
Koti-Karjala4 Keskiviikko 20.1.2016

20. 2016tammikuuta
Aurinko nousi tänään klo 8.56 
ja laskee klo 15.25. 
Hyvää talvipäivän jatkoa!

PÄIVÄN SANA
Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa! 
Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa, julistakaa, 
että hänen nimensä on ylhäinen. Jes. 12:4.

NIMIPÄIVÄT
Keskiviikkona: Sebastian, ort. Jehki.
Torstaina: Oona, Netta, Aune, Auni, ort. Maksima, Visa, 
Vesa, Jouko, Jouni, Valeri, Auni, Aune.
Perjantaina: Visa, ort. Timo, Anastasi, Nasto.

Rääkkylä
To 21.1. klo 10–12 Perheker-
ho seurakuntakodissa. Ruoka 5 
€/perhe.

To 21.1. klo 13 Virsun harta-
us ja klo 13.30 Viherpolun har-
taus.

Su 24.1. klo 10 Messu, 3. sun-
nuntai ennen paastonaikaa (Sep-

tuagesima). Liturgi ja saarnaaja 
Sirkka Kotro, kanttori Pertti Häk-
kinen, kolehti Kristittyjen yhtey-
den edistämiseen Suomen Eku-
meenisen Neuvoston kautta.

Ma 25.1. klo 10 Elintarvike-
jakelu Tarinatuvalla.

Ti 26.1. klo 15 Partio nuori-
sopäädyssä.

Ke 27.1. klo12.00–15:00 Elä-
keliiton kerho.

To 28.1. klo 10–12 Perheker-
ho seurakuntakodissa, ruoka 5 
€/perhe.

Pe 29.1. klo 7 alkaen Piirakka-
talkoot seurakuntakodilla lapsi-
työn hyväksi, hinta 60 snt/kpl. 
Tilaukset Kirsi Kärnä, puh. 050 
467 0376. UUNIIN LAHJOIT-
TAJAT, TERVETULOA PII-
RAKKAKAHVILLE!

Su 31.1. klo 10 Messu, Kynt-
tilänpäivä, Liturgi ja saarnaaja 
Markus Kontiainen, kolehti: Lä-

hetystyöhön Suomen Lähetys-
seuran kautta teemalla ”Kirkko 
rakentaa rauhaa ja sovintoa”. Ko-
lehti käytetään kirkkojen rauhan 
ja sovinnon työhön Afrikassa, 
Aasiassa ja Latinalaisessa Ame-
rikassa.

Diakoniatyöntekijän vastaan-
otto tiistaisin klo 9–11 srk-kodil-
la.Tarinatupa avoinna tiistaisin 
klo 10–14, klo 11 jumppa ja klo 
12 hartaus. Kirpputori avoinna 
tiistaisin ja torstaisin klo 10–14.

Virkatodistustilaukset ma–to 
klo 9–12 puh. 013-248-1190, s-
posti raakkyla.evl@evl.fi . 

Kuolleet: Kari Tapio Asikai-
nen.

Tohmajärvi
To 21.1. Perhekerho srk-talos-
sa klo 9.30–11. Lähetyksen päi-
väkahvit Värtsilässä srk-kodilla 
klo 13. 

Su 24.1. Messu Värtsilän srk-
kodissa klo 10, Happonen, Ki-
vivuori. 

Ma 25.1. Postilan lähetyspii-
ri Leena Jormanaisella klo 14. 
Kaiku-kuoron harjoitukset srk-
talolla klo 16.30.

Ti 26.1. Kemien lähetyspiiri 
Anna-Maija Luukkaalla klo 14.

To 28.1. Naisten keskustelu-
ryhmä srk-talolla klo 13, Kot-
ro, Koponen. Aiheena ”Ihmeiden 
keskellä”. 

Su 31.1. Jumalanpalvelus srk-
talolla klo 10, Lappalainen, Pe-
rälä. Kirkkokuoro Kaiun 90-vuo-
tisjuhlakonsertti ja juhlakahvit 
srk-talossa klo 15.

Su 7.2. Yhteisvastuu-pyhä ja 
laskiaistapahtuma. Jumalanpal-
velus srk-talolla klo 10, Happo-
nen, saarnaa Sirkka Kotro. 

Diakoniatyö: Diakoniatoimis-
tossa päivystys ma, ti ja to klo 
9–11. Muina aikoina työntekijän 
tavoittaa parhaiten puhelimitse p. 
050-3019959. Diakoniatoimis-
to kiinni 18.–22.1. PYSÄKKI 
avoinna 6.2. alkaen lauantaisin 
klo 8.30-11.

Varhaisnuoriso- ja nuoriso-
työ: La 23.1. Nuisku srk-talon 
nuortentilassa klo 16. 

Tiedoksi: Virasto on auki 
yleensä ma–to klo 9–12, huom. 
pe-päivinä virasto on kiinni. Puh. 
0400 967 601, www.tohmajar-
venseurakunta.fi 

Kuolleita: Helvi Liisa Silven-
noinen 95 v, Aune Linnea Sor-
munen 89 v.

Kitee
To 21.1. klo 18.00 Tuomas-mes-
su siunauskappelissa. Huom. 
paikka! Osa ekumeenista ru-
kousviikkoa!

Pyhän 
Kolminaisuuden ja 

Pyhän Nektarios 
Eginalaisen kirkko

Valamontie 4, Kitee

Ke  20. 1. klo 18 ehtoopalvelus, 
Ekumeeninen tilaisuus.

KITEE
Kari Sarkkinen

Arpajaisista kertovat tarrat 
ilmestyivät hiljattain K-Su-
permarket Kupiaisen pullo-
palautusautomaateille. Jou-
lukuussa alkaneessa kam-
panjassa on mukana yli 400 
päivittäistavarakauppaa ym-
päri Suomen ja määrä kasva-
nee nopeasti.

Arpajaiset on Parpa Oy:n 
toimeenpanemat ja siinä os-
tetaan arpoja pullo- ja tölk-
kipanteilla. Arpajaistuotosta 
puolet ohjautuu Eväitä Elä-
mälle -ohjelmalle, 35 pro-
senttia käytetään palkintoi-
hin ja 15 prosenttia arpa-
jaisveroon ja organisaatio-
kuluihin.

Arpajaisiin osallistuminen 

tapahtuu painamalla pullon-
palautuskoneessa olevaa ar-
pajaisnappia pullopalautuk-
sen yhteydessä. Yksi arpa 
maksaa viisi senttiä eli esi-
merkiksi yhdellä tölkillä saa 
jo kolme arpaa. Arpajaisista 
voi voittaa tavaraa tai tava-
raan taikka palveluihin vaih-
dettavissa olevia lahja- ja os-
tokortteja. Asiakas saa tiedon 
voitosta heti automaatin näy-
töstä tai kuitilta.

– Asiakas voi valita osallis-
tuuko arpajaisiin vai ottaako 
normaalin pullopantin. Arpa-
jaisiin osallistuminen tapah-
tuu meidän automaatilla pai-
namalla nappia kaski kertaa, 
opastaa osastovastaava Kaija 
Parviainen K-Supermarket 
Kupiaisesta.

Tavoitteena auttaa 
lapsia ja nuoria
Arpajaisten tavoitteena on 
kerätä vuoden 2016 aikana 
kaksi miljoonaa euroa Eväi-
tä Elämälle -ohjelmaan. Tuo-
tot ohjataan Pelastakaa lapset 
ry:n kautta lasten ja nuorten 
auttamistyöhön. Suomessa lä-
hes 160 000 lasta ja nuorta on 
köyhyyden ja sosiaalisen syr-
jäytymisen vaarassa.

– Lapsi voi jäädä harrastus-
ten ulkopuolelle korkeiden kus-
tannusten takia tai nuori joutuu 
luopumaan jatko-opinnoista, 
kun ei ole varaa ostaa oppikir-
joja. Syrjäytymisen ennaltaeh-
käisy auttaa koko yhteiskuntaa, 
kun lapsiin ja nuoriin panoste-
taan ennen kuin ongelma ehtii 

syntyä, sanoo Pelastakaa lapset 
ry:n pääsihteeri Hanna Mark-
kula-Kivisilta.

Paikallinen 
apu Kiteelle
Kiteen Pelastakaa Lapset ry 
on ollut Eväitä Elämälle pro-
jektissa mukana jo vuosien 
ajan. Yhdistys on ohjannut tu-
kea Eväitä Elämälle -ohjel-
man mukaisesti paikallisten 
nuorten harrastustoimintaan 
sekä opiskeluun oppimateri-
aalituen muodossa ammatti-
koulussa ja lukiossa.

– Tällä hetkellä meillä on 
tuen piirissä neljä lukiolais-
ta, kertoo Kiteen Pelastakaa 
Lapset ry:n sihteeri Kristiina 
Hartikainen.

Hartikainen opastaa tukea 
tarvitsevan täyttämään haku-
lomakkeen Pelastakaa Lapset 
ry:n internetsivulla. 

– Haku onnistuu myös otta-
malla suoraan yhteys joko mi-
nuun tai yhdistyksemme hal-
lituksen muihin henkilöihin, 
esimerkiksi yhdistyksen nuo-
risotyövastaava Kirsi Hurs-
kaiseen. Myös koulun opinto-
ohjaajalta voi kysyä neuvoa 
tuen hakemiseen, Kristiina 
Hartikainen opastaa.

Hartikainen korostaa vai-
tiolovelvollisuutta eli tukea 
hakeneiden henkilötiedot ei-
vät tule kenenkään ulkopuo-
lisen tietoon.

Osastovastaava Kaija Parviainen näyttää, miten pullonpalau-
tusautomaatilla voi osallistua arvontaan ja samalla tukea lasten 
sekä nuorten opiskelua ja harrastamista.

�K-ruokakaupoissa voi 
pulloja palauttamalla 
osallistua arpajaisiin, jol-
la kerätään rahaa Pelas-
takaa Lapset ry:n Eväitä 
Elämälle -ohjelmaan.
�Varoilla tuetaan koti-
maassa syrjäytymisvaa-
rassa olevien lasten kou-
lunkäyntiä ja harrasta-
mista.
�Kiteellä kerätyt varat 
ohjautuvat paikallisyh-
distyksen kautta oman 
alueen toiminaan.

Pullonpalautuksella kerätään 
rahaa kotimaan lapsille ja nuorille

KITEE
● Hopeatähtielokuvana 
ke 20.1. klo 13.00 Kino-
Hovissa JÄRVEN TARI-
NA.
● Jazzkonsertti NORDIC 
TRINITY Juhani Aaltosen 
80-vuotisjuhlakiertueel-
laan su 24.1. klo 18.00 
KiteesalIssa. Juhani 
”Junnu” Aaltonen, teno-
risaksofoni, huilu, Mikko 
Iivanainen, kitara, Klaus 
Suonsaari, rummut.
● Kiteen kirjastossa ti 
26.1. klo 18–19. Pää-
toimittaja REETTA ME-
RILÄINEN kertoo syk-
syllä 2015 ilmestyneestä 
kirjastaan TYTÖN TIE. 
Matka Polvijärveltä kou-
luvuosiin Kiteellä ja Hel-
singistä eri puolille maa-
ilmaa on ollut antoisa ja 
opettavainen, hauska-
kin. Vastasiko elämä pa-
remmissa piireissä lopul-
ta kuvitelmia? Kahvitar-
joilu klo 17.30 alkaen.
● Kiteen Lukioteatte-
ri esittää: EI ELÄMÄÄ, 
VAAN KOULUA VAR-
TEN. yleisöesitykset Ki-
teesalissa ke 27.1. ja to 
28.2. klo 18. Kiteen lu-
kioteatteri pureutuu te-
rävästi, pilke silmäkul-
massa elämän ilmiöihin 
ja etsii vastauksia mo-
niin kiperiin kysymyksiin. 
KäsikirjoitusElina Kilkku, 
ohjaus Tarja Jänis.
● KUIN ELOKUVIS-
SA Suomi-leffojen mu-
siikkia Kulkurin valssis-
ta Prinsessaan. Kitee-
sali la 30.1. klo 15.00. 
LAULUTUULI-KUORO, 

johtaa Pekka Varonen, 
featuring LAULUYH-
TYE LUOTU, konsertin 
juontaa MARKKU PÖ-
LÖNEN.
● MISSÄ ONNI ON? 
MINNA CANTHIN NAI-
SIA. Kiteesali su 31.1. 
klo 15.00. Ohjaus Eija 
Vilpas, rooleissa Kira 
Boesen-Muhonen, Paa-
vo Hakulinen. Näytelmä 
koostuu Minna Canthin 
viiden teoksen drama-
tisoinneista. Lippujen 
ennakkomyynti Kiteen 
Kirja-infossa, varaukset 
Kiteen kulttuuritoimi tai 
ovelta tuntia ennen esi-
tystä. Yhteistyössä Ki-
teen kulttuuritoimi ja Ki-
teen Marttayhdistys.

RÄÄKKYLÄ
● RUNOPIIRI kirjastos-
sa perjantaina 22.1. klo 
13.00. Keskustelussa 
Jari Tervon kirjat.
● Pohjoista VALOA -va-
lokuvanäyttely Satu Ju-
vosen revontuliteok-
sista Silkkipartion atel-
jeessa 28.2.2016 saak-
ka. Käynnit sopimuksen 
mukaan. Vapaa pääsy. 
Yhteydenotot  puh. 044 
9724663/Auli.

TOHMAJÄRVI
● MIELEN VUODEN-
AJAT – Kolmen naisen 
vuosi. Valokuvanäyttely, 
Maritta Kakkinen, Pirkko 
Kaasinen, Kaisa Jussi-
la.  Puun Sielu, Vehka-
vaarantie 250, Onkamo. 
Avoinna joka päivä klo 
12 – 18.

KULTTUURI-IKKUNA

Tohmajärvi laittaa lomitus-
päällikön viran avoimeen 
hakuun vakinaista täyttä-
mistä varten. Pitkäaikai-
nen lomituspäällikkö on 
ilmoittanut jäävänsä eläk-
keelle 1.5.2016 alkaen.

Kunnanhallitus saa 
seuraavaan kokoukseensa 

myös teknisen johtajan vi-
ran auki julistamisen. Kun-
naninsinööri Seppo Sipo-
nen jää vanhuuseläkkeelle 
1.7.2016 alkaen. Tekninen 
johtaja Erkki Ikonen toi-
voo voivansa jäädä osa-
aika eläkkeelle 1.10.2016 
alkaen.

Virkoja auki 
Tohmajärvelle

Meille kaikille rakas

Aune Inkeri
HALTTUNEN

         5.6.1925 Kontiolahti
 21.12.2015 Kerava

Rakas äitimme on siunattu 16.1.2016 Kiteen siunauskappelissa 
läheisten läsnä ollessa. Kiitämme osanotosta.

Jorma, Hertta, Jouko, Mikko ja Raija 
sekä Helena ja Timo
sukulaiset ja ystävät

Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.   

o.s. Heiskanen

Ps. 23:2

Oli sydän sulla niin lämmin ja hellä
oli siellä paikka meillä jokaisella.
Sä kaikkia muistit ja huolta kannoit,
hyvyyttäs, rakkauttas meille annoit.

Lastenlapset perheineen

lauantaina 23.1.2016 
klo 18.00 Suorlahdella, 

Pakarisella, Kuurnantie 7.
Puhujavieras

PERTSA HANNULA.
Tervetuloa!

SANAN ja 
RUKOUKSEN ILTA

Su 24.1. 18 Ilosanoman ilta.
Ke 27.1. 18 Miestenpiiri.

Tervetuloa!

Palomäentie 9, Kitee
www.kiteenvapaasrk.net


