. 

Raittiuden lisäksi Tolonen iloit-
see tänä päivänä siitä, että nyt 
hänellä on hyvä suhde kaikkiin 
viiteen lapseensa sekä ex-vai-
moihinsa. Myös naisystävä sel-
visi puukotuksesta. Kaikki on so-
vittu ja anteeksi annettu. 

Haastattelu ja kuvat 
Meiju Bonsdorff
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Sanottu 
ennen 
meitä

”Olisi varmasti satoja pieniä 
asioita, joista olisi syytä erikseen 
kiittää Jumalaa, mutta jos eläm-
me Jeesuksen tahdon mukaan, 
niin koko elämämme on Juma-
lalle kiitokseksi.”
(Erkki Leminen: Kultarannikon 
kutsu, Lintukertomuksia nuorisol-
le, Kuva ja Sana) 

”Kodin arvon täysin käsittää 
vasta se, joka on sen menettä-
nyt. Ahdistuksen kautta kirkas-
tuu ajallisenkin kodin arvo. Näin 
vielä enemmän taivaallisen ko-
din.”
(Veikko Suutarinen: Uukunie-
meläinen ”lammashuone”)

”Hän ei koskaan kaivannut kul-
kureittiensä varrelle ihmisten 
muodostamia kunniakujia tai 
uskonnollisuutemme kaarisilto-
ja. Jeesus kulkee ihmissydämien 
erämaassa. Siellä, missä mikään 
ei ole valmista ennen Häntä. 
Eikä mikään tule valmiiksi ilman 
Häntä.”
(Pekka Maaranen: Saarnaajan 
kirja)

”Yksinkertaisen sydämen on 
Jeesus ottanut omaan hoitoon-
sa kokonaan ja hän on sille 
kaikki kaikeksi. Jeesuksen py-
hässä nimessä aamen.”
(K. K. Sarlin: Eräs meidän ajan 
profeetta)

  TÄHKÄPÄITÄ

 PUU

Sain kauan sitten ystävältäni kirjan. Hän oli ollut kesätöissä 
Ruotsissa ja toi sen sieltä. Kirjan nimi on ”Puu, joka rakasti 
poikaa”. Se on koskettava tarina puun elämän mittaisesta 
ystävyydestä pojan kanssa. Pienenä poika usein leikki puun 
kanssa, kiipesi ja keinui sen oksilla. Pikkuhiljaa hän varttui, ja 
aina kun hän tarvitsi jotain, hän meni puun luo ja kertoi siitä. 
Ja puu, joka rakasti poikaa, antoi mitä hän halusi. Hedelmät, 
jotka poika myi. Oksat, joista hän teki polttopuita ja lopulta 
rungosta veneen, jolla poika purjehti kauas pois. Pitkään ai-
kaan poikaa ei kuulunut, mutta lopulta hän palasi vanhana 
ja väsyneenä. Puu oli surullinen, koska sillä ei enää ollut mi-
tään annettavaa. ”Olen vain kanto…” Ja sille kannolla poi-
ka istui lepäämään.

Ihminen on aina saanut puulta lähes kaiken. Hedelmät, 
lämmön, varjon, paperin, huonekalut, talot. Meille suomalai-
sille puu on ollut vihreää kultaa. Pelastaako puu, joka nielee 
hiilidioksidin, lopulta maailman ihmisen ahneuden tuotta-
malta ilmastonmuutokselta? 

Ristin muotoinen puu on ollut ihmisen pelastuksen merkki jo 
kaksi tuhatta vuotta. 

Mutta joskus puu voi jäädä ansaitsemattomaan sivuosaan. 
Eräs tällainen puu oli se metsäviikunapuu, johon Sakkeus kii-
pesi voidakseen nähdä Jeesuksen.

Missä ovat nyt ne puut, joihin pienet ihmiset – pienet ja suu-
ret – voisivat kiivetä nähdäkseen Jeesuksen? Ovatko kirkon 
oksat nousseet liian korkealle, että kukaan niihin ylettyisi? 
Onko jopa puihin kiipeäminen kielletty? 

Mistä löytyy puu, joka rakastaa poikaa?

     
      Ari Tähkäpää
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Tapasin Esko Luukkosen ensi 
kerran melko pian uskoontulo-
ni jälkeen. Eräs tuttavani oli sa-
nonut, että jos tarvitsen tukea, 
voisin ottaa yhteyttä Eskoon. 
Todella tarvitsin sitä, ja niinpä 
soitin Eskolle. 

Vuosien myötä olemme ta-
vanneet monissa eri yhteyk-
sissä, niin nokipannun äärellä 
Parikkalan torilla kuin mieste-
nilloissa Kuposenmäen kodalla 
Saarella. Pyysin nyt Eskoa kerto-
maan hieman itsestään ja aja-
tuksistaan. 
Kuka olet ja mistä tulet?

– Synnyin Juvalla vuon-
na 1949. Lapsuuden perheeni 
oli lämmin ja rakastava. Isäni 
kuoli ollessani vasta 18-vuotias. 
Valmistuttuani nuorisonohjaa-
jaksi toimin Parikkalan seura-
kunnassa nuorisonohjaajana. 
Tämän jälkeen työantajanani 
oli Kansan Raamattuseura vuo-
teen 2012, jolloin jäin eläkkeelle. 
KRS:ssa toimin ensin Oronmyllyl-
lä ja sitten kenttätyössä evan-
kelistana. Vaimoni Merja on 
edelleen KRS:n palveluksessa. 
Meillä on neljä aikuista lasta ja 
3 lastenlasta.
Mikä sinua innostaa tänään?  

– Olen tullut uskoon evan-
kelioivan järjestön toiminnan 
parissa. Siitä johtunee, että mi-
nulla on edelleen eläkeläisenä-
kin kipinä etsivään, uusia ihmisiä 
tavoittavaan työhön. Ihmisten 

kohtaaminen, ei tapaaminen, 
on innostavaa! 

– Olisiko siinä yhteisös-
sämme pohdinnan ja korjaus-
liikkeen paikka? Meidän tulisi 
mennä enemmän ulos turvalli-
sista ympyröistämme. Evanke-
listan lahja on myös armolahja. 
Miten seurakuntalaiset saa-
daan toimintaan mukaan? 

– Erilaiset armolahjat pitäi-
si tuoda rohkeasti esille. Meidän 

Esko Luukkonen
Evankelista tarjoaa 
nokipannukahvit

tulee kunnioittaa toistemme lah-
joja, sillä ne ovat seurakunnan 
yhteistä omaisuutta. Armolahjat 
rakentavat ennen kaikkea seu-
rakuntaa, ei meidän egoam-
me! Seurakuntien paimenilla 
pitää olla korvat ja silmät auki, 
sillä heidän tehtävänsä on roh-
kaista, innostaa ja nostaa esiin 
erilaisia lahjoja. Opetuksen on 
ohjattava terveeseen armolah-
jojen käyttöön. 

PARIKANNIEMEN YSTÄVÄT r.y.
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Muisto

Mitkä asiat koet omimmiksi 
lahjoiksesi?

– Nokipannu-tarjoilut so-
pivissa ja sopimattomissa pai-
koissa! Esimerkiksi kyläiltojen 
järjestäminen yhteistyössä pai-
kallisten järjestöjen kanssa ma-
daltaa kynnystä ja tulee lähelle 
ihmistä. Sanoma Kristuksesta 
tulee olla kirkkaasti esillä. 

Haluatko kertoa jonkin kom-
melluksen evankelistan työssä-
si?

– Varsinkin nuorena todis-
tuspuheenvuoroissani oli usein 
esillä kaksi tietä. Innokkuudes-
sa sanat joskus sekosivat. Van-
hainkotihartauden jälkeen 
paluumatkalla Jorma Elorinne 
rohkaisi, että puhuit hyvin, mut-

ta pelastuksen tie meni aika ka-
peaksi! Olin näet sanonut: Ian-
kaikkisuudessa ihmiset jaetaan 
kahteen paikkaan: joko helvet-
tiin tai kadotukseen.

Teksti Petri Tiusanen
Kuva Esko Luukkosen arkisto

Päivi Orava, vastaava ohjaaja:
”Joulu on tunteita 
herättävää aikaa”

Vuonna 1986 alkanut Vuokko-tädin sairausloman 
sijaisuus on venähtänyt näihin päiviin asti. Vuoden 
vaihteessa tulee 33 vuotta ohjaajan työtä täyteen 
Parikanniemessä. Näihin vuosiin mahtuu monenlais-
ta tapahtumaa ja muistoa, iloa ja surua.

Joulun aika on koskettavaa ja tunteita herättä-
vää aikaa. Alkuvuosina jouluaattona ruokasali oli 
täynnä lapsia ja nuoria. Yhdessä nautittiin jouluher-
kuista ja jännitettiin pukin tuloa. Tätä ennen käytiin 
joulukirkossa yhdessä kaikkien kyläläisten kanssa. 
Ruokasalissa raikuivat reippaat joululaulut.

Joulua vietetään nykyäänkin. Perinteinen kirkko, 
ruokailu, laulut ja pukin vierailu kuuluvat kaikki edel-
leen Jeesuksen syntymäjuhlan viettoon. Yksi asia 
on muuttunut. Vaikka hoitopaikat ovat täynnä ja 
lapsia on paljon, jouluna lastenkodilla on melko hil-
jaista. Viime jouluna vietin aattoa Koivulassa yhden 
lapsen kanssa. Myös Onnentuvalla ja Tuulentuval-
la oli vain muutama lapsi. Siitä huolimatta teimme 
kaikki vanhat perinteet. Tunnelma oli lämmin ja 
mieleenpainuva. 

 Moni lapsi voi mennä jouluksi ns. kotilomalle. 
Moni palaa heti joulupäivänä, toiset voivat olla 
kotona useamman päivän. Kotiin menoa odote-
taan usein innolla, ja odotukset ovat korkealla. Va-
litettavasti vuosien varrella on ollut tapauksia, että 
kotiloma on ollut mieleenpainuva, mutta tavalla, 

jota emme soisi kenellekään lapselle, nuo-
relle tai aikuiselle.  

Tulevana jouluna vietämme aikaa yhdessä 
jälleen vähän isommalla porukalla. Teemme 
yhdessä joulusta juhlan, joka säilyy mielissä 
kauniina, lämpimänä, välittävänä ja ennen 
kaikkea turvallisena muistona.

Kuva Päivi Oravan arkisto
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Parikanniemen työntekijöille 
työhyvinvoinnin koulutusta
Parikanniemen työntekijöille järjestettiin lokakuus-
sa Työhyvinvoinnin koulutus, jossa käsiteltiin aiheita 
mistä syntyy työhyvinvointi, miten sitä voi lisätä ja 
kehittää, miten eri-ikäisyys ja erilaisuus voi olla voi-
mavarana sekä tunneälytaitojen merkitys. Koulutus-
päivä sisälsi luentoja, vuorovaikutteisia keskusteluja 
ja toiminnallisia harjoitteita. Kouluttajana oli FT, KTM 
Hannu Simström, ja koulutuksen järjesti Mikkelin ke-
säyliopisto. 

Konttia täyttämässä 
– toimitusneuvosto kokoontui
”Miten ihmeessä te teette noin mielenkiintoista leh-
teä...” on yksi monista palautteista, joita Parikannie-
men Kontti lehti on saanut. Lehden toimitusneuvosto 
kokoontuu yhden kerran vuodessa antamaan palau-
tetta ja miettimään seuraavan vuoden teemoja. Vuo-
den 2019 teemoja mietittiin marraskuussa inspiroi-
vassa miljöössä Mikkelin Kenkäveron Lastensalissa. 

Mukana olivat lehden luojaa Thorleif Johanssonia 
lukuunottamatta kaikki jäsenet (vas. alkaen) eli tait-
taja Meiju Bonsdorff, Ari Tähkäpää, Krista Eskelinen 
(sekä Iisa), Pirkko Oinonen, Markku Liukkonen ja ka-
meran takana päätoimittaja Teuvo V. Riikonen. Lehti 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja ensimmäisen nu-
meron teema on luottamus ja tulevaisuus. Lähetä 
palaute, mikä oli tämän lehden mielenkiintoisin kir-
joitus os. teuvov.riikonen@parikanniemi.fi tai posti-
kortilla os. Riikonen, Parikanniemi, Parikanniementie 
130, 52320 Vitsiälä. Palkitsemme kolme palautetta 
kirjapalkinnolla. 

Kiteen ystäväpiiri 55 vuotta 
Parikanniemen työssä ystäväpiirit ovat merkittäviä 
työn tukijoita. Kiteellä on kokoonnuttu jo 55 vuot-
ta. Piirin vastuunkantaja Matti Kostamo ja ystävät 
kokoontuvat kuukausittain kesäkuukausia lukuunot-
tamatta. Tämän syksyn ensimmäinen tilaisuus aloi-
tettiin juhlavasti, kun paikalla oli säätiön vierailevan 
puhujan lisäksi Kiteen seurakunnan kirkkoherra Ilmo 
Kurkola, joka puheessaan antoi tunnustusta piirin us-
kollisella työlle osana seurakunnan toimintaa. Vuosi-
kymmenten aikana Kiteen piiri on useilla eri tavoilla 
tukenut Parikanniemen työtä, josta lämpimät kiitok-
set piirille ja sen kaikille ystäville.
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TERVETULOA TILAISUUKSIIN
Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät 
vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa!
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja 
säätiön kotisivuilta www.parikanniemi.fi.

Joulukuu 2018
2.12. Parikkala klo 10.00
Messu Niukkalan seurakuntatalossa, Tiusanen
7.12. Mikkeli klo 18.00
Toisenlainen pikkujoulu srk-keskuksessa, kts. kirkolliset, 
Siponen, Tiusanen
10.12. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Kulmakivessä, Tiusanen
14.12. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa, Konttinen
14.–15.12. Ristiina
Matkalla Betlehemiin joulukuvaelma
16.12. Mikkeli klo 10.00
Kirkkopyhä pitäjän kirkossa, Tiusanen
17.12. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat Emmauksessa, Kostamo
24.12. Ristiina klo 14.00
 Jouluaaton hartaus Riihikirkossa, Jyrkämä. Kanttori 
Johanna Talo, laulua Johanna Tähkäpää.

Tammikuu 2019
1.1. Parikkala klo 10.00
Uudenvuoden juhla, Tiusanen
6.1. Pyhäselkä klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Konttinen, Tiusanen
10.1. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa, Kostamo, Tiusanen
10.1. Pyhäselkä klo 16.30
Ystäväseurat Reijolan seurakuntatalossa, Tiusanen
11.1. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Tiusanen
11.1. Liperi klo 15.30
Ystäväseurat Viinijärven kirkolla, Tiusanen
12.1. Kuhmo klo 16.00
Raamattuopetus seurakuntakeskuksessa aiheena: 
”Armon lahja”, Riikonen. Tilaisuus jatkuu kello 18.00 
seuroilla 
aiheella “Uskon lahja”.
13.1. Kuhmo klo 10.00
Messu kirkossa, saarna Riikonen
13.1. Puolanka klo 18.00
Parikanniemiseurat seurakuntatalossa, Riikonen
13.1. Joroinen klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Lemetyinen, Kostamo

14.1. Hyrynsalmi klo 13.00
Parikanniemiseurat seurakuntatalossa, Riikonen
14.1. Nurmes klo 18.00
Seurat Maria ja Joosua Tolvasella Lukanpurontie 41, 
Riikonen
20.1. Karttula klo 10.00
Messu kirkossa. Seurat messun jälkeen Kanniaisella, 
Kärkkääläntie 1665, Suonenjoki, Tiusanen
21.1. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Kulmakivessä, Tiusanen
21.1. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat Emmauksessa, Tiusanen
27.1. Lappeenranta klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
29.1. Kerimäki klo 13.00
Ystäväseurat Marja Rautiaisella Toroppalantie 88, 
Tiusanen

Helmikuu 2019
7.2. Pyhäselkä klo 15.30
Ystäväseurat Reijolan seurakuntatalossa, Makkonen
8.2. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Makkonen
10.-12.2. Parikkala
Raamattu- ja yhteyspäivät
11.2. Parikkala klo 10.00
Orpokotijuhlien ensimmäinen suunnittelukokous 
Saaren Akonpohjan seurakuntatalo, Makkonen, 
Tiusanen, Riikonen, Malmi
14.2. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa, Kostamo ym.
17.2. Rautavaara klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
17.2. Joensuu klo 18.00
Tuomasmessu Rantakylän kirkossa, saarna Tiusanen
18.2. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Kulmakivessä, Riikonen
18.2. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat Emmauksessa, Riikonen
24.2. Miehikkälä klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
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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

Työnantaja ja työtoverit 
onnittelivat Maini Björniä
Parikanniemen henkilökunnan kuukausikokouk-
sissa muistetaan usein työntekijöitä. Marras-
kuussa oli pitkäaikaisen työntekijän Maini Björnin 
vuoro. Tasavuosia täyttänyt Maini on ollut Pari-
kanniemen palveluksessa yli 30 vuotta. 

Lämpimät onnittelut Mainille merkkipäivän 
johdosta, kiitokset hienosta työstäsi lastenkodin 
lasten hyväksi ja Jumalan runsasta siunausta. 

Kuva Essi Immonen

Lapset hiljentyvät pyhäinpäivän illassa
Parikanniemen lastenkodissa on monta vuosikymmenten aikana syntynyttä kau-
nista traditiota, jotka liittyvät kirkkovuoden vaiheisiin ja kristilliseen sanomaan. 
Yksi tällainen on pyhäinpäivän iltana pidettävä hiljentymishetki jokaisessa kol-
messa kotiryhmässä. Jokainen lapsi saa sytyttää kynttilän ja muistella hänen 
elämään liittyvää tärkeää läheistä, joka on poisnukkunut. Pienessä hetkessä on 
läsnä kauniisti elämän rajallisuus ja lapsi saa käydä läpi omia tunteitaan.

Tähkäpäillä täysiä kymmeniä 
Parikanniemisäätiön ja Parikanniemen Ystävien työssä monella tavalla mu-
kana olleet Johanna ja Ari Tähkäpää ovat molemmat täyttäneet 60 vuotta. 
Johannan syntymäpäiviä juhlittiin toukokuussa Mikkelissä konsertilla, jonka 
tuotosta puolet lahjoitettiin Parikanniemen lastenkodille. Arin juhlaa vietet-
tiin syyskuussa Pieksämäen Partaharjulla.

Johanna on ollut aikaisemmin mukana lastenkodin johtokunnassa ja hänen 
Erkki Lemisen sanoituksiin tehty cd:nsä on tuttu monille. Ari on ollut säätiön 
hallituksessa muutaman vuotta ja toimii nyt myös varapuheenjohtajana sekä 
on juontanut Orpokotijuhlien tilaisuuksia. Molemmat ovat myös tuttu näky 
Parikanniemen Matka Betlehemiin Jouluvaelluksella eri rooleissa. Lämpimät 
onnittelut Johannalle ja Arille tasavuosista, kiitokset kaikesta työstänne ja tu-
estanne Parikanniemen työtä kohtaan ja Jumalan runsasta siunausta.
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Parikanniemi

Olen Vili ja olen yhdeksän vuot-
ta. Parikanniemessä on kivaa. 
Kesällä parasta tekemistä oli 
kalastaminen ja se kun kävim-
me tosi paljon uimassa. Kesän 
aikana sain saaliiksi monta 
isoa haukea, eikä kaikkia eh-
ditty edes syömään. Laiturilta 
järveen hyppiminen kaverei-
den kanssa on myös tosi kivaa. 
Kesällä pelasimme Niemessä 
paljon jalkapalloa ja aloin käy-
mään RiPan harjoituksissa yh-
dessä kavereiden kanssa. Aion 
jatkaa jalkapalloharrastusta jat-
kossakin.

Yksi parhaista asioista kesä-
lomalla oli Parikanniemen ke-
säreissu Särkänniemeen. Sinne 
osallistui kaikki ja meillä oli siellä 
ihan huippua! Kesäloman lo-
pulla kävin paljon sienessä, ja 
löysin valtavan paljon kanta-
relleja. Paistettiin niitä ohjaajien 
kanssa iltapalaksi pari kertaa.

Syksyssä ja Koulujen alkami-
sessa parasta on se, kun näkee 
taas kavereita. Pääsin heti ekal-
la viikolla käymään kaverin luo-
na Ristiinassa. Syksyllä tykkään 
edelleen kalastaa, ja illalla kun 
tulee pimeä, leikimme paljon 

pimeää piilosta Onnentuvan ja 
Tuulentuvan kanssa.  Kävimme 
syyslomalla Lappeenrannassa 
HopLopissa ja sekin oli hauska 
reissu.

Näistä asioista minä tykkään 
eniten Parikanniemessä. Voisin 
kertoa enemmänkin, mutta nyt 
pitää mennä ulos leikkimään 
piilosta. Heippa ja hyvää syk-
syä!

Teksti Juhana Karvonen
Kuvat TVR

Parikanniemessä 
parasta

Moikka!
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Parikkalan seudulla elettiin 
hengellisen herätyksen aikaa 
1950–1970-luvuilla. Liisa Norvan-
to (o.s. Siitonen) kulki lapsena 
vanhempiensa mukana seu-
roissa ja Saaren orpokotijuhlilla. 
Hänen kotonaan pidettiin myös 
usein seuroja, ja kiertävät saar-
namiehet vierailivat heillä. 

- Kyläläiset tulivat joukol-
la seuroihin, kun niitä järjestet-
tiin kodeissa tai Intsilän koululla. 
Ainakaan alkuun ei pidetty vä-
liä sillä, mistä järjestöstä puhujat 
olivat, kaikki tulivat mukaan. 
Jako eri yhdistysten ystäväjouk-
koihin alkoi muodostua vasta 
myöhemmin, Liisa Norvanto 
kertoo.  

Aikaisempina vuosina seu-
roissa virrenveisuuta säestettiin 
urkuharmonilla tai virsikante-
leella, myöhemmin kitara tuli 
yhteislauluihin mukaan. Julistus 
oli voimallista. Liisa Norvanto 
muistaa, miten suuren vaikutuk-
sen muun muassa Erkki Leminen 
tai sukulaistyttö Seija Uimonen 
tekivät häneen vahvoilla Raa-
mattu-opetuksillaan. 

- Nuorena aloin käydä 
myös Oronmyllyn tilaisuuksissa 
ja leireillä, siellä tein myös hen-
kilö-kohtaisen ratkaisuni lähteä 
seuraamaan Jeesusta, Norvan-
to muistelee. 

Kun Liisa ja puolisonsa Jukka 
Norvanto työskentelivät myö-
hemmin Suomen Raamattuo-
piston Vuokatinrannan leiri-
keskuksessa, Kainuusta tehtiin 
ryhmämatkoja myös Saaren 

juhlille. Juhlien tuttu yhteisölli-
syys, Jumalan sanan julistus ja 
voimakas virrenveisuu puhut-
telivat ja rohkaisivat vuodesta 
toiseen. 

- Nykyisin on tullut har-
vemmin lähdettyä Saaren juhlil-
le. Ne ovat koulun alkamisen ai-
koihin, ja silloin työssäni Espoon 
kristillisen koulun rehtorina on 
kaikkein kiireisintä aikaa. 

Kristillisessä koulussa ja päivä-
kodissa on yhteensä yli 300 lasta 
ja henkilökuntaa noin 40. Kou-
lussa pyritään luomaan lapsille 
turvallinen ja rakastava ilmapiiri 
asettamalla myös rajoja. Van-
hempia tuetaan kasvatustyös-
sä. Henkilökuntaa valittaessa 
hakijoille kerrotaan koulun kris-
tilliset arvot ja kysytään, voiko 
työntekijä sitoutua niihin. 

Norvannot ovat johtaneet 
useita ryhmämatkoja Raama-

tun maihin. Monista eri matka-
kohteista rakkaimmaksi Liisalle 
on tullut Genesaretinjärven 
seutu Israelissa. 

- Minua on puhutellut 
se, että Jeesus meni usein au-
tioon paikkaan rukoilemaan 
Isää. Kerran kiipesin aikaisin 
aamulla korkealle rinteelle yk-
sinäisyyteen. Siellä, hiljaisuuden 
keskellä, Genesaretinjärven 
maisemissa, koin erityistä Juma-
lan läheisyyttä. Kun aurinko oli 
jo korkealla ja linnut lauloivat, 
palasin matkaryhmäläisten luo 
hengellisesti ruokittuna.

Teksti Pirkko Oinonen
Kuva Liisa Norvannon arkisto

Rehtori Liisa Norvanto,
Vahvan hengellisen 
perinnön keskellä 
kasvanut
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