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Parikanniemi 
Jussi Pitkänen 1937 – 2022

Armosta elänyt saarnamies

Istun Kontiolahden kirkossa 2000-luvun 
alussa. On tuomiosunnuntai ja Parikannie-
men kirkkopyhä. Saarnaajana on Jussi Pit-
känen. Yhden kohdan muistan saarnasta 
edelleen: “Nämä tällaiset näköalat vetävät 
saarnamiehenkin hiljaiseksi.” Ehkä tämä en-
sitapaaminen kuvastaa Jussin teologiaa ja ih-
misyyttä laajemminkin.

Jussi Pellervo Pitkänen syntyi perheen-
sä esikoisena joulukuussa 1937. Jussi ehti 
syntyä Helsingissä, mutta – Jussin sanojen 
mukaan onneksi – perhe muutti pian Sor-
tavalaan, jossa isä toimi asutustarkastajan 
tehtävissä. Kuitenkin parin vuoden päästä 
alkoi evakkotaival. Tästä jäi Jussille jonkin-
lainen juurettomuuden tunne, joka kesti läpi 
koko elämän.   

Isä laittoi Jussin vastusteluista huolimatta 
kauppaopistoon. Jussista kehittyi taitava 
talousmies, ja hän toimi työuransa alkuvuo-
det liike-elämän palveluksessa. Kauppaneu-
vos Mattinen Heinolasta olikin sanonut, että 
”kun Pitkänen tuli taloon, se laittoi pelakuun 
työhuoneensa ikkunalle ja ryhtyi hommiin 
ja pelasti firman!” Jonkin aikaa Jussi ehti 
olla myös Savonlinnassa kristillisen opiston 
talouspäällikkönä. Opistolla hän tapasi tu-
levan vaimonsa Sirpan. Perheeseen syntyi 
neljä lasta.

Jussi Pitkänen vihittiin papiksi Mikkelin tu-
omiokirkossa 28.5.1980. Pappina hän palveli 
seurakuntia Tohmajärvellä ja myöhemmin 
Värtsilässä. Seurakuntatyön lisäksi aikaa jäi 
myös maanviljelykseen. Tämäkin kuvastaa 
Jussin rakkautta luontoa kohtaan.

Parikanniemisäätiön toiminnanjohtajana 
Jussi Pitkänen toimi vuodet 1990–2003 eläk-
keelle jäämiseensä asti. Vaikka toiminnan-

johtajan työ on hallinnosta ja taloudesta 
vastaamista, Jussin työn painopisteenä oli 
edelleen hengellinen työ. Hän kiersi seura-
kunnissa, saarnasi jumalanpalveluksissa, 
puhui seuroissa. Orpokotijuhlien lasten ja 
nuorten ohjelmatarjontaa kehitettiin hänen 
aikanaan. Säätiön talous oli kunnossa. Jus-
sille ominaista oli, että hän viihtyi tavallisen 
kansan parissa, joka otti hänet omakseen. 
Jussi kohtasi ihmisen arvostaen, samalta 
tasolta. Tämä piirre on hengellisen kansan-
liikkeen johtajan tärkeä armolahja. Samalla 
Jussi oli kuitenkin monipuolisesti lukenut ja 
sivistynyt ihminen. 

Jussi kuvasi itseään alatien kristityksi. 
Hän oli herkkä ja liikuttui usein hengellisen 
puheen yhteydessä. Se mikä häntä herkisti, 
oli Kristuksen rakkaus syntisiä kohtaan. 
Myös kaste oli hänelle tärkeä asia. Iankaik-
kisuuden näköalat ja taivaan todellisuus 
olivat hänen ajattelussaan läsnä. Taivas oli 
hänen kotinsa jo maan päällä. Nyt hän on 
päässyt kotiin.

Kimmo Jaatila
pastori, Savonlinna

Kontti-4-2022.indd   2Kontti-4-2022.indd   2 14.11.2022   10.29.3914.11.2022   10.29.39



3KONTTI 4/2022

Pääkirjoitus

Viime vuosina ilmastomuutos, Korona-
pandemia, Venäjän hyökkäyssota ja ener-

giakriisi ovat koetelleet monella tapaa niin yk-
sityisiä ihmisiä kuin yhteisöjä, kansoja ja koko 
ihmiskuntaa. Näiden kriisien yhteydessä on 
puhuttu resilienssistä, mikä tarkoittaa mielen 
joustavuutta ja sen kykyä palautua vaikeista 
tilanteista. Kriisien pitkittyessä toipuminen voi 
kestää jopa vuosia. Toimintakyvyn säilyttämi-
seen tarvitaan paineensietokykyä, jota antavat 
ihmisen omat voimavarat, mutta myös kyky 
hyödyntää ympäristön ja yhteisöjen tarjoamia 
voimavaroja. Niitä voi saada myös seurakun-
nista ja kristittyjen yhteydestä. Ydin on siinä, 
että ihmisen perustarpeiden täyttämisen lisäksi 
kenenkään ei pitäisi jäädä yksin, vaan tarvit-
semme toistemme tukea. 

Ihmiset ovat erilaisia, ja heidän kykynsä sel-
viytyä eri vaiheista ovat erilaisia. Parasta olisi, 
että ihminen tuntisi omat voimavaransa ja 
kykynsä reagoida eri tilanteisiin. Usein asenne 
ratkaisee ja kyky hyödyntää aikaisempia koke-
muksia. Myös muiden viisaat ajatukset voivat 
olla hyödyksi. Asioilla on tapana järjestyä. Tar-
vitaan määrätty annos huolettomuutta huolten 
keskellä. Vastoinkäymiset ovat usein väärin 
ymmärrettyjä myötäkäymisiä. Nämä tutut 
sanonnat auttavat monissa tilanteissa.

Ratkaisevaa on ymmärtää Raamatun il-
moitus, jonka mukaan sodat ja kriisit ovat syn-

nin seurausta ja ihmisten pahuuden tähden aina 
mahdollisia. Vaikka niitä voidaan monella tavalla 
pyrkiä estämään ja niiden seurauksia myös kor-
jaamaan, ratkaisevaa on varautuminen kaikkeen. 
On olemassa monenlaisia tapoja selvitä inhimil-
lisen elämän kriisien keskellä. Kun tiedämme, 
että yhteiskunta, puolustusvoimat ja eri viran-
omaisahot tekevät kaikkensa meidän yhteiseksi 
hyväksemme, kristittyinä annamme niille tukem-
me, rukoilemme laillisen esivallan puolesta ja en-
nen kaikkea itse varaudumme erilaisiin, vaikei-
siin tilanteisiin. 

Viime sotien aikana kansamme keskuudessa, 
sen korkeinta johtoa myöten, kehotettiin ru-
koilemaan ja kääntymään kaikkivaltiaan Juma-
lan puoleen. Yleisellä tasolla kristittyjen tilanne 
Suomessa on nyt hyvä, vaikka kristinusko ja kris-
tityt joutuvat aina kohtaamaan myös vastustusta, 
vastoinkäymisiä ja jopa vainoa Kristuksen nimen 
tähden. 

Tarvitsemme selviytymiseen monia asioita. 
Myös sen muistamista, että uskonelämän hoita-
minen poikkeusolosuhteissa voi olla ja on ollut-
kin erilaista meille kristityille. Kaiken keskellä 
olemme kuitenkin valmiit tekemään osamme, 
auttamaan muita ja kiittämään tästä päivästä. 
Tähän asti Herra on meitä auttanut. 

Teuvo V. Riikonen 

Kriisiajat 
vaativat 
selviytymistä
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Podettuani kahdeksan päi-
vää kotona jouduin sairaa-

laan. Tautia ei vielä tunnettu. 
Oloni heikkeni, kunnes ystävi-
en rukoukset ja hyvä perus-
hoito alkoivat hitaasti tuottaa 
tulosta. Tulehdusarvot saa-
tiin kuriin, ja keho sai voimaa 
kamppailuun virusta vastaan. 
Kaksi viikkoa makasin sairaa-
lassa happimaski kasvoilla.

 Kotiin päästyäni olin hei-
kossa kunnossa. Olohuoneen 
nojatuolissa istuessa oli aikaa 
ajatella. Mietin sairaalassa it-
kemiäni itkuja. Pohdin koke-
musta täydellisestä voimat-
tomuudesta edes rukoilla. 
Muistelin myös kokemaani 
Jumalan puhuttelua.

Selkeyden kokemus
Sairauden alussa olin koke-
nut käsittämätöntä selkeyttä. 
Maku- ja hajuaistini olivat 

terävöityneet. Koin maut hyvin 
voimakkaasti joko terveellisinä 
tai vahingollisina. Pelkkä kah-
vin haju tai ajatus jonkin alko-
holipitoisen juomisesta aiheutti 
vastenmielisyyttä. Kykenin 
syömään vain puhtaita luon-
non makuja, hedelmiä, kurk-
kua, vettä. 

Selkeyden kokemus ei ra-
joittunut vain makuihin ja 
hajuihin. Se jatkui yhtenäisenä 
kokemuksena kaikkeen muu-
hun elämän sisältöön. Koin 
esimerkiksi vaimoni Tiinan 
hyvin voimakkaasti ”puhtaa-
na makuna”, jota en aina ol-
lut osannut riittävästi arvos-
taa. Virheet ja väärät valinnat 
tuntuivat käsittämättömiltä 
ja vastenmielisiltä. Miten olin 
koskaan voinut sallia sellaista 
elämääni?

 Toipuessani sairaalareissusta 
aloin ymmärtää, että selkeys on 
katoamassa. Samalla kun voi-

mani palaavat, alan taas sietää 
epämääräisiä makuja. En pysty 
pitämään kiinni selkeydestä, 
jonka sairastuttuani koin. Se oli 
kova puhuttelu. Jumala antaa 
minun tehdä omat valintani, 
vaikka tietää, että osa niistä on 
huonoja tai jopa vahingollisia. 
Hän ei ohjelmoi minua rakasta-
maan itseään – tai vaimoani 
– vaan odottaa ja toivoo, että 
kaikkien maailman makujen 
keskellä tunnistan hänen rak-
kautensa aitona ja todellisena.

Jobin tunnustus 
En voi verrata lyhyttä sairas-
tumistani paljon kärsineiden 
ihmisten kokemuksiin. Silti 
haen sille yhtymäkohtaa Raa-
matusta. Suosittelen. Se liittää 
oman elämäni osaksi suurem-
paa kertomusta. 

Jobin kirja lähtee liikkeelle 
hyvästä maineesta, isosta per-

Raamattuopetus

 
Teksti Arto Antturi

rovasti, toiminnanjohtaja, Helsinki
Kuva Sari Savela

Kärsimättömyyden 
ongelma

Sairastuin koronaan maaliskuussa 2020. Vaimoni kertoi asiasta 
Facebookissa, ja tieto levisi nopeasti. Monelle olin varmaan se 

ensimmäinen vakavan tartunnan saanut tuttu tai puolituttu.
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heestä, suuresta omaisuudesta 
ja menestyvästä bisneksestä. 
”Job oli mahtavin mies idän mail-
la.” Kaikki on oikein hyvin. 
Niin oli minullakin. Silloin 
onnettomuudet iskevät. Hän 
menettää lapset ja omaisuuten-
sa. Kun terveys menee, vaimo 
saa tarpeekseen: ”Vieläkö pidät 
kiinni hurskaudestasi? Kiroa jo 
Jumalaa ja kuole pois!” Mutta Jo-
bin usko ei järky: ”Kun otamme 
Jumalan kädestä hyvän, totta kai 
meidän on otettava myös paha.”

Ystävät näkevät tilanteen ja 
tulevat lohduttamaan. Vasta 
silloin alkaa Jobin sisäinen 
kamppailu. Kamppailu ku-
vataan pitkinä puheina Jobin 
ja hänen ystäviensä välillä. 
Sairaus ja onnettomuudet eivät 
vielä horjuta vakaata uskoa. 

Jumalan koulua on se, kun ih-
minen jää yksin syytöstensä 
kanssa. Siitä on armo kaukana. 
Job puolustautuu urheasti, 
mutta lopussa joutuu tun-
nustamaan: ”Olen puhunut 
ymmärtämättä asioista, joita en 
käsitä.” Viisaat ystävät (omat 
sisäiset syytökseni) eivät voi 
johtaa Jumalan yhteyteen. 
Sen tekee vasta kumartumi-
nen Jumalan kaikkivaltiuden 
edessä.

 Idän mahtavimman miehen 
ja hurskaan teologin suuhun 
asettuvat lopulta sanat: ”Vain 
korvakuulolta sinut tunsin. Nyt 
ovat silmäni nähneet sinut. Sen 
tähden minä häpeän puheitani ja 
kadun niitä tomussa ja tuhkassa.”

 Se olkoon myös minun, kär-
simättömän, tunnustukseni.

Jumala antaa 
minun tehdä 
omat valintani, 
vaikka tietää, 
että osa niistä on 
huonoja tai jopa 
vahingollisia.

"
"Keskellä syvää pimeyttä 
ja hätäänsä Job ei halun-
nut päästää irti ajatuksesta, 
että Jumala rakastaa häntä 
ja on hänen turvansa. Sa-
malla kun hänen ystävänsä 
tekivät kaikkensa puhuak-
seen häntä vastaan, hän 
piti ajatuksensa Jumalassa, 
joka kaikesta huolimatta oli 
asennoitunut häneen toi-
sin kuin hänen ystävänsä." 
(Gösta Bergstén, Kärsimyk-
sen ongelma Jobin kirjan valos-
sa, Aikamedia, 1971, uud. p. 
2015)
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Asiantuntija

Kriisi voi olla joko mahdol-
lisuus tai uhka, ja jokainen 

voi itse valita, kumpaa se on. 
Mahdollisuutena se kasvattaa 
meitä kohti sitä aitoa persoo-
naa, joksi meidät on luotu. 

Kriisin neljä vaihetta
Jokaista kriisiä seuraa shokki, 
reaktio, korjaaminen ja uusi 
suunta.

Kriisit kuuluvat elämään, 
eikä ilman niitä selviä kukaan 
meistä, siitä elämä pitää huo-
len. Totuus tekee kuitenkin 
vapaaksi – totuus minusta, 
totuus kivusta, totuus maail-
masta ja totuus Kaikkivaltiaas-
ta Isästämme. Vain totuuden 
kautta saamme elämäämme 
rauhan.

Vaikka ympärillämme kuo-
huu, voimme olla rauhassa ja 
levossa, jos olemme saaneet 

kohdata rauhan tuojan Jeesuk-
sen ja voimme luottaa isoissa-
kin kivuissa häneen ja tietää, 
että elämämme on Jumalan 
kädessä ja ettei hänelle tapah-
du vahinkoja!

Tunteiden työstäminen tekee 
vapaaksi
Kriisiin liittyy monenlaisia 
tunteita – ahdistusta, pelkoa, 
häpeää tai vihaa. Tunteet ker-
tovat aina kokijastaan, ja nii-
den kanssa on tärkeää jutella. 
Jos tunnet ahdistusta, voit ky-
syä: ”Ahdistus, mitä asiaa si-
nulla on minulle?”

 Tunteita ei voi käskyttää, 
mutta on hyvä yrittää sanoit-
taa niitä tai jopa kirjoittaa tun-
teistaan.

Usein helpottaa, kun uskaltaa 
olla täysin rehellinen ja kirjoit-
taa vaikka vihaansa ulos. Viha-

kin on tärkeä tunne, jolle on an-
nettava tilaa. 

Kun isäni kuoli, koin vihavai-
heen, jossa huusin ja kirjoitin 
kokemastani hylkäämisestä. 
Jonkin ajan kuluttua vapauduin 
vihastani. Raamattu sanoo: ”Vi-
hastukaa, mutta älkää syntiä teh-
kö.” On siis tärkeää kohdata vi-
hantunteensa ja työstää ne ulos.  

Älä siis pelkää elämäsi krii-
sejä, vaan opettele puhumaan 
tunteistasi ja työstämään nii-
tä jonkun luotetun henkilön 
kanssa. Sinua odottaa vapaus 
olla oma itsesi. Ja kun seuraava 
kriisi tulee, osaat jo työstää sen 
ja luottaa elämän kantavuu-
teen. Lopulta kriisit vahvistavat 
meitä ihmisinä. 

 Rohkeutta kaikille tunteiden-
sa kanssa taisteleville – totuus 
tekee vapaaksi!

Seija Leppänen
Terapeutti, Pori

Kriisit 
vahvistavat meitä 
ihmisinä
Ilman kriisiä ja koettelemuksia emme 
kasva ihmisinä. Siksi on tärkeää oppia 
käsittelemään niitä niin, ettemme jää 
kipujemme vangeiksi, vaan opimme 
niistä. Yksi elämän tärkeä oppi on, että 
nöyrrymme hakemaan apua – vaikka se 
usein onkin vaikeaa.
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Seija Leppänen
Terapeutti, Pori

Tutkimustiedolla väkivaltaa vastaan

Koronapandemian alettua vuonna 2020 
keväällä kotihoitoon alkoi tulla muu-

toksia. Kotihoidon toimistot hajasijoitettiin 
eripuolille Mikkeliä. Tällä pyrittiin varmista-
maan työntekijöiden riittäminen. Jos olisi 
tullut altistumisia ja työntekijät olisivat jou-
tuneet karanteeniin, ei olisi ollut terveitä 
työntekijöitä hoitamaan työtä. 

Aloimme käyttää maskeja, ja suojaukseen 
kiinnitettiin erityistä huomiota. Aluksi asiak-
kaat kyselivät kovasti koronnasta, ja joita-
kin asiakkaita sekä myös pelotti. Omaiset 
ohjeistivat asiakkaita pysymään kotona ja 
välttämään tapaamisia. Asiakkaita ja osaa 
omaisista ahdisti, kun hei eivät voineet ta-
vata toisiaan. Moni sanoi, että seinät kaatuvat 
päälle.

Onneksi osalla oli tietotekniikka apuna, Sky-
pe- sekä WhatsApp-puhelut. Päiväkeskukset 
menivät kiinni. Onneksi keväällä alkoivat 
parvekejumpat. Asiakkaat jumppasivat 
parvekkeillaan, ja ohjaus tapahtui pihalla.

Työntekijöiden merkitys korostui ko-
tikäynneillä, olimmehan osalle ainut kodin 
ulkopuolinen kontakti. Asiakkaat, jolla muis-
ti toimi, kyselivät ulkomaailman asioista, ja 
puhumisen merkitys korostui erityisesti yk-
sin asuvilla.

Rokotusten alettua tilanne vähän helpottui. 
Päivätoimintakin alkoi pienryhmissä, mikä 
näkyi asiakkaiden voinnissa. Samoin suku-
laisten ja ystävien tapaaminen helpotti heitä 
henkisesti.

Uskallus lähteä kauppaan tai pihalle, tavata 
ystäviä ja osallistua juhliin antoi toivoa parem-
masta huomisesta. Pelko koronaan sairas-
tumisesta näkyi alussa ahdistavana, mutta 
tänä vuonna on ymmärretty, että varmaan 

jokainen sairastaa sen ja suurimmaksi osaksi on-
neksi lievänä. Valitettavasti emme ole selvinneet 
ilman kuolemia, sekin on koskettanut osaa koti-
hoidon asiakkaita. Surun käsittely on ollut osalle 
raskasta, kun ei ole voinut jättää hyvästejä. Myös 
hautajaiset ovat olleet pienimuotoisia. 

Onneksi olemme taudista voiton puolella, itse 
ainakin haluan uskoa tähän, vaikka Mikkelin seu-
dulla sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita on 
nyt enemmän kuin kesällä.

Näkökulma

Koronan vaikutus kotihoidon 
näkökulmasta

Liisa Ahonen
Lähihoitaja, Essote-kotihoito, Mikkeli
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Historia

 

Tapasin Erkin ensikertaa Uukuniemellä, hän oli 
morsiamensa Sirkan kanssa menossa pyöräretkelle 
kotini lähellä olevalle Syrjiinsärkkä-nimiselle 
näköalapaikalle. Vuosi taisi olla 1947. Sen jälkeen 
tapasin hänet vuosien jälkeen seuroissa, joissa 
monet heränneet nuoret todistivat uskoontulostaan. 
Lukuisat olivat tapaamisemme vuosien varrella myös 
muualla.

Teksti Niilo TIainen
Eläkkeellä oleva suntio, entinen Parikanniemen tilanhoitaja, 

Mikkelin Ristiina

Erkistä tuli Uukuni-
emeläisen herätyksen kan-

tavin vaikuttaja. Herätyksen 
100-vuotishistoriikissaan hän 
kirjoittaa: Käyn arkana tähän 
tehtävään herätysliikkeen 
”omana poikana”. Vanhempi 
työtoveri Edvard Lähdeniemi 
totesi Saaren juhlilla 40-luvun 
lopulla: ”Tässä on kaksi nuorta 
miestä, jotka Jumala on valin-
nut erityisiksi aseikseen val-
takuntansa työhön.” Erkki oli 
miehistä toinen. En enää muis-
ta, kuka oli tämä toinen.

Vauhdin hurma
Pelasimme lentopalloa Pari-
kanniemen kentällä 60-lu-
vulla muutamina kesäiltoina 
Erkki ja pojat vastaan parikan-
niemeläisistä koottu joukkue. 

Pelissäkin hänen luonteenpiir-
teensä näkyi. Jos Erkin joukkue 
oli alakynnessä, saivat pojat sii-
tä hirveän ryöpytyksen. 

Erkki oli vauhdin ystävä. 
Kerran matkustin hänen kans-
saan autolla Ristiinasta Uu-
kuniemelle. Sain kyllä ohjata 
autoa, mutta kaasua painoi 
Erkki. Hengissä kuitenkin sel-
vittiin. Kuulin Erkin käyneen 
kotoaan Lipolinnasta, jossa 
asui 1950–1960-luvulla, autolla 
varaosan ostosmatkalla Mikke-
lissä 15 minuutissa. Vauhti on 
ollut kova sen ajan autolla, sillä 
matkaa Mikkeliin oli noin 13 
kilometriä.

Asuimme Lemisten kanssa 
lähinaapureina 1970–1990-lu-
vuilla Ristiinassa. Erkin kiirei-
den vuoksi emme paljon ko-
tona kohdanneet.

Evankeliumi ennen kaikkea
Kun tulin Ristiinaan vuonna 
1957, oli Mikkeliin menevän 
tien varressa iso taulu, jossa 
luki: ”Missä aiot viettää iäisyy-
tesi?” Se oli Erkin pystyttämä 
ja kertoi hänen innostaan evan-
keliumin asialle. 

Kerran ennen seuroja Pari-
kanniemessä Edvard Lähde-
niemi sanoi: ”Taitaa tuossa 
Erkissä olla vähän allianssihen-
keä.” En ihan tarkkaan tiedä, 
mitä Edvard sanoillaan tarkoit-
ti, mutta ajattelin, että hän viit-
tasi Erkin hurmahenkisyyteen.

Kuuntelin pari vuotta sit-
ten Saaren juhlilla ihmeissäni 
erään kirkkoherran puhetta.
Hän kertoi, ettei ollut ennen 
Erkkiä kuullut kenenkään 
sanovan, että ”Jeesus riittää”. 

 
Erkki Leminen –
uukuniemeläisyyden 
oma poika
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Tämä oli tapahtunut seuroissa, 
jossain Etelä-Karjalassa.

Riisuttu, kipujen mies
Muistan Erkin joskus sanoneen: 
”Mieki tiiän omistavani aina-
kin yhen armolahjan, se on 
’Synnin palkka on kuolema, 
mutta Jumalan armolahja on 
iankaikkinen elämä’.” 

Erkki ei ollut saanut teolo-
gista koulutusta, mutta julisti 
kuitenkin luterilaista ristin teo-

logiaa. Ohjeet väljempään van-
hurskauden pukuun pukeu-
tumiseen hän sai Raamatusta, 
monien kipujen ja riisumisien 
kautta. Jumalan rakkauden syli 
oli se paikka, jonne hän usein 
itse meni ja kehotti toisiakin 
menemään.

”Rauha teille, te Uukunie-
meläisen herätyksen edesmenneet 
kylvö- ja leikkuumiehet ja -naiset, 
te Jumalan siunaavien armovirto-
jen kanava, te saviastiat, joihin 
Jumala aarteensa uskoi! Ja armo 

meille, suuri armo meille, jotka 
vielä jatkamme.” Näin päätti 
Erkki herätyksen 100- vuotis-
historiansa. 

Kävimme Martta-vaimon 
kanssa Mikkelin keskussairaa-
lassa tapaamassa Erkkiä juuri 
ennen hänen kuolemaansa. 
Keskustellessamme hänen 
kanssaan kuolemasta hän 
sanoi: ”Minä panen toivoni 
Golgatan työhön.”

Jumalan 
rakkauden syli 

oli se paikka, 
jonne Erkki 

Leminen usein 
itse meni ja 

kehotti toisiakin 
menemään.
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Ulla Barendsen-Riikonen ja Jere Riikonen:

– Talebanit eivät olleet enää 
vallassa ja perillä meitä oli vas-
tassa Kaija Pasanen, joka oli 
ollut maassa jo samaan aikaan 
Ullan vanhempien kanssa. Jere 
muistelee, että kaikki oli hyvin 
järjestetty. Myös Ullan veli oli 
mukana, samoin Kansanlähe-
tyksessä työskennellyt Elisabet 
Elo.   

Matkaa oli alettu suunnitel-
la edellisenä keväänä, jolloin 
he eivät vielä tienneet, että 
sen toteutuessa Ulla odottaisi 
esikoistaan.  

 – Tietysti sitä mietti, oliko 
viisasta lähteä, mutta jos ai-
oimme matkustaa, se piti tehdä 
ennen kuin meillä olisi lapsia, 
Ulla kertoo. – Vanhempien 
haudalla, joka sijaitsee brit-
tiläisellä hautausmaalla, oli 
sitten läsnä menneisyys, nykyi-
syys ja tulevaisuus. Siellä vah-
vistui kokemus, että se kaikki 
todellakin on totta.  

Menneisyydestä piti vaieta
Kasvattikodissa tapahtumista 
ei ollut juuri puhuttu. – Koin, 
että siinä oli jotain hävettävää, 
koska siitä piti vaieta. Valikoi-
dusti menneisyydestä kuiten-
kin puhuttiin, Ulla kertoo.  >>>

Kun Ulla muutti kasvat-
tiperheensä luota An-

jalankoskelta Porvooseen 
opiskelemaan hoitoalaa, 
hän hakeutui seurakunnal-
lisiin tilaisuuksiin, joissa tu-
tustui muihin nuoriin. Niissä 
ympyröissä hän kohtasi Jeren, 
paljasjalkaisen porvoolaisen, 
joka opiskeli kemiaa ja pää-
tyi myöhemmin merentutki-
musalalle. Vaikka kasvattiäiti 
ei alkuun hyväksynyt nuorten 
seurustelua, nuoripari ei anta-
nut sen olla esteenä. Avioitu-
minen merkitsi Ullalle, että 
nyt hän oikeasti kuului jolle-
kulle. Virallinen tae siitä oli 
yhteinen sukunimi Riikonen. 
Oman identiteetin etsiminen 
oli kuitenkin vasta alussa.  

Perhe-elämä sai traagisen 
lopun
Ollessaan kolmevuotias Ulla 
joutui pari vuotta vanhemman 
veljensä kanssa kokemaan jo-
takin, mitä yhdenkään lapsen 
ei soisi kokevan. He löysivät 
vanhempansa raa’asti surmat-
tuina. Tämä tapahtui joulu-
kuun 30. päivä vuonna 1980 
Afganistanissa, missä hollanti-
lainen isä Erik ja suomalainen 
äiti Eeva olivat työskennelleet 

70-luvun alkupuolelta lähtien 
kristillisen avustusjärjestö 
IAM:n palveluksessa, äiti labo-
ratoriohoitajana ja isä farma-
seuttina.  

Pian tragedian jälkeen 
lapset tuotiin Suomeen, missä 
heidät adoptoitiin äidin sis-
kon perheeseen. Lasten elämä 
jatkui turvattuna sukulais-
ten ympäröimänä, ja myös 
Hollannin sukulaisiin pidet-
tiin yhteyttä. Muutamat heistä 
opiskelivat jopa suomen kieltä, 
jotta yhteydenpito olisi mah-
dollista. 

Matkoja Hollantiin onkin 
tehty useita vuosien varrella. 
Vuonna 1999 Ullan ja Jeren 
häissä kuultiin Erikin kaksois-
veljen Hansin suomenkieli-
nen puhe, jossa hän toivotti: 
”Hyvää avioliitoa!”

Koettu konkretisoitui matkalla
Ullalla on vain vähän muis-
tikuvia ajalta ennen traagisia 
tapahtumia. Syyskesällä 2004 
he tekivät kuitenkin Jeren 
kanssa yhteisen matkan Af-
ganistaniin. 

– Jere oli puhunut vuosia 
matkasta, mutta en ollut koke-
nut olevani siihen valmis, Ulla 
kertoo. 

Menneisyyden 
haavoista 

voi parantua
Teksti Meiju Bonsdorff

Kuvat MB ja Riikosten kotialbumi
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– Sen ajan tapa oli, ettei ikäviä 
asioita kaivella, Ulla pohtii. – Il-
meisesti meitä haluttiin suojel-
la. Ei ollut tarjolla traumate-
rapiaa, vaan luotettiin, että 
arkielämän rutiinit auttaisivat 
sopeutumaan uuteen perhee-
seen. Lisäksi oli kasvattiäidin 
oma suru ja koko suvun suru. 
Se, että suku puhui edelleen 
Eevan lapsista, ei tehnyt kas-
vattiäidin osasta helpompaa.  

Perheessä oli myös biologisia 
lapsia. Ulla oli sisarusparven 
nuorin ja ainut tyttö. Hän sai 
erityishuomiota, äiti ompeli 
kauniita vaatteita, mutta opetti 
myös tekemään niin sanottuja 
tyttöjen askareita. 

– Halusin ennen kaikkea kel-
vata, sanoo Ulla, josta kasvoi 
kiltti ja tunnollinen suorittaja. 

Piirtäminen, pianon- ja viu-
lunsoitto, kuoro ja juoksemi-
nen auttoivat nuoruudessa 
häntä selviytymään. Myös 
opettajilta saadusta palauttees-
ta tuli tärkeä kannustin. 

– Oli ihanaa soittaa kaunista 
musiikkia. Silloin tunsin, että 
liidän! 

Suorittamisella ja kovalla 
treenaamisella oli kuitenkin 
kääntöpuolensa. Myöhemmin 
Ulla onkin ymmärtänyt, että 
hänelle kehittyi valheellinen 
identiteetti, josta vapautumi-
seen oli kuljettava pitkä tie.

Australiassa ajattelu avartui
Lukiolaisena Ulla lähti vaihto-
oppilaaksi Australiaan. Siellä 
asui myös hänen äitinsä nuo-
rempi sisar, joka tutustutti Ul-
lan toisenlaiseen, vapaampaan 
kristillisyyteen, kuin mihin hän 
oli Suomessa tottunut. Täti an-
toi esimerkkiä myös siitä, mi-
ten elää todeksi naiseuttaan.  

– Positiivisuus tarttui, tun-
tui, että koko maailma on auki. 
Myös etäisyys kotimaahan an-
toi rohkeutta ajatella uudella 
tavalla, Ulla muistelee väli-

vuottaan Australian avarassa 
ilmapiirissä. 

Ullan äidinpuoleinen suku on 
vahvasti luterilainen, kun taas 
Jeren tausta on helluntailaisuu-
dessa. Nykyään he kuuluvat 
kumpikin luterilaiseen kirk-
koon, ja Jere toimii myös Por-
voon luterilaisen seurakunnan 
luottamushenkilönä. He toimi-
vat myös helluntaiseurakun-
nassa ja pitävät itseään yh-
teiskristillisinä. 

Kristillisyys merkitsee 
Riikosille tärkeää yhteistä ar-
vopohjaa. Ullan mukaan hänen 
identiteettinsä on saanut vah-
vistua ennen kaikkea Juma-
lassa. 

– Koen olevani Taivaan Isän 
erityislapsi, hän on pitänyt mi-
nusta niin hyvää huolta. Minun 
puolestani on rukoiltu varmas-
ti enemmän kuin monen muun! 
Ulla toteaa. 

Ilman katkeruutta elämä on 
helpompaa
Avain eheytymiseen on ollut 
luopuminen syytöksistä. 

– Vähitellen minussa kypsyi 
anteeksianto kaikkea tapahtu-
nutta kohtaan. Kun on armol-
linen eikä vaadi kohtuuttomia 
toisilta, ei vaadi enää itseltään-
kään täydellisyyttä, Ulla toteaa.   

Jere antaa vaimostaan hyvän 
tunnustuksen: – Ihmettelen Ul-
lassa sitä, että kaiken kokeman-
sa jälkeen hän on ihan tolkun 
ihminen, joka ei muista eikä 
muistele kärsimäänsä pahaa, ja 
se antaa voimaa kaikkeen. 

– Itsetuntoni alkoi korjaan-
tua, kun suostuin olemaan oma 
itseni ja hyväksyin myös vaja-
vaisuuteni, Ulla myöntää.

Yhdistelmänimi vahvisti entis-
estään
Yksi tärkeä askel identiteetin 
vahvistumisessa oli kaksoisni-
men käyttöönotto. 

– Jossain vaiheessa en olisi us-
kaltanut edes ajatella sellaista, 
mutta Jere rohkaisi siihen. 

Kahden teini-ikäisen tyttären 
äitinä Ulla on saanut oppia pal-
jon äidin ja lapsen suhteesta. 
Sekin on lisännyt ymmärrystä 
kasvattiäitiä kohtaan. Oma 
lapsuus oli kaikesta huolimatta 
hyvä ja turvallinen, ja kotoa 
välittyi luottamus Jumalaan.  
Välillä vanhat asiat nostavat 
päätään, mutta identiteetti ei 
enää lepää niiden varassa. 

Uskosta voimaa arkeen
Ulla työskentelee sairaanhoita-
jana, muttei koe sen olleen 
missään vaiheessa varsinainen 
kutsumusammatti. Jere sen 
sijaan tekee mielestään unel-
matyötä merianalyytikkona 
Suomen ympäristökeskukses-
sa merentutkimusalus Aran-
dalla, mikä merkitsee, että hän 
viettää vuosittain useita viik-
koja merellä.

– Tutkimus ja tieto ovat johta-
neet Itämerta viime vuosina 
monessa suhteessa hyvään 

Ulla Barendsen-Riikonen van-
hempiensa haudalla Afganista-
nissa vuonna 2004.
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Maisan mietteitä

Siunaus kantaa

En kovin paljoa muista vanhoja asioita, mutta jotkin 
lapsuuden ja nuoruuden muistot kannattelevat mi-

nua ja uskoani edelleen. 
Yksi muistamani hetki on, kun pienenä, oppikou-

lun aloittaneena istun Lappeenrannan rautatieasemalla 
odottelemassa paikallisjunan lähtöä kotiini Taniin. Vas-
tapäisellä penkillä istuu huoliteltu, tyylikäs rouva, joka 
hetken minua, arkaa tyttöä katseltuaan nousee ylös, tu-
lee luokseni, laittaa kätensä pääni päälle ja siunaa minut. 
Hän sanoo olevansa Jumalalle kiitollinen, sillä hän on 
parantunut vakavasta sairaudesta. Hän menee ulos ja 
nousee joko Joensuuhun tai Helsinkiin menevään pika-
junaan. 

Toinen muistoni on, kun kuvaamataidon opettaja antoi 
tehtäväksi maalata jotain lasilevylle. Tein kotona kuvan, 
jossa Jeesus seisoo valkeissa vaatteissa, kädet levitettyinä. 
En ole mikään hyvä piirtäjä, mutta tällaisen sain tehtyä. 
Kun ensi kerran astuin Saaren kirkkoon, löi sydämeni 
ylimääräisen lyönnin. Alttaritaulun Jeesus muistutti sitä, 
jota olin yrittänyt tehdä. Tuntui kuin olisin tullut kotiin 
ja olin liikuttunut. 

Kolmas muisto on oppikoulun uskonnontunnilta. Hy-
myilevä opettajamme Raili Torikka tuli jokaisen oppi-
laan kohdalle ja käden päälle asettaen siunasi jokaisen 
meistä erikseen. Olen todella kiitollinen opettajilleni, sillä 
kotona emme saaneet kristillistä kasvatusta. Uskonnon 
opetus oli lapsuudessani tunnustuksellista ja opettajat 
julistivat aidosti evankeliumia. 

Kiitos Jumalalle näistä muistoista, ne lohduttavat mi-
nua ja tunnen niissä Jumalan johdatuksen.  

Maisa Kasanen

Talvella luonto lepää lumivaipan alla. 
Lepo valmistaa luontoa tulevaan ke-
vääseen. Vaihtuvat vuodenajat ovat 
Suomen luonnon rikkaus. Kaikella on 
aikansa. Myös levolla ja hiljaisuudella 
sekä talvisella hämärällä. Tätä elämä 
ja vuoden kiertokulku meille opet-
tavat. Me tarvitsemme myös lepoa. 
(Jukka Nevala: Vihreä rukouskirja. 
Kustannus Oy Arkki 2007)

suuntaan, vaikka globaalisti 
tilanne on aika lohduton, Jere 
toteaa. – Asennoidun kuiten-
kin kristillisesti: meille on an-
nettu tehtävä viljellä ja varjella 
tätä maata, vaikka kaikki näyt-
täisi menevän huonompaan 
suuntaan. Selviytyminen on 
jokapäiväistä, sitä että teemme 
kaiken, mitä on tehtävissä. 
Jumala antaa voimaa myös 
vaikuttamiseen, sanoo Jere, 
joka istuu sekä kaupunginval-
tuustossa että aluevaltuustossa 
ja haluaa antaa panoksensa 
ihmisten ja ympäristön hyvin-
vointiin.  
Yhteistä aikaa perhe viettää 
mökillä, ei kuitenkaan meren 
äärellä vaan metsän keskellä. 
– Minä, jos joku, olen saanut 
paljon jo tässä elämässä, toteaa 
Ulla. – En halua vertailla ih-
misten kärsimyksiä, jokaisella 
on omansa. Kaikki me olemme 
jollain tavalla rikki, jollei Jeesus 
saa meitä eheyttää. 
– Sitä ja Jumalan mielenmu-
kaista elämää meissä vaikut-
taa kristillinen usko, Jere lisää 
ja muistuttaa: – Tätä uskoa 
meidän on elvytettävä joka 
päivä!   

Vuonna 1997 Eeva Ba-
rendsenin veli Ilmari Mus-
tonen julkaisi kirjan Vuo-
rilla kruunatut, Eeva ja Erik 
Barendsenin marttyyrikerto-
mus (Uusi Tie). 
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Jouni Salo on lappeenran-
talainen yrittäjä ja Pari-

kanniemen ystävä. Hänen 
henkilökohtaisena kutsumuk-
senaan on palvella muun muas-
sa musiikillaan yli seurakun-
tarajojen. Parikanniemen 
ystäväpiiritoiminnassa hän ar-
vostaa säätiön hyvää ilmapiiriä 
ja vapautta.  

Jouni Salo tuli herätykseen ja 
tuntemaan Herran Jeesuksen jo 
nuorena, noin 14–15-vuotiaana. 
Henkilökohtaista uskoa edelsi 
elämässä tyhjyyden tunne, joka 
valmisti häntä vastaanotta-
maan evankeliumin.

– Serkkuni alkoi puhua mi-
nulle Jeesuksesta, ja minä 
en jaksanut sitä ollenkaan 
vastustaa. Olin heti valmis 
kuulemaan enemmän. Siitä 

lähti prosessi. Porukalla luet-
tiin Raamattua yömyöhäiseen 
ja keskusteltiin asioista. Sen 
jälkeen koin, että Jeesus on nyt 
minun elämässäni. 

Lastenkodin työtä Jouni ar-
vostaa todella paljon.

– Hienoa työtä, hän sanoo 
painokkaasti. Lappeenrannas-
sa hän on mukana ystäväpii-
rissä, joka kokoontumisillaan 
tukee aktiivisesti Parikannie-
misäätiön työtä – ennen kaik-
kea rukouksin ja lahjoituksin. 
Piiri on tehnyt myös konkreet-
tisia vierailuja lastenkodille 
tapaamaan lapsia. Jouni on 
iloinen siitä, miten idylliset ja 
lapsille sopivat tilat lastenko-
dilla on. 

Leipätyönään Salo toimii 
yrittäjänä muovialalla. Yrityk-

Teksti ja kuva Jaana Arponen

Parikanniemen ystävä 
yrittäjä Jouni Salo:

"Jumala 
vaikuttaa 

tahtomista" 

sessään hän kokee voivansa 
toimia uskonsa ja moraalinsa 
mukaisesti. Salon ja hänen kah-
den veljensä luotsaama Finn-
Valve on aloittanut pienestä, ja 
toiminta on sittemmin kasva-
nut pikkuhiljaa monenlaisten 
vaiheiden ja kokeilujen kautta. 
Tänä päivänä yritys toimii niin 
kotimaassa kuin kansainväli-
sillä markkinoilla.

Musiikin Jouni Salo kokee 
itselleen todella tärkeäksi. Se 
merkitsee hänelle myös mah-
dollisuutta palvella seurakun-
nissa. 

– Olen aina tykännyt toimia 
kristittyjen yhteyden puolesta. 
Sama usko yhdistää, jos vain 
emme kiinnitettäisi niin paljon 
huomiota oppikysymyksiin, 
vaan ennemmin siihen, mikä 
on yhteistä, kiteyttää Salo. 

– Ajattelen, että Jumala vai-
kuttaa tahtomista. Voi kokeil-
la siipiään, olisiko tämä oma 
juttu. Haluan rohkaista py-
symään kutsumuksessa ja 
olemaan innokkaasti mukana 
siinä työssä, jonka Jumala on 
sydämelle laskenut.  
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-

Teksti ja kuva Jaana Arponen

KIRJATILAUKSET
toimisto@parikanniemi.fi, puhelin 0400 744 061

Lisätietoja: parikanniemi.fi

Helena Konttinen valtasi taas lavan
JANOAVAISET
Käsikirjoitus ja ohjaus Helena Kallio
Rooleissa Amira Khalifa, Cécile Orbin, Riitta Paakki, Anna Veijalainen
Kuvat Heidi Bergström
Koko Teatteri, Helsinki

Helena Konttisesta on kirjoitettu paljon, tehty tutkielmia ja 
kesäteatteriesityksiä. Hän on ollut tieteellisen tutkimuksen 
kohde, luovuuden lähde ja häntä on epäilty harhaoppiseksi. 

Konttisesta kertovasta, K. K. Sarlinin kirjoittamasta kirjasta Eräs 
meidän ajan profeetta on otettu 19 painosta, vaikka sen kansi on an-
kea kuin pimeä metsä. Siitä huolimatta Helena on taas vallannut ko-
konaisen teatterin ja lavan.

Helsinkiläinen Koko Teatteri on pieni, persoonallinen ja pirteästi 
sisustettu teatteri Kallion kupeessa, Saalem seurakunnan vieressä. 
Teatteri selvästi ui vastavirtaan, ja viihdyttämisen lisäksi se pakottaa 
katsoja ajattelemaan. Toimintaa leimaa luovuus ja ennakkoluulot-
tomuus. Henkilökunta on ystävällistä, ja vieraanvaraisuus leimaa 
käyntiä.

Tämä lienee taustalla, kun samana vuonna (1871) syntyneet Hele-
na Konttinen ja Helmi Krohn astelevat lavalle kuolemansa jälkeen 
Helena Kallion näytelmässä Janoavaiset, vaikka heillä ei pitäisi olla 
mitään tekemistä keskenään.

Toinen on köyhä, kirjoitustaidoton, kristillisen herätysliikkeen 
kantahahmo, ja toinen on kielitaitoinen, kirjoja julkaiseva kosmo-
poliitti, joka perusti Suomen spiritualistisen seuran.

Tuloksena on hilpeä ilottelu ja vakava pohdiskelu kahden naisen 
kivusta, kasvusta, kauneudesta ja kutsumuksesta. Elämästä, joka 
käsikirjoittaja ja ohjaaja Helena Kallion mukaan sisälsi molemmille 
"elävän yhteyden janoamista. Yksinäisyydestä yhteyteen – sekä 
tämän että tuonpuoleisen kanssa".

Ainakin Konttisen kohdalla nimikaima Kallio tekee tulkinnassa 
oikeutta kohteelle, ja paikoitellen verbaalinen murreilotulitus oli 
jopa hauskaa ja hupaisaa. Kyllä Konttisellakin on ollut hyvät het-
kensä.

Tunnustaville kristityille tekee hyvää tutustua Helmi Krohnin 
maailmaan ja taustaan, josta aatteelliset virtaukset nousevat. Samaa 
taistelua hänkin kävi, kuten Helena, vaikka tie näytti eriävän polun 
päässä.

Helsingin Sanomien kriitikolle otti arvostelussa koville näytelmän 
vahva virrenveisuu, koska "virret ovat nykykatsojalle vieraannut-
tava elementti" (HS Laura Kytölä 30.10.2022).

Juuri tällaisessa haudasta nouseva Helena Konttinen on parhaim-
millaan. Hän muistuttaa Hesarin Lasipalatsin kulttuuridiivoja ja 
meitä kaikkia omiin ennakkoluuloihin jämähtäneitä siitä, että yli 
sata vuotta sitten ahdingossa, köyhyydessä ja kylmyydessä ei ollut 
somea, Antti Tuiskua ja räppiä, vaan välillä piti veisata virsiä ja tur-
vata Jumalaan.

"Elä vihhoo immeistä, vihhoo häne syntejäsä."
Suosittelen itse katsottavaksi.

Teuvo V. Riikonen

 

Teatteri-arvio
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Ilmestyy syksyllä 2021:

Lauri Konttinen
Pelastuksen vuosi 
Syvällinen luotaus 
kirkkovuoden eri pyhiin.

30€

Kirjat kertovat Aura Latvuksen ja Väinö Hoikan elämäntyöstä  
Parikanniemen orpokodin johtajina.  Nyt yhteishintaan 30 e

Orpojen äiti Uskon ja rukouksen 
mies

15€

Danielle Miettinen 
Philippe Gueissaz 
Orpojen kotijuhlat 
Dokumentti ainutlaatuisen hengellisen 
juhlan historiasta, nykyisyydestä, 
kävijöistä ja toteuttajista. 

30€

Teuvo V. Riikonen 
Se oli minulle koti
20 entisen lastenkotilapsen 
tarinaa lapsuudesta 
aikuisuuteen. 

20€
Erkki Leminen

Lem
inen Orpojen

äiti

O
rpojen äiti

Sanotaan, että ihmiselämä parhaimmillaan on kuin timantti, joka hei-
jastaa taivaan ja maan, mutta ennen kuin timantti voi heijastaa mitään, 
sen pitää tulla hiotuksi. 
 Tämän kirjan sivuilla kerrotaan erään timantin hiomisesta. Elämän 
onni ja rakkaus, tuska ja ahdistus, ihmisen pienuus ja suuruus, elämä 
ja kuolema, synti ja armo, koko elämä kaikessa värikkyydessään avau-
tuu lukijan eteen. Ensisijaisena kertojana on kirjan päähenkilön Aura 
Latvuksen päiväkirja, jonka sivuille Erkki Leminen johdattelee lukijaa 
hienovaraisesti.  Aura Latvus oli lahjakas taideopiskelija, josta tuli las-
tenkodin johtajatar, kansakoulunopettaja ja kansanopiston johtajatar.
 Kirja puhuttelee rehellisyydellään ja aitoudellaan. Se raottaa ovea 
monilahjakkaan naisen sielunelämään ja hengelliseen kasvuun. Samal-
la se kertoo kansamme kohtalokkaista vuosikymmenistä tarkkakatsei-
sen havainnoitsijan silmin.

ISBN 978-952-67983-6-3

99 9 789526 798363

Tilaukset: 
Parikanniemen Ystävät ry 

19€

Erkki Lemisen kaksi kirjaa uusintapainoksina:

toimisto@parikanniemi.fi
0400 744 061  |  www.parikanniemi.fi

Huikeita tarinoita arjesta ja juhlasta:

Tilaukset: 
Parikanniemen Ystävät ry
toimisto@parikanniemi.fi   Puh. 0400 744 061

Janoinenlammas.fi on kristil-
linen videopalvelu, joka lansee-

rattiin Suomessa tammikuussa 
2021. Samanaikaisesti julkaistiin 
Facebook-sivusto, jonka tarkoitus 
on toimia tiedotus- ja markkinoin-
tikanavana videopalvelulle. Sit-
temmin palvelu on laajentunut 
podcasteihin ja myös mobiiliso-
vellukset Applen ja Androidin 
alustoille on lanseerattu. 

Janoinenlammas.fi tekee yh-
teistyötä Radio Dein kanssa. 
Maanantaista lauantaihin 
kuullaan video-opetuksia 
audioina Janoinen Lammas 
-ohjelmasarjan nimellä. Uutta 
on myös janoinenlammas.fi-
videosarjojen lisääminen Dei 
Plus -sovellukseen.

Yksi videopalvelun ajan-
kohtainen sarja on ollut Teuvo 

V. Riikosen seitsenosainen 
Pahoja paikkoja, joka ilmestyi 
nopeasti Ukrainan sodan puh-
jettua. Siinä käsitellään kysy-
myksiä, kuten voiko kristitty 
olla sotilas, mitä rauhanturvaa-
jat tekevät, onko rauha mah-
dollista?

Janoinen lammas -video-
palvelun takana on Next Billion 
-tiimi, johon kuuluvat pappi, 
teologi ja lähetystyöntekijä Juri 
Veikkola sekä teologi ja me-
diavaikuttaja Lauri Nurminen. 
Kaikki palvelun ohjelmat ovat 
maksuttomia. 

Pahoja paikkoja -sarjan jälkeen 
Teuvo V. Riikonen on tehnyt nel-
jä uutta ohjelmaa, jotka kuvattiin 
elokuussa 2022 Kreikan Patmok-
sen saarella. Kuva Joel Tiainen.

Janoinenlammas.fi tarjoaa raamatunopetusta verkossa 

Erkki Lemistä muistellaan

Päivässä mukana muun muassa lastenkodin lapset, 
säätiön työntekijät, hallinnon jäsenet sekä entiset 

lapset ja työntekijät. 
 Ohjelmassa esimerkiksi lipunnosto, karkkisade, 

muistoja, tapaamisia, keittolounas pihalla, yhdessä-
oloa ja ohjelmaa sekä kakkukahvit. Päivä päättyy 
kaikille avoimeen messuun ja riihikirkkoseuroihin 

alkaen klo 18.00.

www.parikanniemi.fi Parikanniemen ystävät ry

Ilmoittautuminen 1.6.2023 mennessä: 
toimisto@parikanniemi.fi

Olet tervetullut kotiin, Parikanniemen 
lastenkodin entinen lapsi ja työntekijä!
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Tervetuloa tilaisuuksiin!
Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierailevat seuraavissa tilaisuuk-
sissa. Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja säätiön kotisivulta www.pari-
kanniemi.fi.

JOULUKUU 2022
4.12. MÄNTYHARJU klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Orava, Riikonen
9.–10.12. RISTIINA
Matka Betlehemiin -joulukuva-
elma Lastenkodin ympäristössä
9.12. JOENSUU 13.00
Ystäväseurat seurakuntakeskuk-
sessa, Matti Innanen
11.12. MIKKELI klo 10.00
Kirkkopyhä Pitäjänkirkossa ja pikkujoulut 
kirkonmäen seurakuntatalossa, Liukkonen
12.12. HAMINA klo 13.00
Ystäväseurat Herrankukkarossa, Kostamo
12.12. LAPPEENRANTA klo 17.00
Ystäväseurat Lappeen seurakuntata-
lon neuvottelu-huoneessa Kirkkokatu 
10, hissillä 5. kerros, Kostamo
15.12. KITEE klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalos-
sa, Maaranen, Kostamo
24.12. RISTIINA klo 14.00
Jouluaaton hartaus Parikannimen 
riihikirkossa, Riikonen

TAMMIKUU 2023
1.1. PARIKKALA klo 10.00
Uudenvuodenjuhla, messu ja 
päivätilaisuus, Riikonen
12.1. KITEE klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntata-
lossa, Kostamo, Tiusanen
13.1. JOENSUU klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa, Tiusanen
13.1. LIPERI klo 15.30
Ystäväseurat Herran kukkarossa, Tiusanen
14.–15.1. KUHMO
Parikanniemipäivät. Lauantaina seurakun-
tatalossa Raamattutunti klo 13, jonka jälkeen 
seurat. Sunnuntaina messu klo 10. Tiusanen
16.1. HAMINA klo 13.00
Ystäväseurat Herrankukkarossa Pik-
kuympyräkatu 34, Tiusanen
16.1. LAPPEENRANTA klo 17.00
Ystäväseurat Lappeen seurakuntata-
lon neuvotteluhuoneessa Kirkkokatu 
10, hissillä 5. kerros, Tiusanen

29.1. LAPPEENRANTA klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat Lappeen-
rannan kirkossa, Tiusanen
31.1. KERIMÄKI klo 13.00
Ystäväseurat Seija Kuutilla Heponot-
kontie 93, Maaranen, Tiusanen

HELMIKUU 2023
5.2. RAUTAVAARA klo10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
9.2. KITEE klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa, Kostamo
10.2. JOENSUU klo 13.00
Ystäväseurat seurakuntatalossa
12.2. LEPPÄVIRTA klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Riikonen
12.–14.2. PARIKKALA
Raamattu- ja yhteyspäivät. Kts Parik-
kalan seurakunnan kirkolliset.
13.2. HAMINA klo 13.00
Ystäväseurat Herrankukkaros-
sa Pikkuympyräkatu 34
13.2. LAPPEENRANTA klo 17.00
Ystäväseurat Lappeen seurakuntatalon 
neuvotteluhuoneessa Kirkko-
katu 10, hissillä 5. kerros
19.2. MIEHIKKÄLÄ klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
 

Janoinenlammas.fi tarjoaa raamatunopetusta verkossa 

Päivässä mukana muun muassa lastenkodin lapset, 
säätiön työntekijät, hallinnon jäsenet sekä entiset 

lapset ja työntekijät. 
 Ohjelmassa esimerkiksi lipunnosto, karkkisade, 

muistoja, tapaamisia, keittolounas pihalla, yhdessä-
oloa ja ohjelmaa sekä kakkukahvit. Päivä päättyy 
kaikille avoimeen messuun ja riihikirkkoseuroihin 

alkaen klo 18.00.

www.parikanniemi.fi Parikanniemen ystävät ry

Ilmoittautuminen 1.6.2023 mennessä: 
toimisto@parikanniemi.fi

Olet tervetullut kotiin, Parikanniemen 
lastenkodin entinen lapsi ja työntekijä!

Kiitos kaikille tukijoillemme, yhteistyötahoillemme 
ja vapaaehtoisille kuluneesta vuodesta. Rauhallista 
joulua ja hyvää uutta vuotta toivottaa Parikan-
niemisäätiö ja Parikannemen ystävät ry sekä koko 
Parikanniemen väki!
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Parikanniemi on ollut kuluvana vuonna 
mukana järjestämässä kolmea tapahtumaa: 

saaren KirKon orpoKotiJuhLat

Saaren orpokotijuhlat järjestettiin kolmen vuoden tauon jälkeen sekä kirkonmäellä 
että Radio Patmoksen kanavalla ja striimattuna Parikanniemen YouTube kanavalla. 

Järjestelyt sujuivat hyvin, ja haasteisiin pystyttiin vastaamaan. Sää suosi vieraita, ja ohjel-
man sisältöön oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kävijöitä arveltiin olleen noin 1200–1300 
henkilöä.
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Hiekkaan piirretty kesäteatteri järjestettiin yh-
teistyössä Oronmyllysäätiön kanssa Orolla 

kahtena viikonloppuna. Elokuun puolivälissä 
näytökset olivat täynnä. Eija Vilppaan ohjaama 
Aura Latvuksen tarina kiinnosti ja kosketti kat-
selijoita, ja palautteet olivat hyviä. Katselijoita 
kahtena viikonloppuna yhteensä 11 esityksessä 
oli n. 1900. Yhdessä esityksessä oli myös Parikka-
lan koululaisia.

Erkki Lemisen syntymän sa-
tavuotisjuhlaan liittyvä tapah-

tuma järjestettiin yhteistyössä Kan-
san Raamattuseuran kanssa. Radio 
Dein taajuudella Erkin syntymän 
100-vuotispäivänä 19.8.2022 Teuvo 
V. Riikosen johtamassa Symposiu-
missa olivat keskustelemassa Tapio 
Aaltonen, Sisko Latvus, Markku 
Leminen, Anna-Mari Kaskinen, 
Juha Valkeapää ja Juha Vähäsarja. 
Symposium on edelleen kuultavissa 
Deiplussassa www.radiodei.fi  

KesÄteatteri 
hieKKaan piirretty

erKKi LeMisen 
syMposiuMi
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Isoisoäitini Aura Latvus

Tuntui erikoiselta olla viime 
heinäkuussa seuraamassa kesä-
teatteria, joka keskittyi pitkälti 
seuraamaan oman isoisoäitini, 
Aura Latvuksen, elämänvai-
heita. Ohjelmalehtinen tuntui 
käsissäni tavalliselta teatteri-
ohjelmalta ja toisaalta hyvin 
henkilökohtaiselta sukutari-
nalta. Hiekkaan piirretty kesä-
teatterinäytelmä tarjosi poik-
keuksellisen mahdollisuuden 
aikamatkailuun omalla taiteel-
lisella tulkinnallaan ja upeilla 
roolisuorituksillaan.

Näytelmä herätti henkiin 
isoisoäitini tarinan, mutta 
ennen kaikkea mahdollisti 
minulle matkan omien juu-
rien löytämiseen. Uskon, että 
jokainen meistä etsii yhteyt-
tä esiäiteihin ja esi-isiin ul-
konäön, luonteenpiirteiden 
ja mielenkiinnonkohteiden 
perusteella. Jostain syystä ai-
kaisemmin en ole osannut 

edes kuvitella yhtäläisyyksiä 
tai saamaani henkistä perintöä 
myös taidemaalarina tunnetun 
Auran kohdalla. Tikku-uk-
kojen piirtäjänä olen luontai-
sesti sulkenut mahdollisuuden 
minkäänlaiseen yhteyteen 
valokuvissa ylväänä esiintyvän 
naisen kanssa.

Ylväs maalari muuttuikin 
silmissäni eloisaksi, rohkeak-
si ja epävarmaksi nuoreksi 
naiseksi. Ehkä minulla on sit-
tenkin jotain yhteistä tämän 
naisen kanssa! Näytelmä 
mahdollisti koskettavan 
tulkinnan monista unelmista 
ja epävarmuuksista Auran 
elämässä. Erilaisten vaiheiden 
myötä hänessä kasvoi suu-
reksi halu auttaa toisia, ja juuri 
tämän Aura on myös jättänyt 
jälkipolvilleen perinnöksi.  

Vaikka Auran matkaval-
mistelut maailmalle (Kiinaan) 
jäivät kesken, olivat omani 

heinäkuussa etenemässä kovaa 
vauhtia. Elokuussa aloitin 
työni Suomen Lähetysseuran 
palveluksessa Kambodzassa. 
Tuen paikallista järjestöä M’lup 
Russeyta, joka tekee uraa-
uurtavaa lastensuojelutyötä. 
Järjestö pyrkii muun muassa 
parantamaan orpokoteihin si-
joitettujen lasten oikeuksia. Au-
ran kädenjälki lasten hyväksi 
jatkuu seuraavissa polvissa, ja 
pieni palanen siitä on päätynyt 
lopulta Aasiaankin asti.

Aurassa on meille jokaiselle 
esiäiti, josta ottaa mallia. Sa-
mastuttavuuden ja saman-
kaltaisuuden sijaan koenkin 
merkittävämmäksi miettiä, 
mitä voisin oppia Aura Latvuk-
selta. Hän uskalsi kulkea omaa 
tietään ja taistella tärkeiden asi-
oiden puolesta. Tämän perin-
nön Aura varmasti halusi jät-
tää jokaiselle.

Tunnelma tiivistyi ja katsomo hiljeni. Hiivin paikalleni ja hieman jännittyneenä 
odotin, milloin Aura ilmestyy.

Sara Latvus
Aura Latvuksen pojanpojantytär
Työskentelee hankehallinnon asian-
tuntijana Suomen Lähetysseurassa
Phnom Penhissa, Kambodzassa  

Aurassa 
on meille 
jokaiselle 
esiäiti, josta 
ottaa mallia.
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Maini Björn on Suomenniemeltä kotoisin oleva, upean työuran Parikanniemessä tehnyt lastensuojelun 
ammattilainen. Työkaverit kuvaavat Mainia sosiaaliseksi, ahkeraksi, positiiviseksi ja kaikkien kanssa 

toimeen tulevaksi. Mainin kuuluisat villasukat lämmittävät lukuisten Parikanniemen entisten ja nykyisten 
lasten ja aikuisten jalkoja talvipakkasilla. 

 
Teksti ja kuva Janita Lautamäki

Mitä olet opiskellut ja missä? 
Opiskelin lastenhoitajaksi Hel-
singin sairaanhoito-opistossa. 
Miten pitkään olet ollut Parikan-
niemessä töissä? 
Niin kauan, että olen opetta-
nut työkaverini kävelemään. 
Työharjoittelut mukaan lukien 
vuosia tulee vähän reilu 37 
vuotta. Ensimmäiset kolme 
työvuotta asuinkin Parikan-
niemessä.  
Mistä haaveilet?
Haaveilen pysyväni terveenä. 
Eläkkeellä on vapaus tehdä ja 
harrastaa kaikkea mitä haluaa.  
Keitä perheeseesi kuuluu? 
Puolivuotias Jekku-koira, mies 
ja kaksi omillaan asuvaa poi-
kaa.  
Mitä harrastat? 
Käsitöitä, luonnossa liikkumis-
ta, kalastamista ja lukemista.  
Kuinka monet villasukat arvioisit 
neuloneesi elämäsi aikana? 

Yhdessä talvessa tulee neulot-
tua ainakin 30 paria, ja olen 
neulonut niin kauan kuin pui-
kot on pysyneet kädessä. Yh-
teensä sukkia on tullut neulot-
tua varmaan joitakin satoja.  
Mikä on lempivuodenaikasi ja 
miksi? 
Syksy. Olen syntynyt loka-
kuussa, olen syksyn lapsi. 
Syksyllä pääsee sienestämään 
ja marjastamaan.  
Miltä tämän vuoden marja- ja 
sienisato näyttää? 
Marjasato näyttää hyvältä. 
Sieniä vielä odotellaan, kanta-
relleja on kyllä ollut hirveästi.  
Mikä on suosikkikirjasi? Entä 
suosikkikappaleesi? 
Tykkään lukea historiallisia ro-
maaneja, ei ole tiettyä suosik-
kikirjaa. Musiikissa tärkeintä 
on sanoma.  
Jos voisit matkustaa mihin tahan-
sa, minne matkustaisit? 

Enää ei ole ollut kaipuuta ulko-
maille, vaan mieluisin matka 
olisi patikointiretki Lappiin. 
Mikä on lempileikkisi lapsuudes-
tasi? 
Ensimmäisenä tulee mieleen 
kuurupiilo, kun törmäilimme 
toisiimme pimeissä kamma-
reissa, eikä haavereiltakaan 
vältytty. 
Paras muistosi töistä? 
Kaikki yhteiset retket, kun 
koko talo lähti yhdessä monen-
kin yön retkille ympäri Suo-
mea ja ulkomaillekin.  
Mitä jäät kaipaamaan Parikan-
niemestä? 
Työkavereita ja lapsia.

Haastattelun tekemisen jäl-
keen tuli tieto Mainin puolison 
Sampan kuolemasta. Lämmin 
osanottomme!

Mainin vuodet 
Parikanniemessä
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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
Markku Liukkonen, aluekap-
palainen Mikkeli, 0400603907 
markku.liukkonen@evl.fi

Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen
Puhelin 0400 315 573
teuvov.riikonen@parikanniemi.fi

Pastori Petri Tiusanen
Puhelin 040 753 5553
petri.tiusanen@parikanniemi.fi

Lastenkodin johtaja
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

Anja-Liisa Ääri (vas.), Daniel Rä-
sänen ja Anna-Leena Ääri-Fugle-
berg.

Helena Konttisen innoittama runokokelma

Kamarineuvos Kaarina Suonperä in memoriam
Tapakouluttajana tunnettu ka-
marineuvos Kaarina Suonperä 
kuoli 81-vuotiaana 23.7.2022. 
Suonperän juuret olivat äitinsä 
syntymäpaikan Parikkalan Ke-
susmaassa. Hänen lapsuuteensa ja 
nuoruuteensa liittyivät kesät Saa-
rella ja käynnit mummon kanssa 
orpokotijuhlilla. Näistä juuristaan  
Suonperä  mainitsi monissa haas-
tatteluissa, muun muassa näin: 
”Tunnelma oli kiehtova, vaikka piti 
olla hillitysti, ei saanut juosta eikä 
kihertää. Veisuu kaikui kauas. Kirk-
komusiikkiin rakastuin ensimmäisen 
virren toisen säkeistön kohdalla.” 
(Danielle Miettinen ja Philippe 

Gueissaz, Orpojen kotijuhlat, 
Parikanniemen ystävät ry 2019.) 
Kontti-lehdessä (2/2019) hän ker-
toi, kuinka ”juhlamatkat olivat aina 
kesän kohokohta, ja pian niiden jäl-
keen olikin paluu Helsinkiin kotiin 
ja kouluun”. Kesällä 2019 hänet 
kutsuttiin Saaren juhlille puhu-
jaksi sunnuntain päätösseuroihin. 
Halusimme osoittaa kiitollisuut-
tamme, että hän oli pitänyt juuri-
aan esillä julkisuudessa. Kiitämme 
hänen elämäntyöstään, kun-
nioitamme muistoa, siunaamme 
iäisyysmatkaa ja otamme osaa 
omaisten ja läheisten suruun.

Seurakuntatyön kultainen ansiomerkki Parikanniemen 
ystävätyössä pitkään palvelleille
Kirkkopalvelut myönsi seurakun-
tatyön kultaisen ansiomerkin 
lietolaiselle Anja-Liisa Äärille, 
savonlinnalaiselle Markkuhen-
rik Haakanalle ja parikkalaiselle 
Väinö Vanhaselle merkittävästä 
vapaaehtoistyöstä Parikanniemen 
ystävätoiminnassa, 

Anja-Liisa Äärin edesmenneen 
puolison Leon äiti Saara Ääri 
aloitti 1970-luvulla Turussa ys-
tävätyön, jota Anja-Liisa jatkoi 
puolisonsa kanssa 1980-luvulla. 
Huomionosoitusta olivat ojenta-
massa Parikanniemen toiminnan-
johtajan lisäksi Liedon seurakun-
nan pastori Daniel Räsänen sekä 
Anja-Liisan tytär Anna-Leena 
Ääri-Fugleberg, joka jatkaa ys-
tävätyötä kolmannessa polvessa.

Markkuhenrik Haakana on 
toiminut kirjateltan myyjänä ja 
Väinö Vanhanan kanttorina sekä 
molemmat monissa muissa tehtä-
vissä orpokotijuhlilla ja Parikan-
niemen ystävätyössä vuosikym-
menien ajan. 

Lämpimät onnittelut ja kiitokset 
kaikille palkituille työstänne Pari-
kanniemen hyväksi!  (TVR)

Maini Björn eläkkeelle
Lokakuussa saateltiin eläkkeelle 
Maini Björn, yksi Parikannie-
men uskollisista. Hän tuli taloon 
harjoittelijaksi yli 37 vuotta sitten 
ja jäi. Hän teki työnsä ammattitai-
dolla, sydämellä ja rakkaudesta 
lapseen. Hänelle on myönnetty 
lastensuojelun keskusliiton 
ansiomitali. Lämmin kiitos, 
Maini, kaikkea hyvää ja monia 
armorikkaita vuosia. (TVR)

Teuvo V. Riikonen

Markkuhenrik Haakana (vas.) ja 
Väinö Vanhanen.
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Heräsin varttia vaille seit-
semän ja puin vaatteet 

päälle. Sitten menin aamupa-
lalle, jossa join mehua ja kah-
via sekä söin kolme ruisleipää 
ja yövuorolaisen leipomia 
herkkuja. Aamupalan jälkeen 
katsoin uutisia vähän aikaa ja 
lähdin kouluun vähän vaille 
kahdeksan. Pyöräilin bus-
sipysäkille ja odotin kaverei-
den kanssa bussia. Bussi oli 
koululla puoli yhdeksän ai-
kaan, ja ehdin pelata futista en-
nen koulun alkua.  

Ensimmäisenä meillä oli 
matikan tunti. Aiheena oli 
mittakaavan pienentämistä. 
Matikka on yleensä ärsyttävää. 
Seuraavalla tunnilla meillä oli 
ympäristöoppia. Katsottiin 
ohjelmaa, jossa oli kameleita. 

Sen jälkeen tehtiin tehtäväkir-
jasta tehtäviä parin kanssa. Yh-
teiskuntaopin tunnilla teimme 
tehtäviä demokratiasta ja yh-
dessä päättämisestä.  

Sen jälkeen oli ruokailu. 
Ruokana oli broilerikeittoa. Se 
ei ollut kovin hyvää. Lempi-
ruokaani koulussa on lihapul-
lat, niitä jaksan syödä ainakin 
20. Ruokailussa istumme luo-
kan kanssa samassa pöydässä. 
Joskus meillä saattaa olla ka-
vereiden kanssa vähän villit 
jutut, mutta yleensä olemme 
ihan kunnolla.  

Ruotsin tunnilla opiske-
limme perhesanoja. Ruotsin 
opiskelu on alkanut meillä tänä 
vuonna. Se on ollut helppoa. 
Viimeisellä tunnilla meillä oli 
suomen kieltä. Siinä meillä oli 

luetunymmärtämisen testi. Se 
meni hyvin, vain yksi tehtävä 
jäi tekemättä.  

Välkillä pelasin futista omien 
luokkalaisteni ja rinnakkais-, 
vitos- ja nelosluokkalaisten 
kanssa. Saimme aikaan hyvät 
pelit, vaikka meidän joukkue 
hävisikin.  

Lempiaineeni koulussa on 
liikunta. Siellä ihan parasta on 
jatkuva polttis ja futis. Vapaa-
ajallakin harrastan futista, 
pyöräilyä ja kaikenlaista liikun-
taa. Parasta koulussa on kave-
reiden näkeminen. Läksyjä tu-
lee jonkun verran, mutta teen 
ne aina Parikanniemessä ruuan 
jälkeen hiljaisella tunnilla.  

Koulunkäynti on ihan okei, 
helt okej.  

Panu

Panun 
perjantai 

Parikanniemi

Parikanniemen kaikki lapset käyvät koulua, 
ja koulunkäyntiä pidetään hyvin tärkeänä. 
Aamuisin pihasta lähtee koululaisia niin 
esikouluun, alakouluun, yläkouluun kuin 
ammattikouluunkin. Kuutosluokkalainen Panu 
kuvaili perjantaista koulupäiväänsä näin: 

Teksti ja kuva Janita Lautamäki
 

Parikanniemi
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Järvenpääläinen Satu Panula 
on juuri ottanut uskon hypyn 
ja irtisanoutunut pitkäaikaises-
ta työstään Radio Patmoksen 
rakastettuna toimittaja-juontaja-
na. Hän odottaa, mitä uutta Juma-
lalla on varattuna hänelle ja hä-
nen viisihenkiselle perheelleen. 
– Jotain hyvää joka tapauk-
sessa, niin Satu uskoo. Elämä 
Jumalan johdatuksessa kuulos-
taa seesteiseltä. 

Satu kertoo viihtyneensä radio-
työssään hyvin, mutta kokeneen-
sa, että nyt on aika astua uuteen. 
Hän uskoo, että Jumalalla on uu-
sia suunnitelmia hänen varalleen.

– Hän pitää meistä huolta, Satu 
sanoo luottavaisena.   

Satu ja hänen miehensä Mikaeli 
Panula eivät ole ottaneet suuria 
askelia uhkarohkeasti. Jumala on 
avannut heille uusia työmahdol-
lisuuksia, ja yhteisessä rukoukses-
sa he ovat saaneet sisäisen rauhan. 
Jumala on osoittanut kaikessa, 
että hän on uskollinen. 

Tällä hetkellä Satu työskentelee 
Fida Internationalin viestintä-
tiimissä osa-aikaisena. Miehensä 
Mikaelin kanssa heillä on yritys 
nimeltään LuovaTaide. Mixu 
muun muassa toteuttaa tekni-
sesti podcasteja, joihin Satu tekee 
sisältöä. Mies tekee myös taidetta, 
jota vaimo markkinoi. Lisäksi Satu 
tekee esimerkiksi juontokeikkoja.

– Tie on auennut ihmeellisillä 
tavoilla, kuvailee Satu. – Työtar-
jouksia on vain alkanut tulla. 
Apua on myös tullut konkreetti-
sesti talousasioihin. 

Paniikkihäiriö piti pitkään ot-
teessaan

Aina ei kuitenkaan ole ol-
lut helppoa. Sadulla oli nuo-
rena noin kymmenen vuoden 
mittainen jakso, jolloin hän 
kärsi voimakkaista paniikki-
häiriöoireista ja peloista. Niin 
voimakkaista, että hän joutui 
monesti pysäyttämään auton-
sa moottoritien laitaan kyke-
nemättömänä jatkamaan mat-
kaansa. 

– Pelotti ja tuntui, että kuolema 
on todellinen uhka, Satu muistelee 
paniikkikohtauksiaan. 

Taustalla oli joitain vaikeita 
elämänkokemuksia, joilla luulta-
vimmin on Satun mukaan ollut 
osuutta asiaan. 

Tänä päivänä Satu voi sanoa 
selvinneensä. Kaiken nielevät 
paniikkikohtaukset ovat jääneet 
pois. Satu ei soita enää miehel-
leen kesken jääkiekkoharjoitusten 
ja pyydä tätä tulemaan kotiin, 
koska ei vain kestä olla yksin enää 
pidempään. Nyt hän voi toisaalta 
ymmärtää, jos joku kokee vastaa-
vaa. 

Satu haluaa rohkaista luotta-
maan vaikeuksissa Jumalaan, joka 
on uskollinen. 

– Hän auttaa ja vie elämässä 
eteenpäin.

Toimittaja Satu Panula:

”Hän pitää meistä 
huolen”  
Teksti Jaana Arponen 
Kuva Mikaeli Panula 
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