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ohjelma huhtikuun lopussa netissä ja toukokuun Kontissa. Juhlien ohjelma radioidaan Radio 
Patmoksen kautta! www.parikanniemi.fi

Parikaniemisäätiön hallituksen kokouksessa 
15.2.2020 uudeksi puheenjohtajaksi on valittu 
Johanna Talo Mikkelistä. Hän on säätiön histo-
rian ensimmäinen naispuheenjohtaja. Varapu-
heenjohtajana jatkaa Ari Tähkäpää Mikkelistä. 

Hallitus hyväksyi toimenpideesityksiä kustan-
nussäästöihin, tulopohjan vahvistamiseksi  ja 
likviditeetin parantamiseksi vuonna 2020 sekä 
pidemmän aikavälin tasapainottamistoimenpi-
teitä. Säätiö aloittaa rippikouluyhteistyön Oron-
myllysäätiön, Etelä-Karjalan Kansanlähetyksen 
ja Parikkalan seurakunnan kanssa. Tavoittee-
na on rippikoululeiri vuonna 2021 Oronmyllyllä. 
Saaren Orpokotijuhlien 2020 teema on Hän on 
orpojen Isä. (TVR)
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Menetyksen jälkeen on vain lohduton toivottomuus. 
Ehkä kipua, häpeää, jopa syyllisyyttä. Kysymyksiä ja 
syyttelyä, kapinaa ja katkeruutta, epätoivoa ja pet-
tymystä. Syyllisyyttä tekemättä jääneistä asioista, 
sanomatta jääneistä sanoista. Jossakin vaiheessa 
kaikki syyttelyt ja kysymykset menettävät kuitenkin 
merkityksensä. Tilalle on tullut luopuminen ja suru. 
Jäljellä on vain kaiken lohdutuksen Jumala.    

Ennen lohdutusta tuska ja ikävä voivat tuntua hyl-
käämiseltä, joka riistää kaiken ilon ja mielekkyyden. 
Pohjimmiltaan kyse ei kuitenkaan ole hylkäämisestä, 
vaan antaessaan kärsimyksiä Jumala luottaa ihmiseen. 
Ne voivat viedä yksinäisyyteen, jossa kaikki ulkonainen 
menettää merkityksensä.  

Jumala on kaiken lohdutuksen lähde. Se tarkoittaa, 
että hän seisoo surevan rinnalla. Läsnäolollaan hän lie-
vittää menetyksen aiheuttamaa tuskaa, niin että ahdis-
tuksessa oleva voi taas hengittää vapaasti. Kristus välit-
tää meille tämän Jumalan lohdutuksen.   

Lohdutusta tuo myös se, kun saa itse lohduttaa. Kun 
saa tuoda viestiä jollekin yksinäiselle tai ahdistuneelle 
kaiken lohdutuksen Jumalasta. Kyse ei olekaan vain sii-
tä, että meitä lohdutetaan, vaan että jokainen meistä 
saa myös lohduttaa. Kun meidän uskomme ja luotta-
muksemme Jumalaan ja Kristukseen on kovin heikko, 
juuri silloin Jumala on lähellä. Kaiken lohdutuksen Ju-
mala.   

 

Kaiken lohdutuksen 
Jumala

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Sisäinen aarre 
Minna Ohlis
Sairaanhoitaja
Teologian kandidaatti

Näkökulma

Olenko taas tässä tilanteessa – rin-
nassani puristava tunne, menetyk-
sen ja ikävän kipu. Rakas läheiseni 
on kuollut, ja tutut tunteet valtaavat 
minut läpikotaisin, tunnen oloni hei-
koksi. Kuljen surun tietä, yksinkö? 

Rakkaan ihmisen kuollessa on tul-
kittava asiat uudelleen. Kuolema ei 
kuitenkaan tarkoita, että suhde lop-
puu. Suhde muuttuu ratkaisevalla ta-
valla yhdessäolosta mielikuvien tason 
suhteeksi. Surun aiheuttama kärsimys 

lievittyy, kun poisnukkuneesta rak-
kaasta kasvaa sisäinen aarre.

Jumalan siunaus on kätkeytyneenä 
kärsimykseen ja koettelemuksiin. Jee-
suksen ristinkuolema on osoitus tästä. 
Niin kuin Jumala herätti poikansa, niin 
hän herättää lähimmäisemme. Saam-
me luottaa jälleennäkemisen riemuun. 
Jumala on kätkeytynyt ylivoimaisilta 
näyttävien ilmiöiden taakse. 

Taivas on avoinna, Jumala on lu-

vannut voiman elää, valoa poluille-
ni, loputtoman kärsivällisyytensä ja 
ikuisen rakkautensa. Jatkuvan surun 
siivellä tiedän, että Sinä olet kanssani, 
annat jälleennäkemisen toivon. Anna 
minulle rauhan ja lohdutuksen henki.

Nyt on heikkouden ja kärsimyksen 
aika, mutta kerran Kristuksen armos-
ta on koittava uusi aika, jolloin saan 
elää Jumalan kirkkaudessa yhdessä 
rakkaiden läheisteni kanssa.
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Suru elämän 
työkaluna   

Terminä suru sisältää vahvan 
hengellisen latauksen. Raamat-
tu kertoo paljon surusta sekä 
siihen liittyvästä ahdistuksesta. 
Usein ajattelemme, kuten pro-
feetta Jeremia mainitsee:

”Minä muutan heidän surunsa 
riemuksi, annan heille lohdu-
tuksen ja ilon heidän murheen-
sa jälkeen.” (Jer. 31:13)

Tällainen ajattelu saattaa joh-
taa siihen, että meidän pitää 
pyrkiä nopeasti pois surun vai-
kutuksesta. Kenties siihen tilan-
teeseen, mikä vallitsi ennen 
kuin suru kohtasi meidät.

 ”Kansa, joka pimeydessä vael-
taa, näkee suuren valkeuden; 
jotka asuvat kuoleman varjon 
maassa, niille loistaa valkeus.” 
(Jes. 9:1) 

Elämme kuoleman varjossa, 
siinä todellisuudessa, että ker-

ran kuolema kohtaa jokaista 
vuorollaan. Kysymys onkin siitä, 
miten tuo kuolema ja yleensä 
menetyksen aiheuttama raas-
tava tunnetila kyetään koh-
taamaan. Miten se kyetään 
kohtaamaan oman kuole-
mamme kohdalla ja läheisten 
ja rakkaidemme kuolemassa? 
Eikä pelkästään kohtaamaan, 
vaan kohtaamaan siten, että 
suru voi olla elämässä hyväk-
sytty seuralainen ja työkalu, 
jonka kautta voimme työstää 
itsellemme vaikeita ja ahdista-
via asioita. 

Suru on yhtäkkinen, luon-
nollinen, normaali ja täysin 
ymmärrettävä reaktio. Juma-
la on lahjoittanut jokaiselle 
suremisen kyvyn jo syntymäs-
sä, ja se auttaa kestämään 
elämässä koetut menetykset.

”Oi, jospa minun pääni olisi 
silkkaa vettä ja minun silmäni 
kyynellähde, niin minä itkisin 

päivät ja yöt tyttären, minun 
kansani, kaatuneita!” (Jer. 9:1)  

On vaikea ajatella surua ilman 
pettymystä tai menetystä. Pro-
feetta Jeremia koki suuren me-
netyksen ja pettymyksen suh-
teessa Israelin kansaan, joka 
oli hylännyt elävän Jumalan. 
Surulla on aina oma lähtökoh-
tansa. Se ei synny tyhjästä. Sa-
notaankin, että surun syvyys 
ilmenee siinä, kuinka suuri oli 
menetyksen arvo.

”Job vastasi ja sanoi: ’Oi, jos-
pa minun suruni punnittaisiin 
ja kova onneni pantaisiin sen 
kanssa vaakaan! Sillä se on nyt 
raskaampi kuin meren hiekka; 
sen tähden menevät sanani 
harhaan.” (Job 6:1–3)   

Suru on siis Jumalan antama 
työkalu elämäämme varten. 
Sen avulla kykenemme kohtaa-
maan ja käsittelemään ahdis-

Raamattuopetus

Tapio Kyyhkynen MTh
sairaalapastori, emeritus
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tavia ainutkertaisia menetyksiä. 
Suruun liittyvät sellaiset reakti-
ot, jotka ilmentävät menetystä 
tai sen uhkaa. Siihen sisältyvät 
myös tunteet ja asenteet, jotka 
muokkaavat käyttäytymistäm-
me loppuelämämme. On tär-
keää huomata, että surevien 
ihmisten reaktiot vaihtelevat, 
samoin niiden kestot. Jokaisen 
oma persoonallisuus ja aikai-
semmat menetykset yhdessä 
eletyn historian kanssa vaikut-
tavat suruprosessin luontee-
seen. Samoin siihen vaikuttaa 
menetyksen arvo ja se, miten 
saamme tukea oman proses-
simme aikana. 

Jaettu suru puoliintuu
Sureva käsittelee aina jotakin, 
mitä hän on menettänyt. Hän 
työskentelee – läpi loppuelä-
mänsä – menetyksen tuoman 
ahdistuksen kanssa, koska jo-
takin kallisarvoista on poistunut 
hänen elämästään. Kokemuk-

sena menetys kuitenkin lisää 
tunnekuormaa. Siksi suruproses-
sissa on tärkeä ymmärtää, että 
jaettu suru puoliintuu. 

Nykyisissä surututkimuksissa 
on todettu, että suruproses-
sin ydinprosessiksi muodostuu 
suostuminen. Suruprosessin 
tehtävä on viedä surija sen 
todellisuuden eteen, että 
näin piti tapahtua – mene-
tyksen hirvittävyydestä huo-
limatta. Tämä suostuminen 
johtaa surijassa peruutta-
mattomaan muodonmuutok-
seen. Tämä muodonmuutos 
toteutuu vain luopumisen 
kautta. Näin surija suostuu 
uuteen, samalla kun hän 
suostuu luopumiseen.

Suru luo uutta
Suruprosessi luo aina jotain uut-
ta – kunhan vain uskaltaudum-
me siihen, sen raastavuudesta 
ja ahdistavuudesta huolimat-
ta. 

Joh. 20:19 kertoo meille 
vahvasta toivosta surun ja 
menetyksen keskellä. Ope-
tuslapset olivat ”menettä-
neet” Mestarinsa. Peloissaan, 
surun ja murheen ahdista-
mana yhtäkkiä ”Jeesus tuli, 
astui heidän keskelleen ja 
sanoi: ’Rauha teille!’ Sen sa-
nottuaan hän näytti heille 
kätensä ja kylkensä. Opetus-
lapset iloitsivat, kun he näki-
vät Herran.”  

”Näytti heille kätensä ja kyl-
kensä” on mielenkiintoinen 
yksityiskohta. Todellisuudessa 
vain Jeesuksen uhrikuolema 
takaa meillekin iäti kestävän 
lohdutuksen oman surumme 
keskellä.   

Teksti pohjautuu Tapio Kyyhky-
sen kirjaan Suru Elämän Työka-
luna, Kuva ja Sana 2010        

Kuva  Pixabay

Surija suostuu uuteen, 
kun hän suostuu 

luopumiseen.
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HistoriaLaki-Matti –
maallikkosaarnaaja 
Matti Pitkänen

Anna Holopainen
Rantakylän seurakunnan 
kappalainen

”Matti oli luonteeltaan karu kansanmies ja ’kirveellä 
veistetty’. Kuitenkin Jumalalle antautunut. 
Omaperäinen.”
”Matilla oli herätyssaarnaajan armolahja. Hän oli 
lahjakas, päätään pitempi toisia. Hän saarnasi 
vahvasti lakia.”
”Laki-Matti”, ”Laiha-Matti”, ”Kuiva-Matti”. 
Näin enoani Matti Juho Pitkästä on luonnehdittu 
ihmisenä ja maallikkosaarnaajana.

Matti Pitkänen syntyi 7.5.1902 Uu-
kuniemellä. Perhe muutti muu-
taman vuoden kuluttua Ruskea-
laan Alalammin kylälle. Vuosina 
1911–1915 hän kävi ylempää 
kansakoulua 8 lukukautta, syk-
syllä 1915 kiertokoulua 4 viikkoa 
ja lukuvuonna 1922–1923 jatko-
kursseja. Lukuvuonna 1928–1929 
Matti opiskeli Oriveden kansan-
korkeakoulussa.  

Uskoontulo
Uskoon Matti Pitkänen tuli joulu-
na 1931. Matti kertoo, ettei hän 
tullut kenenkään ihmisen kautta 
uskoon. Hän oli lukenut Raamat-
tua, jossa Jumala osoitti hänelle 
tiensä aivan hiljaisuudessa ja 
oman sydämen salaisuudessa.  

Uskoontulon taustalla vaikut-
ti uukuniemeläinen herätyslii-
ke. Puheessaan vuodelta 1967 
Matti kertoo, että Helena Kont-

tinen oli käynyt usein hänen 
lapsuudenkodissaan, kun hän 
oli ollut koulupoika. Hän oli saa-
nut henkilökohtaisen siunauk-
sen Helenalta. Matti koki, että 
hän toimi samassa hengessä 
kuin Helena aikoinaan. Hän 
kävi jo 30-luvulla orpokotijuhlilla 
ja toimi 30-luvun lopulla myös 
puhujana ko. juhlilla. 

Raamattukurssit
Elokuussa 1933 perustettiin Ala-
lammille Nuorten Kristillinen yh-
distys, jonka puheenjohtajana ja 
sihteerinä Matti Pitkänen toimi.

Alkuvuodesta 1934 yhdistys 
järjesti raamattukurssin yhdessä 
Ruskealan seurakunnan kanssa 
Matin lapsuudenkodissa. Kurs-
sia johti seurakunnan kappalai-
nen Hannes Kauppinen. Matti 
osallistui vielä viidelle Suomen 
Nuorten Kristillisen Liiton raa-

mattukurssille, joilta hän sai erin-
omaista ohjausta ja vahvistusta 
uskonelämään ja sanankäyt-
töön. Matti Pitkänen piti vuosina 
1943–1960 yli 50 raamattukurs-
sia etupäässä Itä-Suomessa. 

Evakkona ja saarnaajana
Talvisota ajoi Matin toisen vai-
monsa kanssa evakkoon Ter-
tin kartanoon lähelle Mikkeliä. 
Välirauhan ajaksi he palasivat 
Alalammille, kunnes syksyllä 
1944 he joutuivat uudestaan 
lähtemään evakkoon. Ensin he 
asettuivat asumaan Kiteelle, 
sitten Kontiolahden Kulhoon ja 
vuoden 1949 lopussa Rasivaa-
raan Pyhäselkään. 

Vuonna 1958 Pitkäset muut-
tivat Tikkalaan Tohmajärvel-
le maata viljelemään. Toinen 
avioliitto kariutui muutaman 
vuoden kuluttua. Terveydelli-

Kontti-1-2020.indd   6Kontti-1-2020.indd   6 16.2.2020   0.06.0916.2.2020   0.06.09



7KONTTI 1/ 2020

nenkin tila alkoi heiketä; Matti 
halvaantui ensimmäisen kerran 
vuonna 1960. Halvauksesta hän 
ei täysin toipunut ennalleen. 
Syksyllä 1965 hän halvaantui 
toisen kerran, minkä jälkeen 
hän muutti Kiihtelysvaaran Hei-
nävaaraan siskonsa Saimi Jor-
manaisen luo asumaan. 

Saarnaajana Matti silti  jatkoi 
vuoden 1969 alkupuolelle saak-
ka, vaikka keväällä 1968 hän oli 
halvaantunut kolmannen kerran

Toukokuusta 1969 toukokuu-
hun 1970 Matti asui veljensä 
Eino Pitkäsen luona Tohmajär-
ven Saariossa, josta hän siirtyi 
Kiihtelysvaaran kunnalliskotiin. 
Hän kuoli 12.9.1973. Hänet siu-
nasi Pyhäselän kirkkoherra Ensio 
Larema, ja hänet on haudattu 
Joensuun hautausmaalle. 

Matti Pitkänen puhujana
Matti kuvasi omaa kutsumus-
taan, että se oli raastamista, 
repimistä ja hajottamista. Toi-
set kuulijat luonnehtivat hänen 
puheitaan niin, että hänellä oli 
voimakas ja terävä lain sana, 
mutta siinä oli merkillinen rak-
kaus mukana. Toiset taas olivat 

sitä mieltä, että Matilta oli evan-
keliumi vähän hukassa. Hän ei 
puhunut ihmisille mieliksi. Hän ei 
silitellyt eikä suosinut syntiä. Leik-
kiä hän ei puheissaan laskenut. 

Hän puhui johdonmukaisesti, 
vaikka ei kirjoittanutkaan pu-
heitaan. Hänellä oli selkeä ulo-
santi. Äänen voimakkuus vaih-
teli puheen aikana. Eräs kuulija 
kuvasi puheen voimakkuutta 
näin: ”Kun hän puhui, luulin, 
että maali tippuu katosta.” 

Hän järjesti seuroja yksityisko-
deissa ja seurakunnan tiloissa. 
Päivällä oli raamattutunti ja il-
lalla evankelioimiskokous. Yöllä 
hän hoiti sieluja. Omassa ko-
dissaan hän piti aina avainta 
ulko-ovessa siltä varalta, että 
joku tarvitsi selkeyttä uskon-
asioihin keskellä yötä. Matkoil-
laan hän kulki joko linja-autolla 
tai jonkun auton kyydissä. 

Suhde herätysliikkeisiin
Matti Pitkänen ei ollut minkään 
järjestön palveluksessa. Hän 
sanoi, ettei hänellä ollut hen-
gellistä kotia, vain Jeesuksen 
Kristuksen lauma, nasaretilaisen 
ryhmä. Hän ei halunnut mis-

sään tapauksessa perustaa Pit-
käsen herätysliikettä. 

Hän puhui orpokotiseuroissa 
ja -juhlilla, Kansan Raamattu-
seuran ja Helsingin Raamattu-
koulun tilaisuuksissa sekä eten-
kin Savon Kansanlähetyksen 
tilaisuuksissa. 

Julistuksen sisällöstä
Matti Pitkänen tuomitsi maail-
manmielisyyden, joka vieroitti 
Herrasta. Maailmanmielisyyttä 
olivat mm. television katsele-
minen, ulkomaanmatkat, rau-
talankamusiikin kuunteleminen 
ja ihmisen pyrkimys päästä kuu-
hun.

Taivaaseen mennään elä-
vällä uskolla. Sen antaa Herra. 
Uskonnollinen jumaluus ei riitä. 
Tarvitaan todellinen hengelli-
nen elämä. Ei riitä, että ihminen 
on lähellä Jeesusta. On oltava 
Jeesuksessa Kristuksessa. Hä-
nen kanssaan on elettävä ja 
kuoltava.  

 Matti Pitkäsellä oli melko suuri 
vaikutus tavallisen kansan hen-
gelliseen elämään Itä-Suomes-
sa.

Kuvat Matti Pitkäsen arkisto
Laki-Mati puhumassa (vas.) Raamattukurssilaisia vuonna 1934 (kesk.) ja 
Matti Pitkänen 24-vuotiaana (oik.).  

”Taivaaseen mennään elävällä 
uskolla. Sen antaa Herra.”
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AsiantuntijaTunnesiteen jatkuminen edesmenneeseen puolisoon 

 

Tämä artikkeli tarkastelee ikääntyvän lesken surua 
tunnesiteen jatkumisen näkökulmasta. Tämän 
surutradition mukaan leski jatkaa yhteydenpitoa 
edesmenneeseen puolisoonsa muun muassa 
kokemalla läsnäoloa tai miettimällä suhtautumistaan 
puolison tavaroihin tai muihin hänestä muistuttaviin 
asioihin.  Artikkelin aineisto koostuu monitieteisen 
kotisaattohoito-hankkeen haastatteluista eteläisessä 
Suomessa vuosina 2017–2019. Olemme nimenneet 
haastateltavat uudelleen heidän syntymävuosiensa 
suosikkinimillä, jotta he eivät ole tunnistettavissa.  Auli Vähäkangas

Käytännöllisen teologian profes-
sori, Helsingin yliopiston teologi-
nen tiedekunta
Kuva Veikko Somerpuro

Surututkimus on käsitellyt sure-
van kokemuksia edesmenneen 
konkreettisesta, fyysisestä läs-
näolosta jo pitkään. Haastat-
telemamme 65-vuotias Markku 
kuvaa elämäänsä: 

Mutta illat ja aamuthan ne 
on niin raskaita sitten. Vaikka 
tästä on jo vähän toista vuota 
menny, mutta ei siitä oo vie-
läkään selvinny...  Ja toihan 
on kyllä semmoinen asia, niin 
kuin silloin kun mä illalla meen 
nukkumaan, niin kyllä mä sen 
Kaisan hengityksen, mä kuulen 
sen vieläkin.

Markulle läsnäolon kokemus 
tuntui olevan lohduttava, mut-
ta samalla se toi mieleen puo-
lison ikävöinnin ja teki illoista ja 
aamuista kaikkein haasteelli-
simpia.  

Aino, 76 vuotta, oli jäänyt 
muutamaa kuukautta aiemmin 
leskeksi. Hän kertoo leikkisästi, 
että puoliso kummittelee hä-
nelle: 

Juu, tää kummitteleminen on, 
en mä pahassa mielessä. Koska 
en mä pelkää, ei se oo mitään 
semmosta. Joo ei, mitään pel-

koa siihen ei liity, et pikemmin-
kin mä oon huvittunu, ku tuol on 
hänen kuvansa, ni mä sanon, 
et ”ootsä taas täällä mellasta-
massa”.

Edellä kuvatut läsnäolon ko-
kemukset liittyvät tavallisiin arki-
siin asioihin, mikä osoittaa sen, 
että puoliso tulee surevan mie-
leen usein arjen keskellä. 

Suhde kuolemasiivoukseen
Surevat lesket ovat persoonia. 
Toiset haluavat pitää kodin juu-
ri sellaisena kuin se oli puolison 
kuollessa, mutta toiset ryhtyvät 

Lesken kokemus 
edesmenneen 
läsnäolosta surussa
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ahkeraan kuolemasiivoukseen 
pian puolison poismenon jäl-
keen. Näistä molemmista ta-
voista löytyi esimerkkejä haas-
tatteluissamme. 

Matti, 75-vuotias leski, kuvasi 
surun miettimistä turhaksi asiak-
si ja halusi tästä syystä karsia 
osan puolisosta muistuttavia 
asioita pois. Toisena ääripää-
nä haastattelemiemme leskien 
joukossa oli yli 80-vuotias Kyllikki, 
jonka tapasimme ensimmäisen 
kerran reilu vuosi puolison kuo-
leman jälkeen. Kyllikin eteises-
sä meitä vastassa olivat muun 
muassa puolison saappaat, 
jotka hän meille haastattelijoille 

esitteli kertoen, että ei hän niitä 
raaski siivota pois. Myös muual-
la kodissa oli paljon esineitä ja 
kuvia edesmenneestä rakkaas-
ta. Kyllikillä ei ollut tarvetta teh-
dä kodista vain hänen kotiaan, 
vaan siellä sai hänen mieles-
tään olla asioita, jotka muistutti-
vat puolisosta ja auttoivat pitä-
mään tunnesidettä yllä. 

Leskien surutarinoissa 
näkyvät menetys ja uuteen 
suuntautuminen
Tämä artikkeli käsitteli ikään-
tyvien leskien surukokemuksia. 
Esimerkkitarinoiden kautta näim-

me, että surevilla on tarve ko-
kea edesmenneen läsnäoloa. 
Tämän lisäksi lesket joutuvat ot-
tamaan kantaa siihen, kuinka 
paljon he haluavat ja pystyvät 
siivoamaan kodistaan puolisos-
ta muistuttavia tavaroita.  

Eroja leskien tarinoissa näkyy 
siinä, kuinka paljon tunnesi-
teen annetaan muuttua ja 
suuntautua myös tulevaisuu-
teen. Tulevaisuudesta ja uusis-
ta suunnitelmista olisi varmaan 
ollut enemmänkin puhetta, jos 
haastatteluja ei olisi tehty mel-
ko pian puolison kuoleman jäl-
keen. 

Läsnäolon kokemukset liittyvät 
arkisiin asioihin.

Kuva Jukka Bonsdorff
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Kunnanjohtaja, kanttori ja seurapuhuja 
Lauri Konttinen: 

Helena Konttisen pojanpoika Lauri Konttinen kuunteli pienenä mielellään 
kertomuksia isoäidin elämästä. Pikku-Lauria suretti, että Helenan oli pitänyt 
kärsiä niin paljon. Elämänkokemus on kypsyttänyt suhdetta kärsimykseen.

kaan, kun kotiseuroissa puhuttiin 
isoäidistä. Usein lasten teki mieli 
kysellä lisää, mutta isällä oli pal-
jon töitä, eikä hän joutanut juuri 
tarinoimaan.

Lauri Konttinen kävi poikana 
usein isänsä kanssa kalassa kirk-
kaan Höytiäisen järven vesillä. 
Silloin oli paremmin aikaa puhel-
la.

– Kun olimme vetäneet pitkää-
siimaa, lämmitimme illalla kala-
saunan ja yövyimme kalamajas-
sa. Silloin isällä oli aikaa kertoilla 
äidistään.

Helena sairasti paljon. Saira-
uksien tullessa puheeksi Pekka 
Eenok ihmetteli ääneen, miksi 
Jumala salli palvelijalleen niin 
paljon kärsimystä.

– Sitä minäkin olen usein ih-

Kärsimykset ovat aina mystee-
ri. Tähän päätelmään on tullut 
uukuniemeläisen herätysliik-
keen vapaaehtoinen raama-
tunopettaja Lauri Konttinen yli 
90 vuoden elämänkokemuk-
sella.

Konttinen teki elämäntyön-
sä kunta-alan johtotehtävissä 
ja kanttorina, mutta hän on 
kantanut myös paljon vastuu-
ta uukuniemeläisessä herätys-
liikkeessä, joka rakentui hänen 
isoäitinsä Helena Konttisen 
hengellisen perinnön varaan.

Konttinen syntyi Velkualla 
vuonna 1927. Isä oli kantto-
ri-opettaja ja äiti kätilö.

– Muutimme Kontioahdelle,
kun olin kolmevuotias.

Kun Lauri Konttinen pohtii kär-
simyksen mysteeriä kotonaan 

Joensuussa, puhe on seesteis-
tä.

– Vanhemmiten olen oppinut
ymmärtämään, että Jumala 
sallii koettelemuksia vetääk-
seen ihmisen rukoilemaan ja et-
simään apua Jumalalta.

Kirkkautta luvassa
Konttinen muistelee usein apos-
toli Paavalin rohkaisevaa lau-
setta: ”Minä päättelen, etteivät 
nykyisen ajan kärsimykset ole 
mitään sen kirkkauden rinnalla, 
joka vielä on ilmestyvä ja tuleva 
osaksemme” (Room. 8:18).

– Taivaallista kirkkautta ei ih-
mismieli voi käsittää. Siksi on 
vaikea verrata sitä kärsimyksiin.

Helena Konttisen pojan Pekka 
Eenokin lapset kuuntelivat tark-

”Luottamus Jumalaan 
auttaa kantamaan 
suruja ”  
suohon

”Jumala sallii koettelemuksia vetääkseen
ihmisen rukoilemaan.”
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metellyt. Miksi palvelutyön piti 
tapahtua niin raskaiden koette-
lemusten keskellä?

Nuorena vastuuseen
Helena Konttinen kuoli köyhä-
nä ja paljon sairastettuaan vain 
45-vuotiaana. Pekka Eenok oli
silloin vasta 17-vuotias.

– Isä ei niin mielellään puhu-
nut näistä surullisista asioista. 
Pari vuotta myöhemmin hä-
nen vanhin veljensä Johannes 
kaatui vapaussodan viimeisinä 
päivinä. Isä jäi vanhimpana 
poikana huolehtimaan kodista. 
Vastuu painoi hartioita.

Lauri Konttinen oli mukana 
talvisodassa ja ensimmäisen 
kesän jatkosodassa ilmavalvon-
nassa lottien kanssa. 

– Oli mielenkiintoista oppia
tunnistamaan äänistä, oliko 
lähestyvä lentokone oma vai 

vieras ja oliko se pommari vai 
hävittäjä. En missään vaihees-
sa pelännyt sotaa. Ehkä se 
johtui siitä, että olin jo lapsena 
oppinut luottamaan Jumalan 
johdatukseen.

Lauri Konttinen muistelee 
myös evakkomatkalle valmis-
tautumista jännittävänä tapah-
tumana.

– Evakuointi ei kuitenkaan
toteutunut, koska Ilomantsin 
suunnalla rintama kesti. En siis 
missään vaiheessa saanut so-
dan aiheuttamia traumoja.

Seurapuhujaksi Kuhmoon
Kun Lauri Konttiselle tuli elämän-
sä varrella vaikeita paikkoja, 
hän koetti selvittää, mitä isoäiti 
oli asioista opettanut. Hän kulki 
jo alle parikymppisenä isänsä 
mukana seuroissa Iivantiirassa 
ja Lentiirassa sekä Kontiolah-

den kylillä kotiseuroissa.
– Puhuin siitä, ettei kukaan

tule Isän tykö muuten kuin Jee-
suksen kautta. Hän uhrasi itsen-
sä meidän syntiemme tähden. 
Vain tässä anteeksiantamuk-
sessa meillä on iankaikkinen 
elämä. Tämä on uukuniemeläi-
syyden muuttumaton ydin.

Nuoren miehen oli iankaikkis-
ten asioiden lisäksi ryhdyttävä 
ajattelemaan myös ajallisia. 
Konttinen kävi yhteiskunnallisen 
korkeakoulun ja työskenteli 40 
vuotta kunnissa muun muassa 
taksoitussihteerinä, kunnansih-
teerinä, hallintojohtajana ja 
kunnanjohtajana. Oman toi-
mensa ohella hän toimi kantto-
rina esimerkiksi Tuupovaarassa 
ja Sonkajärvellä. Sonkajärven 
kunnan ja seurakunnan esityk-
sestä presidentti myönsi hänelle 
arvonimen Director Cantus.

”Jumala sallii koettelemuksia vetääkseen 
ihmisen rukoilemaan.”
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– Isäni oli kanttori-urkuri, olin
hänen opissaan. Vuonna 1990 
sain kunnian säestää Orpoko-
tijuhlien veisuuta Saaren kirkon 
urkuparvella.

Lastenlastenlapsia toista 
tusinaa
Lauri Konttinen avioitui, ja pa-
riskunta sai kaksi poikaa ja kaksi 
tytärtä. Lapsenlapsia syntyi 10, 
ja lastenlastenlapsia on helmi-
kuun lopulla 15, jos kaikki sujuu 
odotetusti.

Konttisen elämän suurin me-
netys oli rakkaan Helmi-vaimon 
kuolema vuonna 2014. Yhteistä 
tietä oli kuljettu 63 vuotta. Vai-
mo oli viimeisen elinviikkonsa 
tajuttomana sairaalassa. Tajut-
tomuudesta huolimatta Lauri 
Konttinen ymmärsi, että vaimo 
tunnisti Jeesuksen tulleen hake-
maan häntä Isän kotiin.

– Siinä oli suurin lohdutus.
Leskelle jäi ikävä, mutta sen

rinnalla on ollut jälleennäkemi-
sen vahva toivo.

– Vanhurskaan kuolemaa on
vaikea surra.

Ilmestyskirjassa on lupaus, 
että taivaassa Jeesus pyyhkii 
kaikki kotiin päässeiden kyy-
neleet. Tämä lupaus tuo Lauri 
Konttiselle mieleen Jumalan 
keskeisimmän olemuksen: Hän 
on rakkaus.

– Suurin rakkaus tulee esille sii-
nä, että antaa henkensä ystä-
vänsä edestä. Taivaskodissa ei 
ole enää surua eikä murhetta. 
Siksi ei enää tarvita myöskään 
kyyneleitä.

Kaikki loppuu aikanaan
Lauri Konttinen ei ole jäänyt 
märehtimään elämänsä mene-
tyksiä ja luopumisia.

– En ole mikään surijatyyppi.
Siksi olen selvinnyt hyvin monis-
ta elämäni vaikeuksista ja vas-
toinkäymisistä. Ehkä suurin syy 
optimismiini on luottamus Ju-
malan johdatukseen myös vas-
toinkäymisten aikana.

Lauri Konttinen muistuttaa, 

että lopulta ihminen joutuu luo-
pumaan kaikesta muusta paitsi 
Jumalan armosta. Hän laulaa 
mielellään Paul Gerhardtiin sa-
noittamaa ja Otto Ilmari Col-
lianderin suomentamaa virttä 
270:

Enkö Herraa Jumalaani
riemuvirsin kiittäisi!
Enkö suurta auttajaani
ylistäisi hartaasti!
Pohjatonta laupeutta
lapsilleen hän osoittaa,
Isän sydän armahtaa
täynnä pelkkää rakkautta.
Kaikki loppuu aikanaan,
armonsa ei milloinkaan.

Teksti Danielle Miettinen
Kuvat Philippe Gueissaz ja 
Parikanniemen arkisto

”Taivaskodissa ei ole enää surua eikä murhetta.”

Lauri Konttinen puhuu Kuortaneella 2019. 
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Sanottu 
ennen 
meitä

Kuitenkin vielä on rauha ja vielä 
on usko Isän hyvyyteen. Hänen 
armoonsa turvaamme. Ansioita 
ei ole yhtään, mutta ehkä hän 
vielä oman nimensä tähden 
korjaa. Niin pilven alla olemme. 
Milloin aurinko taas paistanee! 
(Erkki Leminen: Orpojen äiti. 
Aura Latvus päiväkirjassaan)

Kun huomaamme, että Jumala 
on lähellä ja että Hän vaikuttaa 
meissä, ystävissämme ja naapu-
reissamme, tuntuu turvalliselta. 
Uskomme vahvistuu. On helppo 
uskoa, kun meissä on melkeinpä 
käsin kosketellen tuntuva Juma-
lan armo. (Juho Halmeen puhei-
ta)

Kyllä nyt on kaikki hyvin. Minun 
asiani ovat nyt kohdallaan ja 
mielelläni sen kiitoksen Herralle 
teen, vaikka olisi koko maailmal-
le tämä huudettava. (Paavo 
Kiuru: Karjalan naisprofeetta He-
lena Konttisen elämä)

  TÄHKÄPÄITÄ

En minä tiedä
Yksi vaikeimmista asioista on myöntää oma tietämättömyy-
tensä. Ammatissani minua kutsutaan asiantuntijaksi. Ainakin 
teen asiantuntijatyötä. Minun pitäisi virkani puolesta tietää, 
mutta usein on pakko myöntää, vaikka se tuntuukin nololta 
ja kipeältä, että en tiedä.  

Hengellisissä piireissä, ainakin joissain, ihanne näyttäisi ole-
van voimakas varmuus ja ehdottomuus. Mutta voiko ihmisel-
lä sittenkään olla varmaa tietoa Jumalasta tai Jumalan tah-
dosta? Nyt ajattelet kenties, että Raamattuhan sen ilmoittaa 
selvästi. Totta. Silti olen tullut hyvin araksi julistamaan ja kuule-
maan ehdotonta tietoa tai varmuutta.  

Kauan sitten laulaja Veikko Lavilta kysyttiin: ”Uskotko sie Ju-
malaan?” Veikko vastasi jotenkin näin: ”En mie usko, mutta 
mie toivon.” Hengellinen usko ei ole tietämisen kevytominai-
suus, vaan ennen kaikkea suhde. Usko, joka pelastaa, ei ole 
tieto siitä, että pääsee taivaaseen. Pelastava usko anne-
taan meille lahjana. ”Minä tunnen lampaani, ja ne tuntevat 
minut”, olisiko siinä jotain siitä uskosta, joka pelastaa?  

Kun luulemme tuntevamme Hänet ja tietävämme Hänen 
tahtonsa kaikessa, silloin Jumalasta tulee kovin pieni. Ihmisen 
– luodun – käsitettävä. Suuren Jumalan edessä uskaltaa lap-
sen lailla olla pieni. Tai Erkki Lemisen tavoin sanoa: ”Jumala,
kuljetat outoja teitä. Ymmärrän Sinua yhä vähemmän, mut-
ta tarvitsen entistä enemmän.”

Ari Tähkäpää

Lauri Konttinen puhuu Kuortaneella 2019. 

Siksi evankeliumi murtautuu tä-
hän pimeyteemme kirkkaam-
pana ja hyvin erilaisena kuin 
mikään ulkonainen hyvinvointi, 
loisto, kirkkaus tai olosuhteiden 
täydellisyys. (Pekka Maaranen: 
Saarnaajan kirja)
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Monet Parikanniemen ystävät 
ovat kyselleet, mitä Makkosen 
Erkille kuuluu. Erkki on tehnyt 
paljon töitä Parikanniemen hy-
väksi, toiminut muun muassa 
säätiön hallituksessa, Orpokoti-
juhlien järjestelytoimikunnassa 
ja seurapuhujana. Lähdimme 
Maarasen Pekan kanssa kysele-
mään hänen vointiaan.  

Syksyllä ennen Mikkelinpäivä-
juhlia alkoi Erkin päähän koskea 
metsähommissa. Erkki kertoo:  

– Särky ei lakannut, ja soitin
Anna-tyttärelle ja kerroin mis-
sä olen. Selvisin särkylääkkeen 
voimin eteenpäin. Seuraavana 
päivänä oli Parikanniemessä 
Mikkelinpäiväjuhlat, lähdin sin-
ne, mutta en tunnistanut tut-
tuja. Puhekin oli vaikeaa. Seu-
raavana aamuna piti mennä 
ambulanssilla sairaalaan. Pääs-
tä otettiin kuva ja selvisi, että 
päässä on aivoverenvuoto. Yh-
tään ei saanut liikkua, piti vain 
levätä. 

Yhdeksän päivän jälkeen Erk-
ki pääsi pois sairaalasta. Hän 
sanoo, että pahemminkin olisi 
voinut käydä. 

– Tämä oli kova pysäytys. Ei
ole saanut tehdä mitään. 

Erkin vaimo Lea toteaa, että 
tämä on ollut kova järkytys ja 
muutos elämään.

Talven aikana Lea ja Erkki 
muuttivat uuteen kotiin Parikka-
lassa. Lapset hoitivat muuton. 
Nyt Erkki on saanut keskittyä le-
poon. 

– Toipuminen on menossa.
Piti aloittaa kansakoulun ensim-
mäiseltä luokalta, kun toimin-
taterapeutti on harjoituttanut 

Erkki Makkonen

Joka päivä on 
lahjaa

lukemista ja teettänyt liikehar-
joituksia. Lepoa ja liikuntaa tar-
vitaan sopivassa suhteessa. Toi-
voa on, että joskus pääsisi vielä 
metsään. 

Erkki toivoo terveyttä: – Kaik-
ki on Taivaan Isän kädessä. Ei 
voinut kuvitellakaan, että näin 
voisi käydä. Oma ajatus oli, 
että saa tehdä ruumiillista työtä 
elämän loppuun saakka ja saisi 
lähteä saappaat jalassa.

Epäuskokin on ajoittain vai-
vannut: – Oli kova paikka, kun 
otetaan pois omat voimat ja 
piti luottaa toisten apuun. Miksi 
-kysymyksiä nousi mieleen.

Erkki muistelee aiempia koet-

PARIKANNIEMEN YSTÄVÄT r.y.

Erkki ja Lea Makkonen sekä Pekka Maaranen (oik.) 
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Muisto

telemuksiaan: aivoveritulppaa, 
jäihin putoamista sekä muuta-
man vuoden takaista kolaria. 
Kaikissa niissä on ollut ihmeelli-
nen varjelus mukana. 

– On joutunut ihmettele-
mään, kuinka Jumala on tä-
hän hetkeen asti auttanut. Toi-
sinaan on miettinyt, joko kirves 
on jo pantu puun juurelle. Joka 
päivä on lahjaa, lähtö voi tulla 
milloin tahansa. 

Erkki on lukenut Helena Kontti-
sen elämänkertaa. Parhaillaan 
on menossa kohta, jossa kerro-
taan hedelmän tuottamisesta.

– Mietityttää, miten tuo on
omalla kohdallani. Olenko pie-
neltä osaltani ollut tuomassa 
esiin tärkeintä asiaa? 

Kysyttäessä ajatuksia Parikan-
niemestä Erkki vastaa: – Toi-
voisin, että Parikanniemi olisi 
alkuperäiselle näylle uskollinen. 

Pelastusevankeliumia tulee ju-
listaa puhtaana ja kirkkaana. 
Parikanniemi tarvitsee rukousta 
ja ystäviä. Jumala pitää tässä-
kin ajassa huolen. Jos työ olisi ih-
misistä, se olisi loppunut jo ajat 
sitten. Pyydetään enemmän 
Jumalalta kuin ihmisiltä!

Teksti ja kuva Petri Tiusanen

Marja Rautiainen

Orpous koskettaa
Marja Rautiaisen kodissa Kerimäen Toroppalassa 
kokoontui Parikanniemen Ystäväpiiri 28.1.2020. En-
sin juotiin kahvit, jonka jälkeen Marja aloitti piirin lu-
kemalla Psalmin ja jatkaen Isä meidän -rukouksella. 
Koti on tilava rintamamiestalo, jossa Marja asuu nyt 
yksin, koska jäi leskeksi neljä vuotta sitten. Talo on 
ollut Marjan koti jo yli 50 vuotta. 

Marja on ollut mukana Parikanniemen ystäväpii-
ritoiminnassa siitä asti, kun se Kerimäellä alkoi vuo-
sikymmeniä sitten. Marjalle orpojen asia on tärkeä, 
koska hän jäi itsekin orvoksi teini-iässä. Molemmat 
vanhemmat olivat jo kuolleet, kun hän oli 14-vuo-
tias. Yhdeksänlapsinen perhe jäi ilman äitiä ja isää. 
Kaksi vanhinta poikaa kävi töissä hankkimassa per-
heelle elantoa. Marja hoiti perhettä kotona. Sitten 
hän meni emäntäkouluun ja avioliiton myötä maa-
talon emännäksi. Lapsia hänellä on kolme ja lasten-
lapsia viisi.

Orpokotijuhlilla Marja kävi ensimmäisen kerran 
parinkymmenen vuoden iässä toisten kerimäkeläis-
ten nuorten kanssa. Sitten juhlilla käyntiin tuli tauko. 
Viime vuosina Marja on käynyt juhlilla Seija Kuutin 

kanssa. Juhlilla puhuttelee hyvien puhujien sel-
vä sanoma. Lastenkodillakin Parikanniemessä 
Marja on käynyt, kun sinne kerran järjestettiin 
retki.

Teksti ja kuva Petri TIusanen
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KIERTOMATKA
ETIOPIAAN

Etiopia on äärimmäisen kaunis maa. Mielenkiintoinen historia, josta löytyy mainintoja raamatun lehdiltä, ys-
tävälliset ihmiset ja hyvä ruoka. Etiopian kristilliset perinteet ulottuvat kauas alkuseurakunnan aikaan ja juu-
talaisuudesta nousseita tapoja on vieläkin nähtävissä heidän juhlissaan ja ortodoksisessa kirkossa. Etiopia on 
myös kasvava luterilainen Mekane Yesus -kirkko, joka on kasvanut 60 vuodessa 30 000 jäsenestä 10 000 000 
henkilön yhteisöksi.  

Matkan hinta on 2375 euroa sisältäen lentoliput, kuljetukset, retket pääsylippuineen, ohjelman mukaisesti, 
majoituksen 2hh aamiaisella. Yhdenhengen huonen lisä on 355 euroa. Viisumi hankintakuluineen maksaa 90 
euroa. Matkanjohtajana toimii  kirjailija, toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen. Tarkka ohjelma: www.parikan-
niemi.fi 

Ryhmän minimikoko on 15 henkeä. Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset Riikonen, 0400315573 tai teuvov.
riikonen@parikanniemi.fi ja  0405692482/ Marko Heusala www.monsuuni.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkatoimisto Monsuuni Oy

 23.11 – 3.12.2020

Teuvo V. Riikosen tuore kirja Se oli minulle koti - Pa-
rikanniemen kasvatit muistelevat on katsaus hä-
nen työnantajansa Parikanniemen lastenkodin ja 
samalla suomalaisen lastensuojelun lähihistoriaan. 
Kaksikymmentä lastenkodin entistä asukasta ker-
too kirjassa oman tarinansa Parikanniemeen pää-
semisestä ja elämästään sieltä lähdön jälkeen.

Yhteinen piirre haastateltavien tarinoissa on, 
että he puhuvat nimenomaan Parikanniemeen 
pääsemisestä eikä joutumisesta. Lastenkotiin 
päädytään monenlaisista syistä, mutta useim-
miten kyse on elämäntilanteen ajautumisesta 
kriisiin aiemmassa kodissa päihteiden, väkivallan 
tai vanhempien sairastumisen johdosta. Se, että 
useimmat haastatellut puhuvasta Parikanniemes-
tä uutena tai jopa ainoana kotina, kertoo paljon, 
miten merkittävästä muutoksesta lapsen tai nuo-
ren elämässä on ollut kyse.

Kirjan tarinoita yhdistää sekin, että haastatelta-
vat kertovat avoimesti sekä vastoinkäymisistään 
että onnistumisistaan. He eivät säästele edes Pa-
rikanniemeen liittyvissä ikävissä muistoissa – joita 
he toki pitävät vähäisinä verrattuna parempiin 
muistoihin. Eikö avoimuus tässä kerro vahvasta 
luottamuksesta ja arvostuksesta haastattelijaa 
ja hänen edustamaansa säätiötä kohtaan? Tosi-
asiat uskalletaan kohdata sellaisina kuin ne ovat.

Vastoinkäymiset 
voidaan voittaa 

Kirjaan sisällytetyt haastattelut on järjestetty kol-
meen osaan edustamaan kolmea eri aikakautta 
lastenkodin historiassa. Ratkaisu on onnistunut. 
Parikanniemi ja sen käytännöt ovat tietenkin ol-
leet aina osa aikansa kulttuuria. Osa kasvatusme-
netelmistä, joita käytettiin 50 vuotta sitten, olisivat 
nyt lainvastaisia, mutta aikansa lapset ovat näh-
neet niissäkin tarkoituksen. Haastateltujen muis-
toissa korostuu aito välittäminen ja se, että henki-
lökunta on tehnyt työtään suurella sydämellä.

Kirjan tarinat osoittavat, että suuretkin vastoin-
käymiset voidaan voittaa ja jopa kääntää voi-
mavaraksi. Pidän jokaista kirjaan haastateltua 
voittajana siinä, että he ovat kohtuuttomienkin 
kokemusten jälkeen pystyneet itsenäistymään ja 
löytämään paikkansa. Elämä ei ole muuttunut 
kivuttomaksi tai kiiltokuvaksi mutta monella ta-
valla elämisen arvoiseksi. Parikanniemessä saa-
mistaan eväistä he jakavat aidot kiitokset lukuisil-
le työntekijöille ja ystäville.

Timo Tossavainen

Kirja-arvio

144 s. 
Parikanniemen Ystävät ry
2019
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TERVETULOA TILAISUUKSIIN
Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa!
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja säätiön kotisivuilta www.parikanniemi.

Maaliskuu
5.3. Imatra klo 17.00
Seurat Susanna ja Vesa Julinilla, Melulantie 12, Tiusanen 
8.3. Leppävirta klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
10.3. Mikkeli klo 18.00
Miestenilta Tertinkartanossa, Maaranen
11.3. Sastamala klo 17.00
Vammalan srk-talo, Arkiehtoo, mm. Teuvo V. Riikonen 
11.3. Lappeenranta klo 18.00
Lauritsalan pysäkki, Maaranen
12.3. Kitee klo 13.00
Seurat seurakuntakeskuksessa, Kostamo, Tiusanen
13.3. Joensuu klo 13.00
Seurat seurakuntakeskuksessa, Tiusanen
13.3. Liperi klo 15.30
Seurat Viinijärven kirkolla, Tiusanen
15.3. Rautavaara klo 10.00
Kirkkopyhä, Kostamo, Tiusanen
16.3. Hamina klo 14.00
Seurat Herran kukkarossa, Pikkuympyräkatu 34, Tiusanen
16.3. Lappeenranta klo 17.00
Seurat Emmauksessa, Tiusanen
22.3. Kerimäki klo 10.00
Marianpäiväjuhlat, messu ja seurat, Kostamo, Tiusanen
25.3. Imatra klo 14.00
Helluntaiseurakunnan ruokakassien jako, Maaranen
29.3. Polvijärvi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Konttinen, Tiusanen
31.3. Parikkala klo 12.00
Seurat Kaisu ja Arto-Matti Halkolla Melkoniementie 
1224, Kostamo, Tolvanen, Lemetyinen, Tiusanen

Huhtikuu
3.4. Joensuu klo 13.00
Seurat seurakuntakeskuksessa, Fräntilä, Konttinen
13.4. Pyhäselkä klo 10.00
Messu Reijolan seurakuntakeskuksessa, saarna Maaranen
14.4. Mikkeli klo 18.00
Miesten ilta Parikanniemessä, Teuvo V. Riikonen
15.4. Lappeenranta klo 18.00
Lauritsalan pysäkki, Maaranen
16.4. Kitee klo 13.00
Seurat seurakuntakeskuksessa, Konttinen, Kostamo
19.4. Kangasniemi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
21.4. Imatra klo 10.00
Miestenpiiri Olavinkulmassa, Maaranen

22.4. Imatra klo 14.00
Helluntaiseurakunnan ruokakassien jakelu, Maaranen
24.4. Kajaani klo 18.00
Seurat Kansanlähetyskodilla Sammonkatu 5, Kosta-
mo, Tiusanen
25.4. Suomussalmi klo 13.00
Raamattutunti: Jotka Herraan turvaavat, ja seurat Äm-
mänsaaren seurakuntakeskuksessa, Tiusanen, Kostamo
26.4. Puolanka klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Kostamo, Kinnunen, Tiusanen
26.4. Hyrynsalmi klo 18.00
Seurat seurakuntakeskuksessa, Kostamo, Kinnunen, 
Tiusanen
27.4. Hamina klo 14.00
Seurat Herran kukkarossa, Pikkuympyräkatu 34, Riikonen
27.4. Lappeenranta klo 17.00
Seurat Emmauksessa, Riikonen
28.4. Kerimäki klo 13.00
Seurat Seija Kuutilla Heponotkontie 93, Maaranen
30.4. Heinola klo 18.00
Ilosanomailta WPK-talo, Kymenkartanonkatu 2, puhe 
Teuvo V. Riikonen

Toukokuu
3.5. Taipalsaari klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
3.5. Myrskylä klo 12.00
Kirkkopyhä ja seurat, Maaranen
8.5. Joensuu klo 13.00
Seurat seurakuntakeskuksessa, Kostamo
8.5. Liperi klo 15.30
Seurat Ylämyllyn seurakuntatalossa, Kostamo
13.5. Lappeenranta klo 18.00
Lauritsalan pysäkki, Maaranen
17.5. Rautjärvi 
Messu Simpeleen kirkossa klo 10.00 ja Rautjärven kirkos-
sa klo 13.00, seurat, Tiusanen
24.5. Nurmes klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
26.5. Imatra klo 10.00
Miestenpiiri Olavinkulmassa, Maaranen
26.5. Kerimäki klo 13.00
Seurat Tuula ja Matti Siimekselällä Mäkituvantie 38, Tiu-
sanen
31.5. Uukuniemi klo 10.00
Helluntaijuhlat. Messu kirkossa ja seurat, Lemetyinen, 
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
Sairaanhoitaja Johanna Talo
Puhelin 0407240722
johanna.talo@hotmail.com

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

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

Parikanniemen tilintarkastaja 
saateltiin eläkkeelle

Ystävän
lahjoitus 
Parikanniemelle
Parikanniemen lastenkodilla on ollut satoja ja tuhansia ystäviä. Yksi 
heistä on ”Ystävä”, joka syntyi tasan sata vuotta sitten. Hän meni 
nuorena naimisiin, mutta jäi leskeksi miehen kuoltua sodassa. Heillä 
ei ollut omia lapsia. Sitten hän tapasi toisen miehensä, jonka myötä 
hän sai jo aikuistuneet lapset. Yli 30 vuotta sitten hän jäi toisen ker-
ran leskeksi, mutta miehen lapset eivät jättäneet häntä.  

  2000-luvun alussa hän vieraili jossakin Parikanniemen tilaisuudes-
sa. Lastenkodin lapset jäivät hänen sydämelleen. Hän meni pank-
kiin ja teki säästövakuutuksen Parikanniemen hyväksi. Summa, joka 
on ”huomattava”, erääntyi hänen täyttäessään sata vuotta. Rahat 
lahjoitettiin Parikanniemen työn hyväksi.

Sain vierailla hänen 100-vuotisjuhlassaan. Vaatimattomana ihmi-
senä hän ei halunnut eikä halua julkisuutta. Tapasin sydämellisen, 
hauraan mutta täynnä elämänvoimaa olevan ihmisen. Annoin 
hänelle kukat, lahjat sekä onnittelukortit sekä kiitin lahjasta, kerroin 
Parikanniemen terveiset ja toivotin Jumalan siunausta. Sitten hän 
sanoi: ”Kiitos kaikesta!”  (TVR)

Parikanniemisäätiön ja Parikannie-
men Ystävät ry:n toinen tilintarkasta-
ja Raija Pulkkinen saateltiin eläkkeel-
le 8.1.2020 Mikkelin tilintarkastajien 
toimistolla. Yllätysvierailun tekivät 
toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen, 
toimisto- ja taloussihteeri Risto Teitti-
nen sekä kiinteistönhoitaja Eetu Pulk-
kinen, joka ojensi tädilleen kukat. 

Raija Pulkkinen muisteli olleensa 
Parikanniemen tilintarkastajana yli 
kymmenen vuotta. 

Lämpimät kiitokset Raijalle hyvästä 
yhteistyöstä sekä kaikkea hyvää ja 
Jumalan siunausta tuleville vuosille. 
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Parikanniemi

Lastenkodin arkeen tervetullut-
ta lisää tuovat opiskelijat. Vuo-
sittain Parikanniemessä harjoit-
teluaan suorittaa keskimäärin 
10–15 opiskelijaa, jotka jakautu-
vat eri kotiryhmiin. Opiskelijoita 
tulee sekä toisen asteen oppi-
laitoksista että korkeakouluista. 
Suositus on, että harjoitteluun 
tullessaan opiskelijalla olisi jo ta-
kanaan jonkin verran opintoja, 
eritoten lastensuojeluun liittyen. 

Tuulentuvan vastaava oh-
jaaja Saila Liukkonen hoitaa 
keskitetysti opiskelija-asiat. Las-
tenkodin ohjaajat toimivat vuo-
rollaan opiskelijoiden työpaik-
kaohjaajina. Tavoitteena on 
tarjota monipuolinen, mielen-
kiintoinen ja turvallinen harjoit-
teluympäristö, jossa opiskelija 
on aktiivinen toimija ja pääsee 
kehittämään omaa ammatillis-
ta osaamistaan.  

Eveliina Heikkinen tuli alun pe-
rin kahdeksan viikon harjoittelu-
jaksolle Koivulan kotiryhmään. 
Harjoittelujakso piteni jatkuen 
oppisopimuksena, ja Eveliina 
valmistui lähihoitajaksi keväällä 
2019. Hän työskentelee tälläkin 
hetkellä Koivulan kotiryhmässä. 

Eveliina kertoo, että hän ihastui 
työhön ja paikkaan tosi paljon. 
Hyvä työyhteisö ja mukavat 
työkaverit saavat häneltä run-
saasti kehuja. Eveliina kokee, 
että jo opiskeluaikana hän 
pääsi näkemään ja tekemään 
moniammatillista työtä lasten ja 
nuorten parissa ja oppi paljon. 

Mikael Leppänen suorit-
taa parhaillaan yhteisöpe-
dagogi-opintoihinsa liittyvää 
ammattialan syventävää 
harjoittelua Tuulentuvan koti-
ryhmässä. Häntä lastensuojelu-
työ on kiinnostanut jo pitkään. 
Harjoittelu on Mikaelin mukaan 
tuntunut mukavalta, hän on 
päässyt mukaan monenlaisiin 
lastenkodin arkeen liittyviin työ-
tehtäviin aina kotitöistä lapsen 
asiakassuunnitelmapalaverei-
hin. Mikael summaa, että hän 
on päässyt laittamaan itsensä 
likoon, mutta häntä ei ole jä-
tetty tilanteisiin yksin. Mikaelin 
yllätti positiivisesti aito kodin-
omaisuus ja se, että lapset ja 
nuoret sekä heidän lähiverkos-
tonsa ovat ottaneet uuden ih-
misen nän avoimesti ja lämpi-
mästi vastaan.

Harjoittelujaksot ovat antoisia 
niin opiskelijoille kuin myös työ-
yhteisölle. Opiskelijat tuovat tul-
lessaan uutta tietotaitoa ja nä-
kökulmaa ja saavat kokemusta 
työstä itse tehden ja ohjaajien 
työskentelyä seuraten. Sekä 
Eveliina että Mikael suosittele-
vat Parikanniemeä harjoittelu-
paikaksi kaikille alasta kiinnos-
tuneille. 

Teksti ja kuva Jenni Hujanen

Työ tekijäänsä 
opettaa – 
opiskelijana 
Parikanniemen 
lastenkodissa
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Minna Syvänniemi

Minna Syvänniemi kertoo kir-
jassa Orpojen kotijuhlat, kuinka 
hän sai käsiinsä Helena Kontti-
sesta kertovan kirjan Eräs mei-
dän ajan profeetta.

Paksu ja vahvaa sanomaa 
julistava kirja tuntui hänes-
tä kuitenkin kevyeltä lukea. 
Kirjan luku Älä pelkää pieni 
lauma avasi hänen silmänsä 
näkemään Jeesuksen ylösnou-
semuksen merkityksen, hän tuli 
herätykseen, ja usko avautui 
hänelle henkilökohtaisena ko-
kemuksena. 

Minna Syvänniemeä alkoi 
kiinnostaa Helena Konttisen 
elämäntyö ja uukuniemeläinen 
herätysliike laajemminkin. Hän 
etsi käsiinsä liikkeen piirissä vai-
kuttaneiden julistajien elämä-
kertoja ja orpokodin vaiheista 
kertovia kirjoja. 

– Lastenkodin vaiheet ja tuo-
hon aikaan kuuluva elämänme-
no sekä ihmisten henkinen kasvu 
ja selviytyminen vastoinkäymisis-
tä kiinnostavat erityisesti. 

Hän kertoo muutenkin luke-
vansa paljon. Tiedonjanonsa 
hän mieluiten tyydyttää luke-
malla kirjoja eikä sähköisiä me-
dioita seuraamalla. 

– Tarvitsen konkreettisen kirjan
eli en oikein ole vielä oppinut 
lukemaan e-kirjoja, Syvänniemi 
tunnustaa.  

Sielunsa ravinnoksi hän on 
löytänyt myös erityisesti Psal-
mit Raamatusta sekä Lutherin 
kirjoitukset katekismuksesta al-
kaen. Tärkeimmäksi ja moneen 
kertaan luetuksi hän mainitsee 

Hengellinen Virvoittaja -kirjan, 
jossa on Lutherin raamatun-
selityksiä kirkkovuoden pyhien 
mukaan ja teksti joka päivälle. 
Syvänniemen mielestä Lutherin 
tekstit sopivat hyvin myös tähän 
aikaan ja ohjeeksi jokapäiväi-
seen elämään. 

Kerran Syvänniemi on päässyt 
osallistumaan Orpokotijuhlille, 
piti kuulemastaan ja odottaa 
kovasti tämän vuoden juhlia. 
Hän kertoo pitävänsä vanhan-
aikaisista ja yksinkertaisista juma-
lanpalveluksista ja julistuksesta. 

Uskoontulonsa jälkeen Minna 
Syvänniemen elämässä on ollut 
paljon muutoksia. Kaikessa hän 
näkee Jumalan hyvän johda-
tuksen. Aluksi hän arkaili kertoa 
suuresta löydöstään omaisille, 
mutta nyt kaikki läheiset tietä-
vät hänen uskostaan. 

– Tällä hetkellä olen todella
kiitollinen perheestä, uudesta 

kodista Lahden Vesijärven ran-
nalla ja ihanasta työyhteisöstä, 
johon minut on otettu erityisen 
lämpimästi vastaan. Olen siu-
nattu, kun olen nämä kaikki saa-
nut ja Jumala on antanut minul-
le vahvuutta ja voimaa käydä 
nämä elämän muutokset läpi. 

Hän käy satunnaisesti juma-
lanpalveluksissa, muttei ole vie-
lä oikein löytänyt omaa paik-
kaansa seurakunnassa. 

– Luotan siihen, että minulle
vielä osoitetaan oma hengelli-
nen yhteisö, Minna Syvänniemi 
pohdiskelee. 

Orpojen kotijuhlat kirjassa haas-
tateltu Minna Syvänniemi pu-
huu Saaren juhlilla lauantaina 
15.8.2020 klo 12.00 päiväseurois-
sa. 

Teksti Pirkko Oinonen
Kuva Philippe Gueissaz

Elämän leipää kirjoista
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