
Hyvää 
ystävänpäivää
toivoo Pentti ja hänen 
Ritvansa Ilomantsista

Hyvää 
ystävänpäivää

kaikille
puolisoni sisarien, 

veljien, enon, tädin ja
serkkujen perheille
sekä kaikille hyville

tutuilleni ja 
suuttuneille tutuilleni.

Pirkko Pirinen
Säynetkoski
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Hellua onnitellen
kotiväki, sukulaiset 

ja ystävät

Viisikymmentä vuotta
yhtä hymyä...

VAIHDETAAN VAPAALLE
KIRJASTO 

Kesäkukkia vuosien varrelta Irma Tolvasen posliinimaa-
laustöitä Varjentiinin vitriinissä helmikuun ajan kirjaston au-
kioloaikoina.

5 vuotta 
täyttää
14.2. Silja 
Susanne 
Räsänen.
Seija ja Eino Kin-
nusen sekä Suoma 
ja Martti A. Räsä-
sen lapsenlapsi.

2 vuotta täyttää
12.2. Oskari 
Tirkkonen,
Varistaipaleessa.

6 vuotta täytti
9.2. Ella Olivia, 
Kotkassa.
Marja ja Kalevi 
Karvisen pojantytär

Onnittelemme

Eija Kosunen

– Tämänvuotisen Yhteisvas-
tuukeräyksen kohde, lasten 
ruokaturva, ei voisi olla osu-
vampi. Kun kuulin, mihin 
kohteeseen varoja kerätään, 
tuli heti tunne, että kohde 
on oikea. Jo puolen vuoden 
ajan on työssäni tullut esille, 
että lapsiperheillä ei mene 
hyvin. Myös ulkomaankoh-
de Haiti oli päätetty ennen 
kuin maanjäristys tapahtui. 
Jokin johdatus tässäkin on 
ollut, arvioi Heinäveden seu-
rakunnan diakonissa Leena 
Elomaa-Sorjonen.

Vt. kirkkoherra Osmo 
Koskinen vahvistaa, että 
Yhteisvastuukeräysten koh-
teet valitaan jo hyvissä ajoin 
etukäteen. Lapsiperheet Suo-
messa ja Haitissa olivat pää-
kohteet. 

– Tyhjä vatsa on karu alku 
elämälle, Koskinen toteaa.

Haitin maanjäristys ja siitä 
aiheutuva valtava katastrofi 
kuitenkin saattaa viedä pää-
huomion lapsista ja heidän 
ahdingostaan. Haiti on maa-
ilman toiseksi köyhin valtio, 
joka on nyt tullut erittäin hy-

vin ihmisten tietoisuuteen. 
Koskisen mukaan ihmiset 
ovat yleensäkin hyvin perillä 
YV-keräysten kohteista. 

Heinävedellä keräys alkaa 
kuten yleensäkin kinkereiden 
ja piirien kautta, joissa kerä-
yslistoja ja -lippaita jaetaan. 
Kerääjiä kaivataan koko pi-
täjän alueelle, sillä aktiivisesti 
vuosia mukana olleet alkavat 
jo olla iäkkäitä, eikä ovelta 
ovelle kiertäminen enää on-
nistu entiseen tahtiin.

– Listakeräykset tehdään 
ovelta ovelle menetelmällä, 
vt. kirkkoherra kertoo. Lip-
paita kierrätetään kirkonky-
län kerrostaloissa sekä erilai-
sissa tapahtumissa. 

– Näihin tapahtumiin 
kuuluvat myös henkilökun-
nan keräystapahtumat mar-
kettien edessä huomenna 
keskiviikkona sekä ensi vii-
kolla torstaina. Huhtikuussa 
on myös markettien edessä 
kerääjiä liikkeellä. 

Ole arkienkeli                 
ja auta! 

Rahan lahjoittamisen lisäksi 
Yhteisvastuukeräykseen kuu-
luu myös erilaisten tuotteiden 

myynti ja niistä saatavien tu-
lojen tulouttaminen keräyk-
seen. Monet suomalaiset yri-
tykset ovat lähteneet mukaan 
valmistamalla laadukkaita 
tuotteita YV-tunnuksin. Tänä 
vuonna muun muassa Iittala 
on mukana kampanjassa. 

– Lähtisiköhän tällä uis-
timella paremmin kalaa, 
kun siinä on tuo merkkikin, 
pohtii Osmo Koskinen ja tut-
kailee uistinta, johon on pai-
nettu Yhteisvastuukeräyksen 
punainen sydän.

Arkienkeli-tunnuksin pai-
nettuja t-paitoja on jo ky-
sytty. Yhteisvastuun hyväksi 
myydään myös enkelin siipi-
heijastimia, esiliinoja, tarjot-
timia, juomalaseja, pyyhkeitä 
jne.

Vuonna 2009 Heinäveden 
seurakunnassa Yhteisvastuu-
keräyksellä saatiin noin 4000 
euroa eli euro yhtä kunnan 
asukasta kohden. Tuosta ko-
konaispotista seurakunta sai 
noin 400 euroa. Sen lisäksi 
seurakunnalla on mahdol-
lista hakea varoja nimettyyn 
kohteeseen myös rovastikun-
nan Yhteisvastuukeräyksen 
tasausvaroista. Tasausvaroja 
jaetaan rovastikunnan seura-

kuntiin tasapuolisesti.
– Uskon ja toivon, että tä-

mänvuotinen kohde eli lapset 
saisivat ihmiset olemaan arki-
enkeleitä ja auttamaan, Lee-
na Elomaa-Sorjonen sanoo.

Yhteisvastuukeräys käyn-
nistyi virallisesti viime sun-
nuntaina. Keräyksen tuotolla 
Yhteisvastuu auttaa köyhiä 
lapsiperheitä Suomessa ja 
Haitissa turvaamaan itselleen 
jokapäiväisen leivän. 

Suomessa kasva 150 000 
lasta köyhyydessä. Haitissa 
asiat ovat paljon hullummin.

Yhteisvastuu 2010 auttaa 
lapsiperheitä turvaamaan 
jokapäiväisen leipänsä. Suo-
messa Marttaliitto järjestää 
heikoimmassa asemassa ole-
ville lapsiperheille ruoka-
kursseja ja kotikäyntejä. 

Lapsia kasvaa köyhyydessä myös Suomessa

Yhteisvastuukeräys lasten asialla

Eija Kosunen

Vt. kirkkoherra Osmo Kos-
kinen ja diakonissa Leena 
Elomaa-Sorjonen tutkaile-
vat YV-keräyksen hyväksi 
myytäviä tuotteita. Kirkko-
herraa kiinnosti uistin, kala-
mies kun on.

Eija Kosunen

Valamon luostarista Laato-
kalta siirrettiin Talvisodan 
jaloista pohjoiseen Keski-
Suomeen Kannonkoskelle 
yli sata munkkia, joista 27 on 
haudattu nykyisen Kannon-
kosken seurakunnan hauta-
usmaahan. Paikkakunnalla 
on vielä elossa n. 80-vuotiai-
ta henkiöitä, jotka muistavat 
elävästi munkit ja suostuvat 
kertomaan asiasta. Lisäksi 
on elossa ortodoksikirkkoon 
kuuluvia henkilöitä, jotka 
ovat olleet tekemisissä edes-
menneiden munkkiveljien 
kanssa ja muistavat vanhan 
Valamon elävästi.

– Aihe on kiinnostava ja 
vieläkin elävän tuntuinen 
näiden ihmisten kertoman 
kautta ja kannattaa ehdotto-
masti taltioida jälkipolville. 
Samalla tallennetaan arvokas 
osa Suomen historiallista or-
todoksiperinnettä, kertoo 
Raimo Salo, yksi dokumen-
tin tekijöistä.

Kuvauksia suoritetaan 
Keski-Suomessa, Valamon 
luostarissa Heinävedellä ja 
eri puolella maata yksityis-
ten ihmisten luona. Hanke 
on aloitettu jo viime vuoden 
keväällä. Päätavoitteena on 
tuottaa aiheesta dokumentti. 
Kaikki kuvattu raakamate-
riaali luovutetaan ilman eri 
veloitusta Valamon luostarin 

arkistoon tutkimuskäyttöön.
– ”Valamon evakko-

munkit”- dokumenttihanke 
(työnimi) etenee suunnitel-
man mukaan - kävin 3.2 isä 
Timo Mäkirinnan kanssa 
Heinävedellä uudessa Va-
lamossa ja tapasimme ark-
kimandriitta Sergein. Hän 
lupasi luostarin täyden tuen 
hankkeelle ja aloitamme ku-
vaukset viikolla 15. Saam-
me luostarin arkistosta mm. 

ainutlaatuista sota-ajan ku-
vamateriaalia käyttöömme. 
Touko-kesäkuun vaihteessa 
veljestö vierailee Kannon-
koskella. Vierailu kuvataan 
aina Heinävedeltä alkaen 
materiaaliksi dokumenttei-
hin. Saimme tiedon, että ark-
kipiispa Leo on lupautunut 
projektin suojelijaksi. Ohjel-
mat suunnitellaan valmistu-
vaksi syksyllä viimeistään lo-
kakuun loppuun mennessä.

Dokumentti  Valamon 
munkeista evakossa 
Kannonkoskella 1939-1940

Kannonkoskelainen kunnallismies Jussi Oikari ja pappis-
munkki Isaakij olivat avainhenkilöitä ketjussa, joka juurrut-
ti Valamon luostarilaitoksen nykyiseen Suomeen. 
(Kuva Erkki Raatikaisen hallussa)

Erkki Raatikaisen arkisto
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