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Yhteistyöllä se onnistuu!

Kuva: Ari Kankkunen

V
Kurkistus kotisivulle

V

arkaus-seura ry:n kotisivut
ovat uusiutuneet talven aikana, ja niiden kehittäminen
jatkuu. Oli myös tarkoitus hankkia
Kotiseutukeskukseen nykypäivän
vaatimusten mukaiset atk- laitteet,
jotka palvelisivat käyttäjiään eri
tilaisuuksissa.
Tämä hanke siirtyy, koska vajaan
kymmenentuhannen investointiin
emme saaneet rahoitusta. Mansikka
ry informoi talvella varkautelaisia
järjestöjä ja kehotti hakemaan
avustusta juuri tämänkaltaisiin
hankkeisiin. Täytimme melkoisen määrän papereita hakuajan
puitteissa. Saimme kielteisen päätöksen, ja sen perusteena oli, että
järjestömme sijaitsee Varkaudessa
ruutukaava-alueella. Päätös on
oikea, sillä Kotiseutukeskus sijaitsee ruutukaava-alueella keskellä

Vanheneminen
Avaruuden viitta
kaartuu keveänä
levollisena
siniharmaana

Hyvää kevättä!
Raimo Sikanen
Varkaus-seuran puheenjohtaja

Tuulenvire pyörähtää
männynoksistoissa,
lapsuuteni puissa
Kuuset vartijoina
Juuret virroissa
Juuristoissa kalat
Latvustoissa linnut
on jo kaiverrettu graniittiin
Maija Kirilin

Kuvat: Sirpa Ollikainen

Talkoolaisia tauolla.
tiennyt. Tutkimusten jälkeen kasvi
on kevättaskuruoho. Tarkoitus on
tulevana kesänä saada selvlle, mitä
kukkivia kasveja Kotiseutukeskuksen piihapiiristä löytyy. Viimeksi
investoinnin on tehnyt Katja Tavi
opiskeluunsa liittyvänä työnä, josta
kopion ympäristönsuojelupäällikkö
Karita Krooks lähetti aikoinaan
Varkaus-seuralle. Vuosilukua kopiosta ei löytynyt, mutta kattava
kasviluettelo kylläkin. Viime kesänä
jäi luettelon laatiminen tekemättä
syystä, jonka Katja Tavikin työtään
vaikeuttavaksi mainitsi – Hyvällä
säällä ajellaan nurmikkoa. Toinen
syy viime kesänä oli koleus ja sa-

teisuus. Toivottavasti nyt saamme
lämpimän ja harvasateisen kesän.
Talkoot ovat oiva tapa vahvistaa
ryhmän yhteenkuuluvuutta. Yhdessätekemisen myötä tutustuu toiseen
ihmiseen, tuttuunkin, uudella tavalla. Keskustelu rikastuttaa elämää, ja
antaa hyvän mielen. Näistä talkoista
jäi varmasti jokaiselle hyvä mieli ja
suu hymyyn!
Talkoolainen
Sirpa Ollikainen

Miksi kirkosta erotaan?

K

Latvojen korkeudella
vienoa viherrystä
Silmut lehtipuissa
Punertavina verivaahteroissa

Kuva: Sirpa Ollikainen

Varkautta. Toivoisin, että järjestöt,
jotka sijaitsevat Könönpellossa,
Kangaslammilla, Lehtoniemessä jne.
hakisivat Mansikka ry:n avustuksia
ja hyödyntäisivät ne investoinneissaan. Tarvittava kahdenkymmenenviiden prosentin omarahoitus
varmaankin löytyy. Eihän mikään
järjestö voi toimintaansa perustaa
pelkästään avustusten varaan, vaan
oman varainhankinnan tulee olla
ensimmäisenä.
Käykääpä kotisivuillamme, www.
varkaus-seura.fi, ja tutustukaa Varkauteen myös kotoioloissa, kiireettömästi katsellen. Antakaa palautetta sivuistamme, ja tehkää esityksiä
siellä olevan palautepostin kautta.

arma merkki varkaus-seuralaisille kevään saapumisesta
ovat perinteiset Kotiseutukeskuksen pihan haravointitalkoot
ennen Äitienpäivää. Tänä vuonna
sää suosi talkoolaisia. Silloin oli
tyyntä ja lämmintä. Päivä lienee
ollut kevään lämpimin. Haravat
heiluivat ja piha puhdistui sekä
kuivuneista että kuolleista lehdistä.
Suurilla muovilevyillä lehtikasat
saatiin sujakasti niille varatuille
alueille. Työtä tehtiin pareittain,
kolmittain, nelittäin, miten milloinkin ja vaihtelevissa ryhmissä.
Taidemuseon intendentti Sinikka
Miettinen pistäytyi ohitsekulkiessaan Kotiseutukeskuksessa. Keskustelimme tulevan kesän Taidekartta
Varkaudessa -ulkoaluenäyttelystä,
joka sijoittuu osaltaan myös Kotiseutukeskuksen pihapiiriin. Näyttely avataan 31.5. Keskustelutuokion
aikana oli tauon aika, ja silloin oli
sopiva hetki napata kuva haravat
kädessä istuskelijoista. Kuvaan kutsuttiin myös vieraamme, sillä olihan
hän ollut ‘henkisenä tukenamme’!
Pienemmällä joukolla tutkiskelimme pihapiirissä kukassa olevia
kasveja, ja tähän myös vieraamme
osallistui. Kukkivia kasveja oli
niukalti. Sinivuokko kukki viikko ennen vappua, valkovuokko,
leskenlehti ja idän sinililjaa olivat
puhjenneet juuri kukkaan.Sitten
oli vielä pieni valkokukkainen kasvi,
jonka nimeä kukaan ei muistanut tai

irkon jäsenistöstä katoaa
joka ikinen vuosi merkittävä
määrä kansalaisia. Eroaminen on tehty helpoksi, sillä internetsivut pitävät sisällään osoitteen,
jossa eroaminen tapahtuu hiiren
painalluksella. Palvelun kirkosta
eroamiseen tarjoaa Vakaumuksen
tasa-arvo VATA ry. Kirkosta eroaminen koskettaa myös Varkauden
seurakuntaa, sillä seurakunnastamme on eronnut vuosina 2010 - 2012
yhteensä 654 kansalaista ja samalla
aikajaksolla seurakuntaan on liittynyt 143 kansalaista.
Kehitys on huolestuttavaa. On
täysin käsittämätöntä, että kirkosta
voidaan erota hetken mielijohteesta
vaikkapa aamuna, jolloin raha ei
riitä korjaussarjan ostamiseen edellisen illan juhlimisen jälkeen. Kuinka
moni olisi eronnut, jos eroaminen
olisi pitänyt tehdä henkilökohtaisen kirkkoherranviraston vierailun
kautta? Liian moni kansalainen eroaa kirkosta kirkollisveron maksamisen takia. Omaan kotikasvatukseeni
on kuulunut kirkon jäsenyys ja
myös oma vastuu kirkon toiminnan
tukemisesta. Omaan arvomaailmaani kuuluu luonnollisena ja
tärkeänä osana henkilökohtainen
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panostukseni seurakunnan toiminnan tukemiseen ja toimintaan
osallistumiseen.
Kirkosta eroaminen on trendi,
mikä pitäisi pystyä pysäyttämään.
Kirkon tulisi olla yhteisö, jonka
jäsenenä halutaan olla juuri sen
vuoksi, että kirkko koetaan ihmiselle läheiseksi. Mitä kirkko voi tarjota
kansalaisille, jotta kirkko olisi lähellä kansalaisia? Tätä asiaa on helppo
lähestyä kirkon perustehtävän
kautta, mikä pitää sisällään käsitykseni mukaan jumalanpalvelukset,
lasten kastamisen, rippikoulun,
avioliittoon vihkimisen ja hautaan
siunaamisen. Näiden lisäksi kirkon
perustehtävään katson kuuluvan
sielunhoidon, viestinnän, lasten
ja nuorten kasvatustyön, lähetystyön, kirkkomusiikkityön ja laajan
diakoniatyön mikä kohdistuu eri
kansalaisryhmiin.
Olen vakuuttunut siitä, että kirkon perustyö kohtaa jokaisen kansalaisen jossain vaiheessa hänen
elämäänsä. Kirkon pitää pystyä
muuttumaan yhteisöksi, mikä vetää
kansalaisia puoleensa lämmöllään ja
ihmisläheisyydellään. Jotta kirkko
muuttuisi, tulee kirkon luottamushenkilöiksi tulla myös nuoria

ihmisiä. Jumalanpalvelusten sisällön ja ajankohdan pitää muuttua
nykyajan kiireisen ihmisen makuun
ja aikatauluun sopivaksi. Miten
kirkko kuvittelee kiireisen työviikon tehneen isän ja äidin heräävän
viikon ainoana lepopäivänä aamulla
aikaisin ehtiäkseen kirkkoon? Miksi
jumalanpalvelus ei voisi alkaa kello
14.00, sillä se sopisi varmasti eläkeläisille ja ennen kaikkea myös
työssä käyville perheille? Olisiko
jumalanpalveluksen sisällössä jotain
opittavaa katolisesta kirkosta, missä
musiikki ja jopa iloisuus täyttää
kirkon jumalanpalveluksen aikana?
Tässä vain yksi uudistusajatus, jonka avulla kohdattaisiin paremmin
nykyajan kansalaisia.
Kirkon ja ennen kaikkea kirkon
muodostavien seurakuntien talous
ei ole enää kestävällä pohjalla.
Verotulojen väheneminen ajaa jo
nyt seurakuntia henkilöstön lomautuksiin ja omaisuuden myyntiin.
Kirkon keskushallinto on raskas ja
vie liian suuren palan koko kirkon
rahoituksesta. Mihin yleensä tarvitaan kirkossa kallista ja raskasta
keskushallintoa, sillä kirkon sydän
on seurakunnissa, missä kohdataan
normaali kansa? Varkauden seura-
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kunta on vielä vakavarainen ja velaton seurakunta, mutta ei senkään
selkäranka kestä useaa tappiollista
vuotta.
Kirkko on siis selkä seinää vasten.
Kirkko uudistuu vain ja ainoastaan
sen jäsenten avulla ja ohjauksella,
ei siis sillä, että kirkosta erotaan ja
jopa kehotetaan eroamaan.
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