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Päärakennukseen uudet ikkunat – osallistu keräykseen
Parikanniemen punainen päärakennus on noin 60 vuotta 
vanha. Vuosien aikana siihen on tehty monenlaista remonttia. 
Talossa toimi vuoteen 2014 asti Onnentuvan kotiryhmä. Sisään-
tulopäädyssä on ruokasali, keittiö ja toimistotiloja. Suurin osa 
talon ikkunoista on ollut alkuperäisiä. Pitkän odotuksen jälkeen 
koko taloon on hankittu uudet yli 40 ikkunaa ja lisäksi kolme 
ovea. Kilpailutetun urakan voitti Lammin Ikkuna Oy, jonka ai-
kaisempiin urakoihin on kuulunut muun muassa Helsingin uusi 
lastensairaala. 

Nyt remontoidussa talossa kolmessa kerroksessa on lastenko-
din lasten harrastus- ja virkistystiloja, varastoja, sauna, arkisto, 
säätiön työntekijöiden toimistotilat sekä kokoustilat, jotka digi-
talisoidaan ja myös uudistetaan tämän kevään aikana. Ikkuna-
remontin kokonaishinta on noin 30 000 euroa.  

Poliisihallitus on myöntänyt Parikanniemisäätiölle rahankeräys-
luvan muutoksen, jonka mukaan “lisäksi varoja voidaan käyttää 
päätalon ikkunaremontista aiheutuviin kustannuksiin” (Luvan 
numero RA/2018/1181).

Jos haluat osaltasi osallistua päätalon ikkunaremonttiin, jossa 
saadaan lisää lämpöä Parikanniemen lapsille ja työlle, niin Ra-
hankeräystili on FI63 5271 0420 1411 20. Viestiin “Ikkunat uusiksi” 
Lämmin kiitos sinulle osallistumisesta Parikanniemen työn tuke-
miseen. (TVR) 

Osallistu nettiseuroihin Seuratoiminta on oleellinen osa Parikannie-
men työtä. Pandemian myötä on seuroja alettu 
järjestää myös netissä. Hyvien kokemusten innoit-
tamana nettiseuroja järjestetään kerran kuussa 
Teams-sovelluksen kautta. Teams-sovellusta ei 
välttämättä tarvita, toimiva internetyhteys ja 
kuulokkeet tai kaiuttimet riittävät. Tietokoneen 
kamera ja mikrofoni ovat hyvä lisävaruste. Äly-
puhelimen kautta seuroihin osallistuminen onnis-
tuu myös. Ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen: 
media.parikanniemi@gmail.com. Saat linkin säh-
köpostiisi. Kevään nettiseurat ovat 25.3., 22.4. ja 
20.5. klo 18.
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Köyhyyteen liittyy monta näkökulmaa. Yksilön 
kannalta katsottuna köyhyyttä seuraa usein syrjäy-
tyminen. Monesti se alkaa taloudellisista vaikeuk-
sista johtuvasta huono-osaisuudesta. Se taas johtaa 
kierteeseen, jossa yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja 
yksilölliset tekijät sekoittuvat toisiinsa. 

Toinen näkökulma on köyhyyden kanssa työsken-
televien. Esimerkiksi seurakuntien ja avustusorga-
nisaatioiden työntekijät kohtaavat köyhyyttä joka 
päivä, muulloinkin kuin juhlapyhien aikaan. Silloin-
han köyhyys on median kestosuosikki, sillä kuvilla 
leipäjonoista ja nälkäänäkevistä voi aina hätkähdyt-
tää hyväosaisia. 

Kuntien näkökulma köyhyyteen on erilainen, sillä 
köyhyyden poistaminen vaatii niiltä lisätoimia, mikä 
tuo mukanaan valtion näkökulman. Köyhyydestä 
tulee silloin tilastollinen kysymys. Ikävintä on, jos 

Suomesta välittyy kuva, että täälläkin on avuntar-
vitsijoita.

Tärkein näkökulma köyhyyteen on aina yksilön 
näkökulma. Keskustelua köyhyydestä ei voi kuitata 
sanomalla, ettei meillä ole samanlaista absoluut-
tista köyhyyttä kuin kehitysmaissa. Meillä on vain 
vähän kerjäläisiä, eikä ihmisten tarvitse kuolla suo-
ranaiseen nälkään. Silti täälläkin on paljon huono-
osaisuutta. 

Kristitylle usko on usein kerjäläisenä olemista. Pyy-
dämme osaamme ja rukoilemme Jumalan huolen-
pitoa. Erkki Lemisen sanoin ”Olen penikka. Pöydän 
alla on paikkani. Sinun jalkojesi juuressa – Herrani 
– odotan ruokaani. Lasten leipää en ansaitse, tiedän 
sen. Kun muruja pöydältä saan, olen tyytyväinen.”

Monta näkökulmaa 
köyhyyteen

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Näkökulma

Lapsien harrastustoiminnan mahdol-
listamista pidetään yhtenä hyvän van-
hemmuuden merkkinä. Lapsen huol-
taja saattaa saada kovasti ihmetystä 
aikaan, jos hänen lapsensa ei harrasta 
mitään. Pienten lasten kohdalla tämä 
ei useinkaan ole suuri haaste. Maksut 
ovat matalia, harrastukset toteutetaan  
kerhonomaisesti, ja tapahtumia on 
vähän. Mutta mitä tapahtuu, kun lapsi 
aloittaa koulun ja harrastus jatkuu? 

Tapahtumat lisääntyvät ja maksut yhtä 
lailla. Jo tässä vaiheessa aivan liian 
moni perhe joutuu tilanteeseen, jossa 
lapsen harrastustoiminta on taloudel-
lisesti mahdotonta ilman ulkopuolista 
tukea. 

Tämä on varsin tavallinen tari-
na. Onneksi meillä alkaa olla yhä 
enemmän säätiöitä ja rahastoja, 
jotka pystyvät auttamaan lapsen 
harrastuksen jatkumista. Olemme 

oikeilla raiteilla, mutta vielä kovin 
kaukana siitä, että jokaisella lapselle 
olisi harrastus. On se sitten urheilua, 
musiikkia, kädentaitoja etc. 

Sen lisäksi, että kaipaan lisää 
resursseja taloudellisesti, kaipaan 
lisää hyviä aikuisia ohjaamaan lapsia ja 
nuoria. Jokaisella lapsella soisi olevan 
hyvän valkun tai open, sellaisen, joka 
kerta toisensa jälkeen jaksaa sanoa: 
Tervetuloa, kiva kun olet täällä! 

Isi! Saanko 
minäkin mailan?
Miika Niemelä
Koulutuspäällikkö, Icehearts ry, Vantaa
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Niin raha kuin rahattomuuskin 
eriarvoistavat, eristävät ja 
tekevät osattomaksi, ei vain ai-
neellisesta hyvästä, vaan myös 
yhteisöllisyydestä, ihmissuh-
teista ja erilaisista verkostoista. 
Suomen kielen perussanakirja 
määrittää köyhyyden varat-
tomuudeksi, puutteeksi, ah-
dingoksi ja kurjuudeksi. Varat-
tomuus on varjostanut monia 
lapsuudesta alkaen, ja puute 
on ollut jokapäiväistä. Rik-
kauden sanakirja puolestaan 
määrittää vauraudeksi, hyvin-
voinniksi ja yleiseksi runsaudeksi.  
   
Omistaminen ei tee 
onnelliseksi
Raamatun Sananlaskujen kirjas-
sa puhutaan kohtuullisuudesta: 
”Älä anna köyhyyttä, älä rik-
kauttakaan. Anna ruokaa sen 
verran kuin tarvitsen.” (Sananl. 

30:8) Läpi Raamatun kulkee 
siis kohtuuden ajatus suhteessa 
materiaan. Kunhan on ruokaa, 
riittävä vaatetus ja asunto, se 
riittää. Kaikki muu on bonusta. 
Mutta luonteeltaan ihminen 
on perusahne, kuten kainuulai-
nen maankuulu puukkoseppä, 
Komulan Setti siteerasi Honka-
Perttua näin: ”Vaekka lam-
paalla on suu täönnä heineä, 
se meäkyy lisseä.”
   Vaikka elämiseen, asumiseen 
ja liikkumiseen olisi enemmän 
kuin tarpeeksi, aina pitää saa-
da lisää. Kateus ja ahneus ovat 
erinomainen sisaruspari. Nyt eri-
tyisesti ilmastomuutoksen pai-
neissa on erityisesti syytä miettiä 
kulutustottumuksia, vaikka olisi 
varaa hankkia kaikkea mah-
dollista maan ja taivaan väliltä. 
Mihin me kaikkea tavarapal-
joutta tarvitsemme, varsinkaan 

kun se ei tee meistä onnelli-
sempia, vaan onnettomampia. 
Sisimpämme kumisee tyhjyyttä 
sitä enemmän, mitä enem-
män mammonaa olemme 
hamunneet. Lisäksi syntyy pa-
niikinomainen pelko sen me-
nettämisestä. Vanha sanonta 
on aina ajankohtainen: kuo-
linpaidassa ei ole taskuja.

Rikkaus voi tulla uskon 
esteeksi
Jeesus esittää radikaalisti: 
”Minä sanon teille: helpompi on 
kamelin mennä neulansilmästä 
kuin rikkaan päästä Jumalan 
valtakuntaan.” (Matt. 19:24) 
Sama tematiikka tulee esiin 
myös Jeesuksen ja äveriään 
nuorukaisen kohtaamisessa 
(Matt:10:17-27). Hätä sielun 
pelastuksesta oli ajanut miehen 

Raamattuopetus

Risto Kormilainen, kirjailija, 
rovasti, kirjallisuuskriitikko

Rikkaus eri muodossa on aina viehättänyt 
ihmistä. Siitä on tullut jopa elämän sisältö ja 
ainoa tavoiteltava päämäärä. Rikkaudella voi 
myös hallita, kerskua ja kehua. ”Raha on kuin 
lanta, hyödyksi vain levitettynä”. Englantilainen 
kirjailija, lakimies ja filosofi Francis Bacon 
(1561–1626) oli oivaltanut rahan merkityksen 
ja oikean käytön. Toimeliaana miehenä hän 
suhtautui rahaan niin, että jättikin sitten 
muhkeat velat jälkeensä. 

                                         
Mammonalla 
voi tehdä 
hyvää
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Jeesuksen puheille. Kiihkeästi 
hän toivoi vastausta kysymyk-
seensä: ”Mitä minun pitää 
tehdä, jotta perisin iankaikkisen 
elämän?” Käskyjä mies oli nou-
dattanut. Siltä osin siis ok. ”Yksi 
sinulta puuttuu.” Jeesuksen vas-
taus oli häkellyttävä. Mikä se 
yksi oli, jos kerran kaikkia käsky-
jä oli mies noudattanut. ”Mene 
ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja 
anna rahat köyhille, niin sinulla 
on aarre taivaassa.” 
   Jeesus asetti miehen veden-
jakajalle osoittaen, ettei mies 
ollutkaan noudattanut käskyjä, 
koska sydän oli lujasti ajallisissa 
eikä taivaallisissa. Maallisiin oli 
hänen mielensä. Synkkänä ja 
surullisena mies lähti lompsi-
maan Jeesuksen pakeilta. Sy-
dämen usko hyvään Vapahta-
jaan ja rakkaudesta rikkaaseen 
Isään puuttui. Sydän oli kiinnit-
tynyt suureen omaisuuteen ja 
siitä oli vaikea luopua.
   Tähän liittyy myös tarina rik-
kaasta miehestä. Monet ka-
dehtivat häntä, mutta hän 
sanoi, että kun hän kuolee, 
arkkuun on käsien kohdalle 

tehtävä reiät ja asetettava 
hänen kätensä näin näkyviin. 
Näin ihmiset näkevät, ettei hän 
voi viedä mukanaan yhtään 
mitään rikkauksistaan. Läh-
demme täältä maailmasta ja 
ajasta yhtä alastomana kuin 
olemme tänne kerran syn-
tyneet.

Yhteys Jeesukseen muuttaa 
myös suhteen rahaan
Omaisuudella ja rikkaudella 
voimme rakastaa toisiamme 
ja tehdä hyvää. Tästä hyvänä 
esimerkkinä on perin tuttu tul-
liesimies Sakkeus. Pienikokoise-
na hän kipaisee silkkiäispuu-
hun, kun kuulee Jeesuksen 
olevan tulossa. Hän tahtoi koh-
data hyvän Jeesuksen. Elämän 
tarkoituksen etsintä oli hänel-
läkin meneillään ja hän tiesi 
tarvitsevansa syntien anteek-
siantamusta kaikkein eniten. 
Sakkeuskin oli hyvin rikas, mutta 
omaisuus oli karttunut kyseen-
alaisella tavalla ylimääräisiä 
tullitariffeja kiskomalla. Mutta 
nyt hän kaipasi muutosta.

   Jeesuksen kohtaaminen 
muutti hänen elämänsä kerta-
heitolla. Hän sai elävän yhtey-
den Herraan Jeesukseen, ja 
se johti lupaukseen: ”Puolet 
omaisuudestani annan köyhille, 
ja keneltä olen liikaa kiskonut, 
sille maksan nelinkertaisesti.” 
(Luuk. 10: 8) Asia oli sillä selvä.  
   Yhteys Herraan Jeesukseen 
on arjen kantava voima. Se 
säteilee rikkauden rakkautena 
myös lähimmäiseen. Jeesus 
lähettää meidät elämän kes-
kelle maan suolana: ”Minkä 
olette tehneet yhdelle näistä 
vähäisimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.” (Matt. 
25:40)

Jeesuksen kohtaaminen 
muutti Sakkeuksen elämän ja 
suhtautumisen omaisuuteen.
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Historia

Hoikan sisarusten tie Viipurista Parikanniemeen

Orpokodissa 
kirkastuivat uudet 
elämänarvot

Pari vuotta sitten pyysin miniää-
ni lukemaan Viipurista Parikan-
niemeen -kirjani keskeneräisen 
käsikirjoituksen. Halusin kuulla 
hänen kommenttejaan, koska 
hän on opiskellut kirjallisuutta, 
mutta ehkä vielä enemmän 
siksi, että hän ei ole ennestään 
tuntenut Hoikan sisarusten Au-
ran ja Väinön tarinaa. Odotin 
häneltä tuoreita näkökulmia, 
kun itse tunsin kasvaneeni liian 
kiinni kertomukseen.

Yksi hänen huomioistaan hät-
kähdytti: ”Aurasta ja Väinöstä 
tulee monella tavalla mieleen 
nykyaika: elämässä on kyllä 
varallisuutta, mutta ei merkitys-
tä. Heillä ei ole tavallaan pak-
koa tai tarvetta tehdä oikein 
mitään. Aikansa ihmisiksi he 
vaikuttavat käsittämättömän 
varakkailta, käyvät Roomas-
sakin tylsistymässä! Suomalai-
set ovat tottuneet siihen ajatte-
luun, että kaikki 1900-luvun alun 
ihmiset olivat köyhiä.”

Hoikan sisarukset olivat to-
siaan tottuneet vaurauteen, 
kiitos heidän isänsä kultasepän-

liikkeen menestyksen. Oma 
hyvinvointi ja onnellisuus olivat 
nousseet heille elämän kes-
keisiksi arvoiksi ja tavoitteiksi. Sii-
nä he muistuttavat täydellisesti 
tämän ajan ihmisiä. Vasta ko-
vien koettelemusten ja mene-
tysten jälkeen Helena Konttisen 
ja hänen lähipiirinsä kautta 
tapahtunut hengellinen murros 
muutti heidän päämääränsä 
uusiksi. 

Onnen ja rakkauden tavoit-
telu osoittautuivat varsinkin 
Auralle virvatuliksi, jotka eivät 
tarjonneet odotettua täytty-
mystä: ne eivät sittenkään an-
taneet elämälle perimmäistä 
tarkoitusta. Lopulta hänen 
silmänsä avautuivat näke-
mään, että vasta kun antaa 
toisille rakkautta sen sijaan 
että odottaisi sitä aina muilta, 
elämästä tulee rikasta ja merki-
tyksellistä. 

Sitoutumisen hinta
Liittyessään orpokotiin, jossa 
elettiin yhteistaloudessa kir-
jaimellisesti kädestä suuhun, 

Väinö ja Aura sitoutuivat 
muiden lailla vaatimattomaan 
elämään, suorastaan köyhyy-
teen. Väinö päätti hakea or-
poja kunnan huutokaupoista 
ilmaiseksi – lapsi ei voinut olla 
kauppatavaraa. Vanhempien-
sa myötä työntekijöiden omat 
lapset joutuivat mukautumaan 
yksinkertaisiin oloihin. Kaikki 
söivät samasta pöydästä. On 
selvää, ettei se käynyt kenel-
täkään kivutta.  Aura Latvuksen 
päiväkirjoista voi lukea monia 
esimerkkejä. 

Heti orpokotiin mentyään 
Aura aristelee jopa karamel-
lin syömistä, jos muutkaan 
eivät sellaista saa, muuten 
hänen omaatuntoaan kolkut-
taisi.  Vuosien varrella niukkuus 
oli usein ahdistavaa. Näin hän 
kirjoitti 10.4.1926: ”Päivät ovat 
tuoneet tullessaan tuskaa ja 
iloa, mitä milloinkin.  Ei näihin 
kymmeneen vuoteen, jotka 
olen tässä kodissa ollut, ole 
vielä ollut tällaista tilannetta. 
Ahdistukset ovat niin moninai-
set, oikeastaan ne ympäröivät 

Sisko Latvus
Kirjailija
Helsinki
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Aineellinen 
köyhyys merkitsi 
Hoikan sisaruk-

sille myös uskon 
koetusta.

joka haaralta. Tuska omista syn-
neistä, tuska lasten ja toverien 
synneistä… tuska varojen puut-
teesta ja velan kasvamisesta. 
Talvi yhä jatkuu kovana, ja jo 
pääsiäisenä loppuivat kaikki 
heinät ja rehut. Sika myytiin nyt, 
mutta silläkin tuli vain vähän 
päälle tuhat markkaa. Vain 
hyvin vähän on tullut lahjoituk-
sia. Auttaako Jumala vielä? 
Mitä muuta voimme kuin odot-
taa. Rahtia on tehty minkä voi-
tu, metsää on myyty, mikään 
ei täytä. Ja kuitenkin, vielä on 
rauha, vielä on usko Isän hyvyy-
teen. Vain armoon turvaamme. 
Ansioita ei ole.”

Jumala auttoi taas ajallaan, 
niin tässä kuin monen monissa 
muissa tilanteissa. Aineellinen 
köyhyys merkitsi myös uskon 
koetusta, ja kun rukouksiin saa-
tiin konkreettisia vastauksia, 
luottamus Jumalaan vahvistui.

Köyhien rikkaus
Aikaa myöten niin Väinölle kuin 
Aurallekin näyttää tulleen ma-
teriaalista puolta olennaisem-
maksi etsiä sitä köyhyyttä, 
josta Jeesus puhuu Vuorisaar-
nassaan: ”Autuaita ovat hen-
gessään köyhät.” Orpokodin 
työn vakiinnuttua he kävivät 
vuosien mittaan usein eri puo-

lilla Suomea hengellisissä ko-
kouksissa, Väinö pian itsekin ju-
listajana. 

Aura kirjoitti mustakantisiin 
vihkoihin muistiin kuulemiaan 
puheita – tämä sai alkunsa jo 
Hälvän talossa vuonna 1915 
hänen ensimmäisissä elokuun 
juhlissaan, Helena Konttisen 
viimeisissä. Muistiinpanot ker-
tovat osaltaan siitä, millaiset 
asiat häntä koskettivat ja mit-
kä hän näki tärkeiksi tallentaa 
itselleen voidakseen palata 
niihin myöhemmin. Hän osal-
listui usein muun muassa yh-
teiskristillisiin Keswick-kokouksiin, 
joita Urho Muroma myöhem-
min jatkoi Hengellisen elämän 
syventymispäivinä. 

Porvoossa vuonna 1921 Aura 
teki muistiinpanoja ruotsalaisen 
Dahlbäckin puhuessa aiheesta 

Hengellisesti köyhät. Näin hän 
on vihkoonsa kirjoittanut: ”Hen-
gen köyhyys on ehto rikkauksien 
saamiseen. Joka on hengessä 
köyhä, on mielessään pieni, 
halpa ja vaatimaton. Hengel-
lisesti köyhä sekä tuntee että 
tunnustaa puutteensa. Hän ei 
uskalla ryhtyä mihinkään saa-
matta selville Jumalan tahtoa. 
Köyhä ja tyhjä voi lopulta ottaa 
vastaan Kristuksen ja tulla rik-
kaaksi Jumalassa: hän on rikas 
uskosta, rakkaudesta ja hyvistä 
töistä.”

Hänelle ei enää ollut ratkai-
sevaa aineellinen hyvä ja ul-
konainen rikkaus. Sen sijaan 
tavoittelemisen arvoisiksi olivat 
tulleet Jumalan antamat aar-
teet, jotka olivat tarjolla kai-
kesta omasta rikkaudestaan 
riisutuille.
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Asiantuntija

 

Olavi Sydänmaanlakka on nähnyt läheltä, minkälaisten asioiden kanssa 
mielenterveyskuntoutujat kamppailevat arjen keskellä. Monille kysymys on 
siitä, ostaako leipää vai lääkkeitä.  

Olavi Sydänmaanlakka
Toiminnanjohtaja, 

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliiton 
toiminnanjohtaja Olavi Sydän-
maanlakka myöntää olevansa 
hyväosainen. Vain opiskelu-
aikoina hänkin on joutunut 
elämään ajoittain pakastevi-
hanneksilla ja makaronilla. Siksi 
hän asettelee sanansa varo-
vasti puhuessaan toisten koke-
muksista. 

– Ei pitäisi ajatella vain rahaa 
tai sen puutetta. Pitäisi nähdä 
ihminen köyhyyden takana, Sy-
dänmaanlakka muistuttaa. 

Osattomuudesta osallisuuteen
– Syyt siihen, miksi mielenter-
veys horjuu, voivat olla moni-
naiset, mutta köyhyys kuuluu 
sen seurauksiin lähes aina, Sy-
dänmaanlakka toteaa. 

Mielenterveyden ongelmia 
seuraa usein apatia, toimin-
takyvyn heikkeneminen, toi-
mettomuus ja työkyvyttömyys. 

– Köyhyyden asemesta 
puhuisinkin mieluummin osal-
lisuudesta ja osattomuudesta, 
Sydänmaanlakka painottaa. 

– Se ei ole vain rahan puu-
tetta, vaan siihen liittyy koko 
elämän kaventuminen. Moni 
asia, joka antaa syyn nousta 
ylös, jää puuttumaan, kun ih-
minen syrjäytyy työelämästä.   

 
Korona koettelee ja opettaa
Sydänmaanlakka näkee, että 
koronapandemia on koetellut 
kaikkien henkistä jaksamista.
 – Jokainen etätöitä tehnyt 
on saanut tuntumaa siihen, 

mitä on keskivaikea masen-
nus. Joutuu miettimään, tarvi-
taanko minua enää, onko mi-
nulla merkitystä. Samaa miettii 
masentunut ihminen.  

– Etätöitä tekevät ja etä-
opiskelijat tietävät, miltä tun-
tuu, kun ei saa palautetta tai 
jokapäiväistä käytäväkannat-
telua. Yksinäinen puurtaminen 
on raskasta. 

Entä sitten ne, jotka ovat 
mielenterveysongelmien takia 
olleet syrjässä jo ennen koro-
naeristäytymistä? Ovatko he 
entistä huonommassa jamas-
sa? 

– Moni mielenterveysongel-
mainen on harjaantunut pär-
jäämään yksin. Eräs meidän 
perustehtävämme onkin saada 

Mielenterveyskuntoutujien asialla 
apatiaa vastaan

Kuka kuuntelee 
köyhää?
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heidät liittymään toisiin ihmisiin, 
kertoo Sydänmaanlakka. 

Eroon stigmasta ja 
hoitovelasta

Mielenterveysongelmiin ja 
terapiassa käyntiin liittyy edel-
leen paljon häpeää.

– Tänä vuonna 50 vuotta täyt-
tävän liittomme perustehtävä 
on ollut tuon häpeän poista-
minen ja hoitoon hakeutumisen 
kynnyksen madaltaminen.  
Vastaamon tietovuodon pal-
jastuttua aihe nousi yleiseksi 
puheenaiheeksi. Nyt ymmär-
retään, miten tärkeää on luot-
tamuksellisuus ja salassapito, 
mutta myös se tuli näkyväksi, 
kuinka moni myöntää tarvin-

neensa terapiaa ja ettei siinä 
ole mitään hävettävää, Sydän-
maanlakka painottaa. 

Hän puhuu painokkaasti te-
rapiatakuun puolesta ja toivoo 
sen toteutuvan ensi tilassa. Kan-
salaisaloite aiheesta jätettiin lo-
kakuussa 2019. Viime vuonna 
näytti siltä, että asia jää koro-
napandemian jalkoihin, mutta 
tällä hetkellä Sydänmaanlakka 
on toiveikas asian etenemisen 
suhteen. 
– Mielenterveyspalvelujen saa-
tavuus on taattava kohtuul-
lisessa ajassa kaikille niitä tar-
vitseville, jotta koronavuonna 
kertynyt hoitovelka saadaan 
hoidettua. Moni on siirtänyt 
hoitoon hakeutumistaan koro-
nan vuoksi. Nyt näyttää kuiten-

kin siltä, että kansanedustajien 
keskuudessa vallitsee yhteisym-
märrys siitä, että asia on saata-
va kuntoon. 

Kirkon tärkein tehtävä
Sydänmaanlakka on koulu-

tukseltaan diakoni, ja hän istuu 
myös Kirkon diakoniatyön neu-
vottelukunnassa. Hän arvostaa 
suuresti sitä pitkää perinnettä, 
että kirkon diakoniatyöntekijät 
ovat menneet osattomien ih-
misten rinnalle.  

 – Sitä kirkon tulisi entisestään 
vahvistaa. Eikö Jeesus Kristus 
tunnettu juuri siitä, että hän 
meni niiden luokse, joiden luo 
muut eivät menneet? Mielestä-
ni kirkon tärkein tehtävä liittyy 
tähän, Sydänmaanlakka pai-
nottaa. – Eikö kirkosta haeta 
juuri sitä, että joku välittää mi-
nusta? 

Omaa menestystään Sydän-
maanlakka ei mittaa rahassa: 
– Suurinta rikkautta on niiden 
erilaisten ihmisten kirjo, joita 
saan kutsua ystävikseni. Heihin 
kuuluu myös laitapuolenkulki-
joita ja osattomia. 

Teksti Meiju Bonsdorff
Kuva Mika Pollari

”Mielenterveyspalvelujen 
saatavuus on taattava 
kohtuullisessa ajassa 

kaikille niitä tarvitseville, 
jotta koronavuonna 
kertynyt hoitovelka 

saadaan hoidettua.”
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Kaksi 90-vuotiasta, jotka ovat nähneet 

Johannes Liukkonen ja Niilo Tiainen ovat monille Parikanniemen ystäville 
tuttuja. Heillä on paljon yhteistä. Muutakin, kuin että keväällä 2021 molemmat 
täyttävät 90 vuotta, Johannes helmikuussa ja Niilo maaliskuussa.  

samassa vanhassa Parikan-
niemessä.    

Niilo muistelee ensivierailuaan 
uukuniemeläisillä juhlilla ja mum-
molta saamaansa, nyt jo kadon-
nutta Uutta testamenttia, jossa 
luki ”Muistoksi Orpokotijuhlilta 
1936”.  

 – Vanha Parikanniemi oli uu-
kuniemeläisen liikkeen juhlien pi-
topaikka. Olin siellä ensimmäistä 
kertaa viisivuotiaana mummoni 
kanssa. Muutenkin juuri mummo 
ohjaili meitä taivastielle ja opetti 
iltarukoukset. 

Hengellisesti köyhä tarvitsee 
armoa
Paljon kokeneilla miehillä on 
mielipide myös siitä, mitä on 
hengellinen köyhyys.

– Sehän saattaa olla tahallista-
kin. Ihminen ajattelee, ettei hän 
mitään hengellistä tarvitse, sa-
noo Johannes. 

– Sitten on sellaista hengellistä 
köyhyyttä, jota Jumalaan us-
kova tuntee joskus itsessään, kun 

Johannes Liukkosta ja Niilo 
Tiaista yhdistää Karjala, evak-
kovaiheiden näkeminen, uuku-
niemeläinen herätys sekä työ 
Parikanniemessä. Eläkkeelle 
jäämisen jälkeen molemmat 
ovat olleet usein nähtyjä vieraita 
monissa Saaren juhlissa, kotiseu-
roissa ja Parikanniemen tilai-
suuksissa.  

Puute tuli tutuksi
Johannes Liukkonen syntyi 
vuonna 1931 vanhassa Pari-
kanniemen orpokodissa. Kuusi-
lapsisen perheen vanhem-
mat olivat orpokodissa töissä. 
1930-luvun elämä oli hyvin 
toisenlaista kuin nykyään. 

– Se oli sitä, että kaikesta oli 
puutetta, Johannes muistelee. 
– Voihan olla joku, jolla ei ole 
koskaan ollut puutetta mistään, 
mutta useimmille se on varmaan 
tullut jossain muodossa tutuksi 
elämän aikana. 

Niilo Tiainen syntyi Uuku-
niemellä Niukkalassa, paikas-

sa, joka sodan jälkeen jäi kol-
men kilometrin päähän rajasta 
Suomen puolelle. Siellä hän 
vietti lapsuutensa ja nuoruuten-
sa 21. ikävuoteen asti. Vaikka 
oman perheen elämä oli turvat-
tua, näki hänkin läheltä evakko-
jen kohtaloita.   

– Maallista omaisuutta ei heil-
lä juuri ollut mukanaan, Niilo 
muistelee.

Turvallinen lapsuus päättyi 
sota-aikaan
Kumpikin mies näki lapsuuten-
sa onnellisten kesien jälkeen, 
mitä sodan uhka ja sota, Kar-
jalan luovutus ja evakkomatka 
monille merkitsivät. 

– Surullista oli lähteä viimeisen 
kerran evakkoon. Siihen asti olin 
kokenut elämän turvallisena, 
kertoo Johannes. 

– Me saimme aina hyvää 
hoitoa isossa sakissa kaikkien 
muiden lasten kanssa. Me työn-
tekijöiden lapset elimme yh-
dessä orpokodin lasten kanssa 

Suomen vaurastumisen

”On elettävä sovussa ja 
autettava lähimmäistä”
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ajattelee, ettei hän kelpaa mi-
hinkään. Tuntee olevansa huono 
uskovainen.  

– Se on armon ikävää, sanoo 
Niilo. – Siitä pois pääsyä täytyy 
pyytää Jumalalta. 

Kirjassa Uukuniemeläisiä ukkoja 
ja eukkoja (Parikanniemen ys-
tävät ry, 2017) Niilo sanoo: ”Aja-
tus on, että on oltava nöyrällä 
mielellä, eikä mikään ole omissa 
käsissä. Se on armoa.”

Jumala on pitänyt huolta
Johanneksen tie vei evakko-
matkan jälkeen vuonna 1957 
takaisin Parikanniemen las-
tenkotiin, joka oli siirtynyt Ristii-
naan. Hän oli valmistunut Joen-
suussa huonekalupuusepäksi ja 
työskenneltyään alalla kuullut, 
että Parikanniemessä tarvittiin 
puualan miestä. Jatkossa hän 
teki siellä myös maataloustöitä 
ja kiinteistönhoitoa. 

Niilo tuli samana vuonna Pari-
kanniemeen tilanhoitajaksi. Kun 
maataloustyöt aikanaan lop-
puivat, siirtyi hän Ristiinan seu-
rakunnan seurakuntamestarin ja 
suntion tehtäviin vuonna 1974. 

Parikanniemestä hän muistaa, 
että sielläkin rahat olivat usein 
tiukalla.  

– Yhtenä iltana johtaja kertoi, 
että vekseli lankeaa maksetta-
vaksi. Iltahartaudessa asia ker-
rottiin Jumalalle, kertoo Niilo, 
joka asui silloin Parikanniemen 
Riihikirkon viereisessä punaisessa 
pienessä talossa. – Illalla johtaja 
koputti ikkunaan ja kertoi, että 
Parikanniemelle oli myönnetty 
huomattava summa, jolla vek-
seli saatiin maksettua. 

 
Sota opetti elämään sovussa
Miehet ovat nähneet, miten 
Suomi on muuttunut 90 vuoden 
aikana.

– Se on minun mielestäni suurin 
muutos, että on opittu elämään 
muiden kansojen kanssa sovus-
sa, toteaa Johannes. 

– Vuosisata taaksepäin ei 
osattu elää Venäjän kanssa 
sovussa, ja siitä seurasi pelkkää 
kärsimystä. Sitten alkoi jo järki lei-
kata, ettei sotimisella voiteta mi
tään.                                      >>>

 ”Sotimisella 
ei voiteta 
mitään ”

Parikanniemen veteraanityöntekijät Johannes Liukkonen (vas.) ja 
Niilo Tiainen ( oik.).
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”Eikö se ole 
yleinen tapa, että 
autetaan toista 
ihmistä? Näin-
hän meitä us-
kovia kehotetaan 
auttamaan 
lähimmäisiä.”

– On huomattu, että sodas-
sa aina hävitään. Näin se on 
meidän ihmisten elämässä, että 
täytyy oppia elämään toisten 
kanssa sovussa. 

Myös Niilo puhuu sodan 
seurauksena tapahtuneista 
muutoksista: 

– Parikanniemessä seuraukset 
näkyivät ennen kaikkea Karjalan 
menetyksenä. Sehän vaikutti Uu-
kuniemen kunnankin elämään 
hyvin paljon, kun suurin osa mais-
ta jäi rajan taakse. Myöhemmin 
seurasi sitten yleinen rikastumi-
nen joka puolella maata. Sota 
opettaa… kai se opetti jollakin 
tavalla meitä kaikkia.    

– Se oli raskas isku meille karja-
laisille, kun syntymäseutu ja rak-
kaat paikat menetettiin, sanoo 
Johannes. 

– Olen neljä kertaa käynyt kat-
somassa vanhoja paikkoja. Mai-
semia voidaan muuttaa, mutta 
kaikkea ei, vaikka kaikki raken-
nuksetkin oli hävitetty. Siellähän 
kävivät myös monet Parikannie-

men ystävät, jotka toivat perus-
tukselta kiviä lastenkodin uusien 
talojen kivijalkaan.  

Kun on paljon saanut, haluaa 
myös auttaa
Johannes ja Niilo ovat nähneet 
ihmisten halun auttaa muita. 
Mistä sellainen auttamisen halu 
nousee?  

– Kyllä se opitaan jo lapsena, 
sanoo Johannes. 

– Meille puhuttiin Jeesuksesta 
ja siitä, miten hän auttoi ihmisiä. 
Sellaiseen hyväntahtoisuuteen 
tämä uskon asia meitäkin kehot-
taa. Kun on itse saanut Jumalal-
ta paljon ja tajunnut, että minun 
elämässäni on ollut siunaus, silloin 
haluaa elää sanan mukaan ja 
jakaa omastaan myös muille. 

Niilo muistelee, kuinka evak-
koja jäi heille kotiin muutamiksi 
öiksi, ennen kuin jatkoivat mat-
kaansa. 

– 1950-luvulla meidän piti vuo-
rostaan käydä pyytämässä 

monenlaista tavaraa, myös 
ruokaa Parikanniemelle. Se 
oli sellaista kerjäämistä. Eikö 
se ole yleinen tapa, että au-
tetaan toista ihmistä? Näin-
hän meitä uskovia kehotetaan 
auttamaan lähimmäisiä, Niilo 
muistuttaa.  

Johannes pohtii vielä, mihin 
suuntaan Suomi on menossa:

– Jos Suomeen tulee joskus 
semmoinen aalto, että ihmiset 
alkavat kieltää, ettei täällä 
mitään Jumalaa tarvita, se on 
suurinta köyhyyttä.  

Johannes Liukkonen täytti 90 
vuotta 5.2.2021, ja Niilo Tiai-
sen 90-vuotispäivä on 9.3.2021. 
Lämpimät onnittelut ja Jumalan 
siunausta merkkipäivienne joh-
dosta!

Molempien tarina on kerrottu 
kirjassa Uukuniemeläisiä ukkoja 
& eukkoja. 

Teksti Teuvo V. Riikonen. 
Kuvat Matti Pasanen
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Kolme 
näkökulmaa
köyhyyteen

Ihminen on köyhä, jos hänen 
tilanteessaan pienikin muutos 
parempaan tai huonompaan 
on todella merkityksellinen, 
jopa ratkaiseva. 

Professori Heikki Hiilamo / YLE 
2.10.2019

Köyhän lapsen joulukuusi 
kasvaa kankahalla 
Kotona ei sitä nähdä 
köyhän orren alla. 

Köyhän kuus on koristettu 
köyhän tarpehiksi 
Tähdet saa se kynttilöiksi 
lunta namusiksi.

Köyhän lapsen joulukuusi lo-
istaa joka illoin 
Köyhä sitä katseleepi 
riemastuupi silloin 

Laulusta Köyhän lapsen joulu-
kuusi (Mustarastas)

  TÄHKÄPÄITÄ

Haluatko nähdä, millaista on taivaassa?

Olin työtoverini kanssa opintomatkalla Thaimaan Bangkokissa, kun 
eräänä aamuna tuttu lähetystyöntekijä tuli hakemaan meitä kylään 
erään paikallisen perheen luokse. En osannut varautua mitenkään 
siihen tapaamiseen. 

Atsan Prakit asui nimittäin slummissa. Hökkelissä, joka oli kyhätty pel-
listä, pahvista ja vanerista. Haju kosteassa kuumuudessa oli hirveä, mut-
ta se unohtui, kun iloinen mies juoksi meitä vastaan. Mies, joka sairasti 
lepraa. Sairautta, jolla yhä edelleen on julma kaiku, mikä ilmeisesti 
johtuu maailmanhistorian kohtalokkaimmasta käännösvirheestä. Lep-
raan sairastuneiden kohtelu saastaisina juontaa virheellisestä tulkin-
nasta, kun Mooseksen kirjan ohje rituaalisesta epäpuhtaudesta kääntyi 
kreikankielisessä Vanhassa testamentissa lepraksi. 

Atsan oli kristitty mies, joka vaivoin elätti perheensä korjailemalla 
pieniä koneita rujoilla käsillään. Hän oli evankelista, mutta hän ei 
päässyt sairautensa takia yhteenkään seurakuntaan töihin. Silti en 
koskaan unohda hänen onnellisia, runneltuja kasvojaan ja ikuista 
leveää hampaatonta hymyään.

Vierailumme lopulla hän yllättäen pomppaa ylös sohvan virkaa 
toimittavalta vanhalta auton takapenkiltä ja kutsuu minut hökkelin 
perälle. ”Tule, haluan näyttää sinulle, millaista on taivaassa!” Ket-
terästi hän kiipeää bambutikapuut nukkumaparvelle ja osoittaa ku-
vaa. ”Katso, tällaista on taivaassa! Tätä kuvaa me katsomme illalla 
viimeisenä ja aamulla ensimmäisenä ja kiitämme Jumalaa, että ker-
ran Hän kutsuu meidät sinne. Taivaaseen!” Seison varpaillani ja tui-
jotan epäuskoisena tuota kuvaa kyynelten valuessa poskilleni. Kuvaa 
taivaasta. Kuvaa Olavinlinnasta!

Hän oli saanut tuon vanhan oopperajuhlien julisteen joltain lähe-
tystyöntekijältä, ja siitä oli tullut hänelle taivas. Kivestä tehty luja 
talo, ei slummihökkeli. Sininen taivas ja sininen, puhdas vesi.

Taivas on lähempänä, kuin arvaatkaan. Taivas ei ole kuitenkaan 
talo tai linna. Taivas ei ole rikkaan tai köyhän. Taivas on taivas siksi, 
että Jeesus on siellä.

      

Eikö ihmisen osana maan 
päällä ole työ ja vaiva?
Eikö hän ole kuin palkkalainen,
joka tekee raskaita päivätöitä?
Hän on kuin orja, joka kaipaa 
paahteesta varjoon,
kuin päivätyöläinen, joka 
odottaa palkkaansa.
Perinnökseni olen saanut 
pettymysten kuukausia,
ahdistuksen yöt ovat olleet 
minun osani.

Jobin kirja 7:1–31

Ari Tähkäpää
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Oili Kosonen jäi äidistään orvok-
si vuorokauden ikäisenä. Perhe 
asui tuolloin Längelmäellä. Isä 
oli töissä rautatiellä rakenta-
massa Orivesi–Jämsä-rataa. 
Oilin synnyttyä kätilö pyysi isää 
hakemaan lääkärin, koska äi-
din tila huononi. Niin isä lait-
toi pyörän veneeseen ja souti 
Längelmäen kirkolle. Kun isä ja 
lääkäri tulivat, oli äiti jo nukku-
nut pois Taivaan kotiin. Saman 
tien isä kutsui paikalle papin, ja 
Oili kastettiin. 

Tarjolla ei ollut äidin maitoa, 
joten Oilia ruokittiin sokerivedel-
lä. Hän meni heikkoon kuntoon. 
Alkoi pohdinta, minne hänet 
voisi laittaa hoitoon. Isä järjesti 
hoitopaikan lastenkotiin Tam-
pereelle. 

 – Mentyäni sinne lääkäri tutki 
minut ja sanoi, että eläisin viisi 
vuorokautta, ellei muutosta 
parempaan tule! Oili kertoo. 

– Isä kävi katsomassa niin 
usein kuin työmaalta pääsi. Sit-
ten tapahtui ihme, Jumalan 
ihme! Viisi vuorokautta oli ku-
lunut, ja isä tuli lastansa katso-
maa. Lastenkodin johtaja juoksi 
häntä vastaan kyynelsilmin ker-
toen: ”Oili jää eloon!” 

Oili on miettinyt usein, mikä 
on Jumalan suunnitelma hänen 
kohdallaan, kun hän on saanut 
lahjaksi elämän. 

Oilin ollessa puolentoista vuo-
den ikäinen lastenkoti ei voinut 
pitää häntä enää. Oilin isällä 
alkoi jälleen hoitopaikan et-
sintä. Mummokin kuoli tuossa 

Oili Kosonen

Jumalan ihmeitä 
orpotytön elämässä

vaiheessa. Isä kysyi työkave-
riltaan, voisiko tämän perhe 
antaa hoitopaikan tytölle. Työ-
kaveri vastasi ensin, ettei se 
kävisi, sillä hänen vaimonsa oli 
sokea. Heillä oli kuitenkin aikui-
nen tytär taloutta hoitamassa. 
Niinpä hän lupasi kysyä kotoa, 
voidaanko asian eteen tehdä 
jotain. Työkaverin vaimo vasta-
si, ettei siitä taida mitään tulla, 
kun hän ei näe mitään.

– Yöllä vaimo näki, vaikka oli 
sokea, kirkkaan valon, josta 
kuului ääni: ”Ota tämä lapsi 
hoitoon.”

Niinpä Oili koki jälleen Juma-
lan ihmeen ja sai hoitopaikan. 
Kaiken lisäksi isäkin sai asua sa-
massa talossa. Siellä he asuivat 
Oilin kouluun menoon saakka. 

PARIKANNIEMEN YSTÄVÄT r.y.
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Muisto

Sitten isän työkaveri muutti 
perheineen pois, ja Oili jäi 
asumaan kahdestaan isänsä 
kanssa. 

Ajan myötä isän työt siirtyivät 
eri paikkakunnille ja lopulta 
Parikkalaan. Oili löysi Saarelta 
aviomiehen ja muutti miniäksi 
maataloon. Perheeseen syntyi 
kaksi lasta. Oili sai vuorostaan 
hoitaa isäänsä, kun tämä asui 

elämänsä viimeiset vuodet 
heillä. 

Saarelle muuton jälkeen tu-
livat Orpokotijuhlat tutuiksi. 
Kososet majoittivat myös juhla-
vieraita. Kun Oili sairastui dia-
betekseen, alkoi hän paistaa 
juhlille rinkeleitä diabeetikoille. 
Kymmenen vuotta sitten Oili jäi 
leskeksi. Hän ei silti koe olevansa 
yksin, koska hänellä on ystäviä, 

ja myös Jumala on hänen kans-
saan. 

– Armosta me pelastumme, ei 
tekojen kautta. Olenhan itsekin 
orpo ja ajallaan saanut avun. 
Jumala on orpojen ja leskien 
turva, ja meidän kaikkien! 

Teksti Petri Tiusanen
Kuva Oili Kososen kotialbumi

 

Anni Huttunen

Jumala ompi 
linnamme
Anni Huttunen muistelee miehensä Pekan kanssa Orpokotijuh-
lia ja sitä, miten virsi 170 pääsi juhlamessun päätösvirreksi: 

Kävimme juhlilla nuorena parina ensikerran 1970-luvun lopulla. 
Saaren kirkko ympäristöineen on todella kutsuva paikka. Sen 
kauneus, rauhallisuus ja historian havina muodostavat hienon 
elämyksen ja herättävät halun kokea se uudelleen. Kiehtovaa 
on Raamattuun keskittyvä julistus, sielunhoidollinen ote ja ope-
tus sekä vakaa virrenveisuu.

Suuri ilo on tavata ystäviä ja vaihtaa näkemyksiä ajan il-
miöistä.

Se on viehättänyt, että juhlilla ei ole lähdetty tavoittelemaan 
yleisöä ohjelman taiteellisuudella ja modernilla musiikilla. On 
niin rauhallista ja hoitavaa. 

 Olimme lähdössä juhlilta ja hyvästelimme liikenneohjaajana 
toiminutta Pekan ystävää, Jukka Rönkköstä, jolloin mainitsin 
hänelle auton ikkunasta: ”Mene ja sano juhlatoimikunnalle, 
että tuo virsi ”Jumala ompi linnamme” olisi otettava pysyvästi 
ohjelmaan juhlamessun loppuun, seisaaltaan laulettavaksi.” 
Seuraavasta vuodesta asti niin on ollut. 

Lutherin taisteluvirsi on sanomaltaan ja voimaltaan erittäin 
ajankohtainen ja tulevaisuudessa vielä tärkeämpi. Yhteenkuu-
luvuuden tuntu voimistuu virttä veisatessa ja antaa voimaa 
taistella omaa lihaa ja ovelaa maailmaa vastaan. Golgatalla 
voitto on saavutettu, mutta me olemme vielä matkalla lopul-
liseen voittoon ja siihen virsi juhlavalla tavalla johdattaa.

Teksti Petri Tiusanen
Kuva Timo Airaksinen
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Kirja-arvio

Sisko Latvus: 
Viipurista Parikanniemeen
Päivä Osakeyhtiö 2020, 267 s.

Monen ahdingon 
kautta…

Helena Konttisesta, uukuniemeläisyydestä, Parikan-
niemestä sekä sen työntekijöistä ja ystävistä on kir-
joitettu aika paljon. Löytyykö vielä uutta näkökul-
maa, tuoretta tai yllättävää?

Kyllä löytyy. Sisko Latvuksen todellisuuspohjainen 
romaani Viipurista Parikanniemeen vähintäänkin 
syventää ymmärrystä herätyksen alkuvaiheista. 
Sisarukset Väinö Hoikka ja Aura Latvus eivät inhi-
milliseltä näkökannalta olleet mikään ihannepari 
orpolasten kaitsijoiksi. Mutta Jumalalla oli aikaa ja 
varaa tehdä vuosikausia valmistavaa työtä. Sisko 
Latvus kuvaa hyvin uskottavasti niitä sairauksia, 

kolhuja ja laaksonpohjia, jotka edelsivät he-
delmää kantavaa elämäntyötä. Monen ah-
dingon kautta…

Lämmittävää oli lukea vaimoni mummon ja 
ukin häätilaisuudesta vasta rakennetun orpo-
kodin salissa. Juho Liukkosen palveluaika, kuten 
useimpien muidenkin kirjassa kerrottujen, jäi ly-
hyeksi. Mutta siunaus säilyi, ja se kantaa yhä. 
Siitä kertoo myös Danielle Miettisen ja Philippe 
Gueissazin kaunis kirja Orpojen kotijuhlat, joka 
ilmestyi toissa vuonna.

Reijo Huuskonen

Kaksi Erkki Lemisen kirjoittamaa puhuttelevaa
elämäntarinaa nyt uudistettuina painoksina.
ORPOJEN ÄITI
Aura Latvuksen päiväkirjojen lehtiä, 284 s. 19 € 

USKON JA RUKOUKSEN MIES
Väinö Hoikan elämänvaiheita ja päiväkirjamuistiinpanoja, 
155 s., 15 €

Molemmat kirjat nyt yhteishintaan 30 €
Tilaukset: www.parikanniemi.fi
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Tervetuloa tilaisuuksiin

Maaliskuu
11.3. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa, Maaranen, Kostamo
12.3. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa, Maaranen
12.3. Liperi klo 15.30
Ystäväseurat Ylämyllyn seurakuntatalossa, Maaranen
14.3. Leppävirta klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
15.3. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Herran kukkarossa Pikkuympyräkatu 34, 
Riikonen
15.3. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Riikonen
17.3. Lappeenranta klo 18.00
Keskiviikkoseurat Luukkaan pysäkillä, Maaranen
21.3. Kerimäki klo 10.00
Marianpäiväjuhlat, messu kirkossa ja seurat, Tolvanen, 
Tiusanen
25.3. Nettiseurat klo 18.00
Ilmoittaudu 25.3. klo 12 mennessä osoitteeseen: media.
parikanniemi@gmail.com. Mukana Joosua Tolvanen ja 
Markku Liukkonen
28.3. Polvijärvi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Maaranen, Tiusanen
30.3. Kerimäki klo 13.00
Ystäväseurat Marja Rautiaisella Toroppalantie 88, Tiusanen
________________________________________

Huhtikuu
8.4. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa, Riikonen, Kostamo
9.4. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Riikonen
10.-17.4. Kairosmaja
Hiihtoviikko, Hanna-Liisa ja Pekka Maaranen
11.4. Myrskylä klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Kostamo, Tiusanen
12.4. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Herran kukkarossa Pikkuympyräkatu 34, 
Tiusanen
12.4. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Tiusanen
15.4. Lappeenranta klo 13.30
Raamattuopiston tilaisuus Lappeenrannan kirkon ala-
salissa, Tiusanen
18.4. Kangasniemi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen

22.4. Nettiseurat klo 18.00
Ilmoittaudu 22.4. klo 12 mennessä osoitteeseen: media.
parikanniemi@gmail.com. Mukana Erkki Makkonen ja 
Erkki Lemetyinen
25.4. Luumäki klo 10.00
Kirkkopyhä, saarna Tiusanen
25.4. Espoo klo 11.00
Kirkkopyhä Espoonlahden kirkossa, Riikonen
25.4. Valkeala klo 17.00
“Lähellä Jeesusta”, Sanan- ja rukouksen ilta seurakun-
takeskuksessa. Puhe Tiusanen
28.4. Lappeenranta klo 18.00
Keskiviikkoseurat ja HPE Luukkaan pysäkillä, Susi, 
Maaranen
30.4. Heinola klo 18.00
Ilosanomailta WPK -talo, Kymenkartanonkatu 2, puhe 
Teuvo V. Riikonen
________________________________________

Toukokuu
2.5. Nurmes klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen, Tolvanen
6.5. Kitee klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa, Kostamo, Tiusanen
7.5. Joensuu klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Tiusanen
7.5. Liperi klo 15.30
Ystäväseurat Viinijärven seurakuntatalossa, Tiusanen
13.5. Pyhäselkä klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat hammaslahden kirkossa, Tiusanen
16.5. Rautjärvi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat Simpeleen kirkossa, Tiusanen
17.5. Hamina klo 13.00
Ystäväseurat Herrankukkarossa, Kostamo
17.5. Lappeenranta klo 17.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Kostamo
20.5. Nettiseurat klo 18.00
Ilmoittaudu 20.5. klo 12 mennessä osoitteeseen: media.
parikanniemi@gmail.com, mukana Johanna Talo ja 
Markku Leminen
23.5. Kitee klo 10.00
Helluntaijuhla. Messu ja seurat, joiden jälkeen Parikan-
niemen Ystävät RY:n vuosikokous. Riikonen, Kostamo
23.5. Taipalsaari klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
30.5. Lemi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen

Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierailevat seuraa-
vissa tilaisuuksissa. Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja säätiön 
kotisivulta www.parikanniemi.fi.
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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
Matti Pasanen
Puhelin 040 847 3657
matti.pasanen@parikanniemi.fi

Matkasihteeri Matti Kostamo
Puhelin 0400 245272

Parikanniemisäätiön tilit
DB FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48

Parikanniemen Ystävät ry
- jäsenyhdistys
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20 €/vuosi
- kustannustuotteet
FI95 5271 0420 0445 14 (S-SOP)

Parikanniemisäätiö voi kerätä ja 
vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja työn hyväksi.
Poliisihallituksen keräyslupa:                                                          
nro POL-2015-6305. Keräystili.      
S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

www.parikanniemi.fi

Lämmin kiitos kaikesta tuesta Parikanniemen työlle!
Parikanniemen työllä on satoja ja satoja ystäviä. Suurimman osan tunnemme, 
mutta sitten on myös salaisia ystäviä. Monet heistä ovat liikkeellä ennen joulua 
muistaen työtä. Haluamme kiittää heitä ja teitä jokaista erikseen lahjoista. Vil-
lasukat symbolisoivat lämpöä. Taas viime jouluna saimme vastaanottaa niitä. 
Myös henkilökunta on saanut osansa. Kaikki lahjat ja muistamiset ovat tärkeitä 
ja arvostamme niitä.

Lämpimät kiitokset teille kaikille työmme ystäville, jotka monella eri tavalla 
olette muistaneet työtämme. (TVR)  

Kiitos, Jenni! – 
Tervetuloa, Janita!
Kontti-lehdellä on ollut oma 
avustaja lastenkodin työnteki-
jöiden joukossa. Viimeiset vuo-
det tehtävää on hoitanut Jenni 
Hujanen Tuulentuvan kotiryh-
mästä. Viime vuoden viimeisen 
lehden jälkeen Jenni luovutti 
tehtävän Janita Lautamäelle, 
joka työskentelee Onnentuvan 
kotiryhmässä. Hänen tehtävän-
sä on kirjoittaa tuleviin Kontti-
lehtiin lastenkodin työn tervei-
set. Tässä numerossa on Janitan 
ensimmäinen kirjoitus. Samalla 
kun toivotamme hänet terve-
tulleeksi Kontin avustajakunta-
an, kiitämme lämpimästi Jen-
niä tehdystä työstä.  

Janita Lautamäki (vas.) ja Jenni 
Hujanen (oik.) viestikapulan vaih-
dossa.
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Parikanniemi

Niin se mitä kummallisin vuosi 
2020 saatiin vihdoin päätök-
seen. Viime vuosina olemme 
käyneet juhlistamassa uutta 
vuotta katsellen Ristiinan ilotuli-
tusnäytöstä, mutta tällä kertaa 
saimme ihailla Henkan ja Art-
turin järjestämää showta koti-
pihallamme. Muuten uuden-
vuodenaattoa vietettiin omalla 
porukalla herkutellen ja – ne 
jotka jaksoivat – myöhään val-
voen. 

Joulun lähestyessä tuntui mo-
nesta parikanniemeläisestä, 
että jotain tärkeää puuttui. Yli 
kaksi-kymmentä kertaa järjes-
tetty Matka Betlehemiin -jou-
luvaellus jouduttiin perumaan. 
Kun yleensä loppusyksy ja al-
kutalvi vietetään valmistellen 
vaellusta, joka huipentuu yli 
tuhannen vierailijan viikonlop-
puun, näytti kalenteri nyt kovin 
tyhjältä. Matka Betlehemiin on 
ollut meille kuten myös monille 

yhä uudestaan saapuville vie- 
railijoille iso osa joulunodotusta.   

Vaikka jouluvaellusta ei vii-
me vuonna järjestettykään, ei 
vaelluksen tarina silti kadonnut 
mielistämme. Me kun saamme 
vaeltaa saman reitin ihan joka 
päivä. Kirkon eli vaelluksen alku-
pisteen edessä voimme pelata 
kentällä jalkapalloa tai heitellä 
frisbeetä. Lasten rakentaessa 
metsään majaa tuli kokeneelta 
majanrakentajalta vinkki, että 
hyvää rakennusmateriaalia löy-
tyy sieltä, missä enkeli ilmestyi 
Neitsyt Marialle ensimmäisen 
kerran. Syksyllä voi hakea va-
delmat ja mustikat aamupala-
puuroihin aukealta ennen en-
kelien koppia. Beduiinikylässä 
voi käydä paistamassa poru-
kalla makkarat ja sen takana 
olevaan metsään saa raken-
nettua vaikka jokaiselle lapselle 
oman majan. Harjoittelevalle 
pyöräilijälle Betlehemin lenkki 
on juuri sopiva pidemmäksi ret-

keksi ja pimeällä siellä on turval-
lista seikkailla taskulamppujen 
valossa. Jos ei muuta tekemistä 
keksi, aina voi lähteä kävelylle 
Betlehemin lenkille. Ja sinnehän 
me suuntaamme lähes joka 
päivä. 

Kun jouluvaellus päättyy 
päätalolle glögille, päättyvät 
meidän vaelluksemme koti-
pihaan. Joskus se tapahtuu 
vauhdilla, koska lenkki lop-
puu alamäkeen, ja siitä voi 
hurjastella (turvallisuus huo-
mioon ottaen) vaikka uudelle 
kierrokselle. Joskus voi pihalta 
löytää leikkikaverin ja jatkaa yh-
dessä matkaa, tai voi istahtaa 
suoraan kotiryhmäläisten kans-
sa iltapalapöytään. Seuraa-
vana päivänä voikin kertoa 
koulussa, että käytiin taas eilen 
Betlehemissä. 

Teksti Janita Lautamäki
Kuva Mira Helén

Pyörällä Betlehemiin
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– Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset, iän tuoma varmuus ja 
järkiintyminen ovat varmaan kasvattaneet minusta sen, joka nyt olen, 
toteaa Jaana Tanhuanpää.
Jaana kasvoi Iitin Kausalassa 
alkoholistiperheessä. Kun van-
hemmat erosivat, tyttäret jäivät 
isälle. Jaana ei muista saa-
neensa vanhemmiltaan lähei-
syyttä tai kiitosta. Huolenpito oli 
sellaista, että tyttäret joutuivat 
pienestä pitäen huolehtimaan 
asioistaan, vaatteistaan ja ko-
din siisteydestä. 

Kuudennella luokalla Jaana 
pinnasi koulusta jatkuvasti, 
majaili kavereiden nurkissa, oli 
usein nälkäinen ja viluinen. Sit-
ten hän pääsi Parikanniemeen. 
Siellä hän koki yhteisöllisyyttä, 
välittämistä, aikuisten tukea ja 
turvaa. 

– Sain hyväksyntää ja kan-
nustusta sellaisena kuin olin. Ke-
hotettiin työntekoon kodin pie-
niin askareisiin ja hyvin tehdystä 
työstä sai kiitosta.    

Hän kävi peruskoulun jälkeen 
Mikkelissä talouskoulun. Siellä 
omaisten päivässä vierailivat 
Henrik ja Raija Ohlis. 

– Sain sen hetken tuntea mil-
laista olisi, jos minullakin olisi 
kunnon vanhemmat. Haavee-
nani oli ollut, että voisin esitellä 
kavereille vanhemmat, joita mi-
nun ei tarvitsisi hävetä. 

16-vuotiaana Jaana Tan-
huanpää muutti takaisin Kausa-
laan ja sai kunnalta päiväkoti-
apulaisen paikan. Eikä hän ole 

ollut sen jälkeen työttömänä. 
Työn ohella hän kouluttautui 
lähihoitajaksi ja myöhemmin 
vielä hammashoitajaksi, jossa 
tehtävässä hän nyt palvelee. 

Viisikymppisellä Jaanalla on 
hyvä työpaikka, oma koti, puo-
liso ja juuri täysi-ikäiseksi tullut, 
lukiossa opiskeleva tytär. 

– Tietoisesti en ole ottanut 
lapsen kasvatukseen mallia 
keneltäkään. Sen päätin, ettei 
tyttäreni tarvitse ottaa lapsena 
vastuuta liian isoista asioista. 
Minun ja mieheni tehtävä on 

ollut olla turvalliset vanhemmat 
ja kantaa vastuu. Jännitin, mil-
lainen murrosikä tyttärelle tu-
lee, mutta se meni ohi melkein 
huomaamatta, Jaana pohdis-
kelee. 

Hänen vanhempansa raitis-
tuivat viimeisiksi elinvuosikseen. 
Jaanan sai hoitaa heitä sekä 
työssään että vapaa-aikana. 

– Työssä olin nähnyt ikäviä ta-
pauksia, kun kuoleman lähestyes-
sä ihmisillä oli selvittämättömiä 
asioita omaisten kanssa. Omille 
vanhemmille sanoin ennen 
heidän kuolemaansa, että saat-
te lähteä rauhassa, kaikki on an-
teeksi annettu.

Jaanan mielestä on hyvä, 
että Parikanniemen ystävät ja 
Kontin lukijat rukoilevat lasten-
kodin lasten ja henkilökunnan 
puolesta. 

– Kiitän rukouksista teitä kaik-
kia. Ne on kuultu, elämässäni 
on nyt kaikki hyvin. 

Teksti Pirkko Oinonen
Kuva Pia Karjalainen

Lisää Parikanniemessä olostaan 
Jaana Tanhuanpää kertoo Teuvo 
V. Riikosen kirjassa Se oli minulle 
koti (Parikanniemen ystävät ry, 
2019).

”Sain Parikanniemestä eväitä 
elämään”

Jaana Tanhuanpää:
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