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“Minä kumarrun pyhään temppeliisi päin
ja kiitän sinun nimeäsi armosi ja uskollisuutesi tähden.”

UUSI KASVO

Luottamushenkilöltä

Onko kirkkomme
lastenkin kirkko?

V

apahtaja Taivasten valtakunnasta
opetti, että se on tarkoitettu las
ten kaltaisille. Nykyisin lapsivai
kutusta (LAVA) arvioidaan niin
yhteiskunnan kuin muidenkin
toimijoiden tavassa hoitaa leiviskäänsä.
Kirkossakin lava on tänä päivänä kes
keinen toiminnan arviointiperuste. Tämän
tietävät työntekijät ja luottamushenkilöt,
mutta miten lienee seurakuntalaisten laita?
Emme kirkkona ja seurakuntana ole profi
loituneet lasten kaltaisiksi!

Pitäisikö siis kaikkien seurakunnan ti
laisuuksien olla lapsillekin suunnattuja?
Voidaanko lapsilta, ikätaso huomioon ot
taen, edellyttää tilaisuuden luonteen vaati
maa käyttäytymistä — vai pitäisikö meidän
pikemminkin mukautua lasten tarpeiden
mukaan messuissamme ja muissa tilaisuuk
sissamme?

Aikansa patriarkaalisessa kult
tuurissa Jeesuksen opetuslapset kokivat
melkoisen järkytyksen, kun Jeesus aset
ti heidän keskelleen lapsen jumalan lap
sen esikuvana. Me emme enää siitä järkyty,
mutta oppimisen paikka tämä meillekin on.

Tärkeiden ja muuten huomionarvois
ten yksittäisten kysymysten ei saa antaa
hämmentää sitä ”suurta kuvaa”. Tämän päi
vän lapset ovat, tai sitten eivät ole, tule
via seurakuntien jäseniä. Sekä kokemuk
set heille erityisesti suunnatuista kerhoista
ja tapahtumista, että myöskin se, millainen
tunnelma ja ilmapiiri seurakunnan tilai
Mikko Ojanen
Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen

Lapset ja nuoret
huomioitava kaikessa
kirkon päätöksenteossa
Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työ
kalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätök
sentekoa punnitaan lasten edun näkökul
masta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä
kaikkia alle 18-vuotiaita.
Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa
lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytä
mään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita
ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää
ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osal
lisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Se toimii
myös suunnittelun ja päätöksenteon apuväli
neenä.
LAVA:n tavoitteena on auttaa seurakuntia

ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla
huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä
päätöksenteossa että toiminnan suunnittelus
sa. Isoja asioita seurakunnissa LAVA-arvioinnin
näkökulmasta ovat esimerkiksi virkojen lak
kauttamiset ja perustamiset sekä tilaratkaisut.
Parhaimmillaan se on osa seurakunnan nor
maalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin
sekä työntekijöille että luottamushenkilöille.
Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen
ns. lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna
lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä.

Tulevaisuuden kirkko
Suomen evankelisluterilainen kirkko on monimutkainen or
ganisaatio ja samaa voi sanoa Lappeenrannan evankelisluterilai
sista seurakunnista.
Kirkon tasolla organisaatioon kuuluvat kirkolliskokous,
piispainkokous, kirkon työmarkkinalaitos ja kirkkohallitus.
Kullakin näistä on oma tärkeä roolinsa kirkkolaivassa. Koko
naiskirkon tasolta seurakuntia lähestyttäessä vastaan tulevat
hiippakunnat, piispat, tuomiokapitulit, hiippakuntaneuvostot,
rovastikunnat, dekaanit, hiippakuntasihteerit – joilla kaikilla on
oma paikkansa kirkon hallinnollisessa johtamisessa.
Lappeenrannan seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä on
samankaltainen, haasteellinen organisaatiorakenne. On Lap
peenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto
(LPRSRKY:n YKV), yhteinen kirkkoneuvosto ja monenlaisia
johtokuntia ja työryhmiä yhtymätasolla. Viittä itsenäistä seura
kuntaa on johtamassa viisi seurakuntaneuvostoa. Kirkkoja Lap
peenrannan seurakuntayhtymän alueella on seitsemän. Kaikki
nämä tahot pohtivat, kuinka kirkko toimii Lappeenrannassa.
Ja sitten on meitä seurakuntalaisia, jotka odotamme kirkol
ta selkeää viestiä ja sanoman julistusta monikerroksisen ja vai
kean organisaation keskeltä.
Uuden valtuustokauden alkaessa seurakuntapäättäjien on
hyvä tiedostaa ne suuret kysymykset, joiden edessä olemme.
Meillä lappeenrantalaisilla seurakuntapäättäjillä on hyvin vähän
mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millainen kokonaiskirkon or
ganisaatio on ja kuinka sitä voitaisiin yksinkertaistaa ja byrokra
tiaa purkaa. Yhtä vähän voimme vaikuttaa siihen, millainen on
hiippakuntatason toimintaympäristö. Mutta me voimme olla
vaikuttamassa siihen, millainen on tulevaisuuden kirkko Lap
peenrannassa.
Kaikesta nykyisestä emme voi tulevaisuudessa pitää kiinni
— siihen eivät taloudelliset resurssit anna mahdollisuutta. Mei
dän on luovuttava osasta toimintaamme ja keskityttävä olennai
seen. Meidän tulee vilpittömästi ja aidosti pohtia sitä, millainen
on tulevaisuuden kirkko Lappeenrannassa? Ei omasta, ei oman
seurakunnan tai työalan näkökulmasta, vaan siitä näkökulmas
ta, mitä kirkko tulevaisuudessa on.
Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennusta
minen, sanoi Ahti Karjalainen aikoinaan. Osaammeko ennustaa,
visioida ja ennakoida, vai reagoimmeko vasta pakon edessä?
Haastan seuraavaksi uuden luottamus
henkilön Vesa Räsäsen.
Hannu Haikonen

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherra

Lähde: Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Lauritsalaan monen
mutkan kautta
Helena Meriläinen opiskeli 11 vuotta papiksi.
Pappisvihkimystä joutui odottamaan tämän
päälle vielä pari vuotta.

suuksissa vallitsee, ohjaa heidän käyttäyty
mistään aikuisina.

Lasten ja nuorten turvallisuudesta ja
syrjäytymisvaarasta puhutaan jatkuvasti.
Jos kirkosta löytyy turvapaikka ja yhtey
den kokemuksia sinne tulevalle lapselle,
olemme toiminnassamme Jumalan valta
kunnan työn keskiössä.

Helena Meriläinen siirtyi tammi
kuun alussa Lauritsalan seurakun
taan vuoden mittaiseen vs. seura
kuntapastorin pestiin Sulkavalta.
Siellä hän toimi lasten ja nuorten
pappina sekä myös osittaisena
nuorisotyönohjaajana. Pappisvih
kimyksen hän sai v. 2017 kesällä
Viitasaarella, missä hänen työaloi
naan olivat nuorisotyö ja lähetys.
Lauritsalassa Meriläisen työalat
ovat diakonia ja lähetys.
— On mielenkiintoista, että on
vähän muu työala kuin lapset ja
nuoret, joita olen tehnyt vahvasti.
Diakoniasta hänellä ei ole
aiempaa kokemusta, Viitasaarella
lähetys oli pienessä roolissa työs
sä. Meriläinen on käynyt Lähetys
seuran esikoulutuskurssin.
— Olen matkustanut paljon Af
rikassa omatoimimatkoilla ja ajat
telin aiemmin, että minusta voisi
tulla jonakin päivänä lähetti jo
honkin maahan. Aika näyttää.
Meriläinen on ollut Afrikassa
useita kertoja, pääasiassa Gambi
assa, jonne hän on vienyt seura
kuntien avustuksella koulutarvik
keita.
— Se on omanlaista pientä lä
hetystyötä, mitä voi yksittäisenä
ihmisenä tehdä.
Lisäksi hänen partiolippu
kuntansa on kerännyt koulutar
vikkeita Gambiaan ja Senegaliin
muutamaan otteeseen.
Meriläinen on kotoisin Van
taalta, mutta ei kuitenkaan koe
pääkaupunkiseutua omakseen.

Papin työssä
Kipinä papin työhön lähti isos
ajoilta, mutta varsinaista kiirettä
Meriläisellä ei ole ollut. Hän aloit
ti opinnot Helsingin yliopiston
teologisessa tiedekunnassa vuon
na 2004 ja valmistui 11 vuotta
myöhemmin.
— Koko teologisen ajan ajatte
lin, että jos sieltä joskus pääsee
ulos, niin valitsen A-linjan, eli kir
kon virkaan soveltuvan linjan.
Sitä odotellessa Meriläinen
kävi samalla matkailupalveluiden
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tuottajan koulutuksen, johon si
sältyy vaellusratsastusohjaajan
pätevyys.
— Niitä töitä mietin tekevä
ni ja teinkin kesähommia ja har
joitteluita koulun puolesta, mutta
en lähtenyt sitä enempää mietti
mään.
Opiskelujen loppuvaiheessa
Meriläinen toimi myyjänä useita
vuosia Partioaitassa ja Scandinavi
an Outdoorissa.
— Tykkäsin siitä alasta hirveäs
ti.
Meriläisen takaraivossa ky
tee yhä ajatus hevosiin liittyväs
tä yrittäjyydestä, mutta tällä erää
asia ei ole hänelle ajankohtainen.

”Koskaan ei
tiedä, mitkä sanat
koskettavat ketäkin
kirkon penkissä.”
Helena Meriläinen

Hän harrasti etenkin lapsena
aktiivisesti ratsastusta, nykyään
harvemmin.
— Monesti sanon syyksi sen,
että se on todella kallista. Nousen
kyllä mielelläni hevosen selkään,
jos sellainen tilaisuus tulee, Meri
läinen toteaa. Edellinen ratsastus
kerta oli viime kesänä Sulkavalla.
Papin työ on ollut paljolti sitä,
mitä Meriläinen odottikin.
— Ollaan paljon ihmisten kans
sa tekemisissä. On kohtaamisia,
surun ja ilon hetkellä tukemista.
Eniten Meriläinen arvostaa
papin työssä hautajaisten toimit
tamista. Niitä valmistellessaan
hän haluaa olla lämminhetkinen
ja läsnä oleva pappi.
— Olen kuullut, että ne ovat
monen papin suosikkitoimituk
sia. Se on hämmentävää, miten
ajattelin aikoinaan, että miten
voin koskaan olla hautajaispap
pi ja miten minä koskaan kestän
sitä. Siinä olen vahvasti tuntenut

Helena Meriläisen työhön kuuluu Lauritsalan seurakuntakodissa sijaitsevan Puodin ja Pannun toiminnan kehittäminen. Puodista löytyi kaveri Sumu-koiralle.

sen, että tämä virka todella kan
taa niissä tilanteissa.
Viitasaarella ja Sulkavalla Me
riläinen teki saarnoja joka toinen
viikko. Lauritsalassa ensimmäistä
saarnaa sai odottaa lähes kuukau
den. Hän on toisinaan itsekriitti
nen saarnojensa suhteen.
— Joskus joku seurakuntalai
nen saattaa sanoa saarnasta, joka
on itsestä tuntunut kamalalta, että
olipa hyvä saarna. Se on aina häm
mentävää, kun ei koskaan tiedä,
mitkä sanat koskettavat ketäkin
kirkon penkissä.
Yllätyksenä papin töissä hä
nelle on tullut se, miten paljon
istutaan erilaisissa palavereissa ja
miten paljon erilaiset tietokone
ohjelmat hallinnoivat työtä.
Kato kirkon jäsenmäärässä
huolettaa ja surettaa Meriläistä.
— Joku nosti taannoin kokouk
sessa esiin, mitä olen itse monta
kertaa miettinyt, että se vaati
si jonkin ison kriisin, jotta kirk
ko alkaisi jälleen kiinnostamaan.
Tässä yhteiskunnassa kaikki on
niin hyvin, että kirkolla ei ole
enää sellaista jalansijaa ihmisten
arjessa.
Toisaalta suurimpina kirkko
pyhinä näkee, miten vahva perin
ne kirkossa käyminen on suoma
laisille, Meriläinen huomauttaa.
Hänen mielestään yliopistojen
pitäisi reagoida nykytilanteeseen
teologian opiskelijoiden sisäänot
tomäärää vähentämällä.
— Olisi hyvä ennen kaikkea

nähdä se siltä kannalta, että pys
tyttäisiin takaamaan työllistymi
nen ihmisille. Työttömiä pappe
ja on tällä hetkellä varmaan aika
paljon ja koko ajan puskee uusia
maistereita tuutista ulos.

Kesää odotellessa
Lappeenranta ei ollut Meriläiselle
entuudestaan kovin tuttu, mutta
yksi asia seurasi koiran ohella
Sulkavalta kaupunkiin.
— Iloitsen siitä, että Saimaa on
ja pysyy, se oli Sulkavalla niin
vahvasti läsnä.
Saimaa on tärkeässä roolissa
melontaharrastuksessa.
— Olen melonut nuorena lei
reillä, mutta Sulkavalla muistin,
että olen haaveillut omasta kaja
kista. Sitten menin nettisivulle ja
ostin kajakin, se oli sellainen ex
tempore -juttu.

”Kirkolla ei ole
enää jalansijaa
ihmisten arjessa.”
Helena Meriläinen

Meriläinen toteaa, ettei vält
tämättä lähtisi melomaan, jos ka
jakki pitäisi vuokrata.
— Omassa kajakissa tietää,
miten se liikkuu ja reagoi ja miten
vakaa se on. Tuntuu turvalliselta
lähteä vesille.
Meriläinen ei juuri perusta tal

Mika Kolehmainen

vesta ja hän odottaakin innolla
kevään ja kesän saapumista. Se
helpottaa myös toista harrastusta,
geokätköilyä. Siinä etsitään kän
nykkäsovelluksen avulla karttaan
merkitty kätkö. Kätköt voivat
olla toisinaan hyvin piilotettuja:
kerran yksi kätkö löytyi vanhaan
latoon kiinnitetyn, valvontaka
meraksi naamioidun videoka
meran sisältä ruuvattavasta pat
terista. Kätkön löydyttyä siihen
lisätään oma nimi ja se merkitään
sovellukseen löydetyksi.
— Geokätköily vie monesti
paikkoihin, joita et tiennyt olevan
olemassakaan. Katsot sovelluk
sesta, että jaha, tuolla on kätkö
ja yhtäkkiä paljastuu jokin todel
la hieno luontokohde, historialli
nen paikka tai monumentti, Meri
läinen kertoo.
Hänen koiransa, viisivuotias
kultainennoutaja Sumu kulkee
mukana geokätköjä etsiessä.
Meriläinen ei vielä tiedä, mitä
seuraava vuosi tuo tullessaan.
Tämä vuosi kuitenkin vierähtää
pappina Lauritsalassa. Hän toi
voo seurakuntalaisten muistavan,
että uusi työntekijä tuo aina mu
kanaan uusia toimintatapoja ja
-malleja.
— Onhan se aina niin, että kun
olet viransijainen, et ole sama ih
minen kuin se, joka sitä virkaa
kantaa. Täällä on joka tapaukses
sa ollut hyvin tervetullut olo.
Atso Suopanki
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Ilpo Perttilän kotialbumi

Osa 2

Elämänlanka

Diakoninen vastuu
yhteisenä haasteena
Näin seurakuntayhtymämme ylin päättävä elin,
yhteinen kirkkovaltuusto, on linjannut nelivuotiskauden viimeiseksi painopisteeksi vuosiksi 201920 koko yhtymän työtä ajatellen.

Diakoninen vastuu?
Mitä se tarkoittaa?
Meillä jokaisella on varmasti kokemuksia kohtaamistamme ihmisistä, läheisistä tai muuten mieleemme jääneistä, joiden olemme ajatelleet tarvitsevat apua. Yksinäisyys, taloudelliset huolet, ter
veysongelmat, iän tuomat lisääntyvät rajoitteet,
muu haasteellinen elämäntilanne; syitä, jotka ovat
avuntarpeen taustalla.
Nuorena, terveenä ja vahvana elämän menestyessä eivät nämä asiat juolahda mieleemme. Mutta
meistä jokainen kohtaamme jotain näistä omallakin kohdallamme jossain kohdin elämän kaartamme. Viimeistään silloin — itseämme ajatellessamme, itse apua tarvitessamme — alamme oivaltaa.
Ymmärrämme, että toinen ihminen kaipaa juttukumppania, apua arjen toimiin, huolenpitoa sairauksien keskellä, tukea omien voimien uupuessa, ihmistä rinnalle vaikeita asioita kohtaamaan, lähimmäistä.

Yhteisenä haasteena?
Mitä tämä puolestaan tarkoittaa seurakunnalle,
sen työntekijöille, vapaaehtoisille ja yhdessä meille kaikille?
Kyse ei ole siitä, että diakonian ammattilaiset
tekisivät enemmän ja vastaisivat vieläkin useampiin haasteisiin. Ei, vaan kyse on sinusta ja minusta
ja meistä yhdessä!
Yhteinen haaste on tarkoitettu yhdessä vastaanotettavaksi ja työstettäväksi. Se on yhteistä pohdintaa ja toimeksi panemista seurakunnassa, perheessä, työyhteisöissä, harrastusporukoissa, taloyhtiöissä ja naapurustoissa; siellä, missä me olemme ja elämme.
Haastankin teitä, lukijoita, liikkeelle ehkä ihan
uusiin ympyröihin toteuttamaan yhteisöllisyyttä ja
yhteisvastuuta. Tehdään yhdessä elämästä hiukan
parempaa sille ihmiselle, jonka koemme tarvitsevan apuamme!

Juha Eklund

Sammonlahden seurakunta
kirkkoherra

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

Ilpo Perttilän jatkokertomus apostoli Paavalin vaiheista jatkuu.

Kristinusko ylittää
maanosarajan
Eipä mennyt kauankaan, kun Paavalilla alkoi olla taas menohaluja. Hän lähti ns. toiselle lähetysmatkalleen, mutta ei Kyprokselle, vaan kotiseutunsa
Kilikian kautta niihin Vähän Aasian
seurakuntiin, jotka hän oli edellisellä
matkalla perustanut Pisidiaan. Matkatoverikseen hän olisi ottanut Barnabaksen, joka puolestaan olisi ottanut edellisellä matkalla mukana olleen Johannes Markuksen mukaan.
Tämä ei kuitenkaan sopinut Paavalille (Apt. 15: 36-41). Niinpä Paavali otti
mukaan Silaksen, joka oli alkuseurakunnan johtomiehiä ja Rooman kansalainen Paavalin tavoin (Apt. 16:3739). Lystrassa kaksikko otti työtoverikseen vielä Timoteus-nimisen nuorukaisen, jonka isä oli kreikkalainen
ja äiti juutalaiskristitty. Pisidiasta tämä troikka jatkoi matkaa ”Frygian ja
Galatian halki”. Kertomus on harvinaisen niukkasanainen, kun tietää, että muutamaa vuotta myöhemmin Paavali joutui kirjoittamaan hyvin tiukkasanaisen kirjeen Galatiaan.
Tiukkapipoiset judaistit olivat valloittaneet seurakunnat ja vaativat ympärileikkausta, mikä tarkoitti kristinuskon palauttamista juutalaiseksi lakiuskonnoksi. Paavali vaati seurakuntaa palaamaan laista vapautetun
uskon tielle. Paavali aikoi jatkaa matkaa kohti pohjoista Bitynian maakuntaan, mutta Luukkaan kuvauksen mukaan ”Jeesuksen Henki ei sallinut sitä” eikä liioin toimintaa Aasian maakunnassa (Apt. 16: 6-7). Millä tavalla Pyhä Henki ei sallinut, sitä emme
tiedä, mutta ilmeisesti tämä oli jo valmistusta siihen yölliseen näkyyn, jossa makedonialainen mies kutsui Paavalia: ”Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä” (Apt. 16:9). Tapahtui käänteentekevä rajojen ylitys:
Syyrian Antiokiasta alkanut lähetys-

Ilpo Perttilä
tutustui
muun matkaryhmän
mukana
Filippin arkeologiseen
kaivausalueeseen
lokakuussa
2018.

työ levisi uuteen maanosaan, Eurooppaan. Makedonialaista miestä kolmikko ei kohdannut, vaan Tyatirasta
kotoisin olevan purppuranmyyjä Lydian Filippin roomalaisessa siirtokunnassa (Apt. 16:13-15).

Filippin seurakunta
Meidän Kreikan matkalaisten tie vei
myös Filippiin, joka on nykyään pelkkä arkeologinen kaivausalue entisen
Neapolin, nykyisen Kavalan kaupungin lähellä. Näimme vankityrmän, johon Paavali seuralaisineen oli teljetty. Heidän toimintansa tuloksena eräs
meediotyttö oli luopunut työstä, joka
oli hänen isännilleen tuottoisa bisnes,
minkä vuoksi vieraat teljettiin vankilaan.
Apostolien tekojen mukaan tapahtui maanjäristys ja vankilan ovet
avautuivat. Vankien vartija oli pulassa pelätessään vankiensa karanneen.
Näin ei kuitenkaan käynyt. Vangit julistivat evankeliumia vartijalleen, joka johti hänen kääntymiseensä kristityksi. Hänen perheensä kääntyi samalla kertaa (Apt. 16:16-34). Filippiin oli syntynyt kristillinen seura-

kunta, joka ilmeisesti kasvoi nopeasti, koska Paavali lähetti sinne Rooman
(?) vankeudestaan kirjeen. Filippiläiskirje on Uuden testamentin valoisin ja sydämellisin kirje. Paavalille oli
syntynyt läheinen suhde seurakuntaan, jossa olivat hänen ensimmäiset
eurooppalaiset käännynnäisensä. Filippin seurakunnasta tuli jatkossa yksi Paavalia lähettävä seurakunta, joka tuki häntä työssään. Tosin Paavali
ansaitsi elatuksensa myös päätoimellaan, jota hän saattoi harjoittaa liikkeellä ollessaankin, teltan tekemistä.
Näimme matkallamme joen (oikeastaan puron) rannan, jossa Lydia kastettiin. Puron viereen oli rakennettu uusi kastekirkko. Ketään meistä ei
kastettu, mutta vietimme ehtoollista
Lydiaan kastepaikkaan rakennetussa
ulkoilmakirkossa.

Paavalin kaksijakoinen
vastaanotto Tessalonikissa
Yövyimme pari yötä nykyisessä Tessalonikin suurkaupungissa, johon
Paavali seuralaisineen jatkoi matkaansa. Tessalonikissa oli synagoga.
Paavalin tapana oli lähetysmatkoil-

laan aina aloittaa työ oman etnisen
ryhmän piiristä ja sitten laajentaa työtä ei-juutalaisiin. Tessalonikin synagoga oli oppaamme tiedon mukaan sijainnut juuri sillä paikalla, missä minä
kaupunkiin tullessamme ensi töikseni kävin, nimittäin kupariseppien kirkossa.
Syy tähän kirkkovierailuuni oli siinä, että olin viikkoa aikaisemmin vieraillut Joensuun ortodoksisen seminaarin kirkossa, joka on kuulemani
mukaan rakennettu Tessalonikin kupariseppien kirkon mallin mukaan.
Paavalin vierailu Tessalonikissa ei
mennyt ihan nappiin. Osa juutalaisen
seurakunnan fanaattisista jäsenistä
nosti mellakan. He havaitsivat, ettei
Paavalin opetus vastannut perinteistä
juutalaista uskoa (Apt. 17: 1-9). Paavalin ja Silaan oli luikittava pakoon.
Seuraava kaupunki oli Berea (nyk.
Veria), jonka ohi me ajoimme bussilla
kahteen kertaan.
Matkaohjelmaamme ei mahtunut Bereassa vierailu. Mikään ei kuitenkaan estänyt lukemasta Apostolien tekojen kertomusta siitä, kuinka
evankeliumin julistaminen sujui Bereassa. Se sujui hyvin – niin kauan,
kunnes Tessalonikin juutalaiset kuulivat, että nyt ne isien opetuksesta
poikkeavat sananjulistajat käännyttävät Berean juutalaisia. Paavali nosti
kytkintä, mikä apostolin kyydillä kulkevalle tarkoitti kenkien laittamista
jalkaa ja matkaan sonnustautumista
kiireen vilkkaa. Hänen toverinsa jäivät kyllä vielä Bereaan. Ehkä Paavali oli todettu pääjehuksi, jota oli syytä pitää tarkkaan silmällä. Paavali meni Ateenaan.
Ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille Paavali vastaili tessalonikalaisia askurrattaviin kysymyksiin.
Tällä kirjeellään noin vuonna 50 Paavali avasi uustestamentillisen kirjallisuuslajin, joka päätyi Uuden testamentin pyhien kirjoitusten kokoelmaan. Kirjeitä kirjoittaessaan Paavalilla ei voinut olla aavistustakaan, että hänen kirjeensä nostetaan itse asiassa hänelle tutun Raamatun rinnalle, jollei peräti edelle kristittyjen arvostaman Jumalan sanan asemaan. Eikä Paavalilla ollut aavistusta siitäkään,
että hänen oppilaansa ja seuraajansa
kirjoittavat jatkossa hänen nimissään
kirjeitä, jotka myös saavat paikkansa
pyhien kirjojen kokoelmassa.
Ilpo Perttilä

Kirjallisuus: Aimo T. Nikolainen:
Avaa uusi testamentti -sarja 19851986 (Apostolien teot, 1. kirje tessalonikalaisille, Korinttilaiskirjeet, Galatalaiskirje, Roomalaiskirje ja Filippiläiskirje). Lars Aejmelaeus: Paavali.
Elämä ja kirjeet, 2018.

M. HYPPÄNEN

Sanna Suutarin kotialbumi

RAAMATTU TUTUKSI

Hautakivi & kaiverrus
050 462 7604

• Järjestämme kaikki perhejuhlat
• Tilauksesta myös
pienimuotoiset tilaisuudet,
kuten saunaillat, kokoukset ym.

Mikontie 3, Lpr (verstas)

• Myös kakut ja leivonnaiset
noudettuna tai toimitettuna

”Luota Herraan!
Ole luja, pysy
rohkeana.
Luota Herraan!”
Ps. 27:14

Sain 10-vuotissyntymäpäivälahjaksi mummoltani Raamatun. Hän tiesi, että tulen tarvitsemaan Raamattua viimeistään
rippikoulussa, mutta ehkäpä
hän toivoi minun löytävän tuosta kirjasta jotain jo ennen sitä.
Asuimme maalaistalossa, ja
niin kuin ennen oli tapana, isovanhemmat asuivat saman katon alla nuoremman väen kanssa. Olin mummon tyttö. Vietin
suurimman osan lapsuuden päivistäni mummon kanssa: minä
leikin ja mummo hyräili tai veisasi virsiä töitä tehdessään. Iltaisin mummo meni tuvasta omaan
kammariinsa, sytytti lampun ja
otti omalta äidiltään saamansa
Raamatun pöydälle. Sitten hän
alkoi lukea Raamattua hyvin hiljaisella äänellä, kuin kuiskaillen.
Menin usein kammarin ovelle. Aistin, että mummolla on nyt
oma hiljentymisen hetkensä, jota en halunnut mitenkään häiritä. Minua kiinnosti, mitä mummo hiljaisella äänellä luki. Usein
siellä mainittiin jotain hädästä, huolista ja avun pyytämisestä. Muistan ihmetelleeni, miksi
mummo lukee niin usein tuollaista tai veisasi virsiä, joissa
pyydettiin armoa. Ihmettelin,
oliko mummolla jokin erityisen suuri hätä. Se oli mielestäni
mahdoton ajatus, koska mummollahan on hyvä Jumala joka
pitää kaikesta huolen.
Mummoni hiljainen tapa lukea Raamattua sai minut kiinnostumaan tuosta kirjasta. Menin joskus salaa mummon Raa-

matulle. Avasin kirjan lukumerkkien kohdalta ja huomasin
paljon alleviivattuja jakeita Psalmien kirjoissa. Eräänä iltana yhteisen iltarukouksemme jälkeen
kysyin mummolta, mitä Psalmit
ovat? Mummo vastasi lyhyesti, että ne ovat hyvin vanhoja ru
kouksia. Rukouslauluja.
Mummo ei selitellyt eikä hurskastellut.
Veisaaminen, omat hiljentymisen hetket ja iltarukoukset kuuluivat
luonnollisena osana jokapäiväiseen elämään. Huolien ja murheiden keskellä oli Auttaja. Aikuisuuden kynnyksellä huomasin, kuinka Psalmien sanat olivat lohduttaneet mummoani ja
että pienen ihmisen ainut turva
on Jumalassa.
Silloin tällöin avaan Raamattuni ja haluan lukea ihan vain itselleni hiljaisella äänellä, muutaman jakeen kerrallaan.
Mummoni oli valinnut minun
Raamattuni kansilehdille Psalmista 27:14 sanat:
”Luota Herraan!
Ole luja, pysy rohkeana.
Luota Herraan!”
Nyt aikuisena huomaan palaavani usein näihin sanoihin.
Miksi mummoni halusi muistaa
minua juuri näillä sanoilla?
Ehkäpä siksi, että silmäni näkisivät vielä aikuisenakin niin
kuin ne näkivät lapsena. Ja että
sydämessäni pitäisin lujasti kiinni Taivaan Isän lupauksista. Ja
että vielä aikuisenakin pysyisin
niin rohkeana kuin pieni lapsi ja
eläisin Kaikkivaltiaan Isän suurimpaan rakkauteen luottaen.
Haastan seuraavaksi ystäväni,
opettaja Ulla Lyytikäisen.
Sanna Suutari

lastentarhanopettaja

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT

Linnoituksen
Pitopalvelu Oy
Katariinantori 4, Lappeenranta

p. 040 702 4608

KIVIKOKKO OY
Pikkalanlähteenkatu 4, 53500 Lpr,
puh. 458 1874, 0400 909 084
www.hautakivi.com

tuija.kiiveri@linnoituksenpitopalvelu.fi
www.linnoituksenpitopalvelu.fi

KESÄMÄEN
LEIPOMO

www.kesamaenleipomo.fi

Kahvila
myymälä

Puh. 05 4569 175
Kourula:
Karankokatu 3

Keskusta:
Kauppakatu 53, Lappeenranta

Tervetuloa särälle!
Ennakkovaraukset p. 040 5280 003

kattaus@museosara.fi
Vainikkalantie 6, Lemi
Lemin Kotiseutuyhdistys ry.
www.museosara.fi
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Palvelua
vuoden
kokemuksella!
Hautaustoimisto ja Kukkakauppa

Tolvanen Oy
Kauppakatu 53, Lappeenranta • puh. 453 0568
kukkakauppa.tolvanen@kymp.net • hautaustoimistotolvanen.fi
Voit tilata myös verkkokaupassa www.ekukka.fi

Savitaipaleen

Kukka ja Hautaus Ky
Peltoinlahdentie 32 Puh. (05) 416 0001
Avoinna Ma–Pe 9–17, La 9–13, Su 11–13
www.savitaipaleenkukkajahautaus.fi

TAKSI

Eksoten
palveluseteliyrittäjä

SAIMAA

• FYSIOTERAPIA • LYMFATERAPIA • JALKOJENHOITO


Arkiapu
Kaarina

Apostoli
Paavalin
jalanjäljissä
– Euroopan
apostoli

Henkilökohtaista apua ja hoivaa.
Avuksi, iloksi ja seuraksi
arkeen ja juhlaan!

Vaivaako niska, hartiat tai selkä? Kipua nivelissä?
Turvotuksia leikkausten jälkeen?

HAUTAUSTOIMISTO - KUKKAKAUPPA

Varaa aikasi

KAUPPAKATU 49, PUH. 05-453 1604
www.mirjaminkukka.com

Fysioterapiaan tai
lymFaterapiaan.

www.arkiapukaarina.fi
Puh. 050 5626 424

Suomen Kivivalmiste Oy:n hautakiviedustus

myös yksilöllinen

jalkojenhoito
• Sairaanhoitajan
palvelut
esim. - verinäytteet
- injektiot ym.
• Jalkahoitoa kotiin

Asiantuntijuus ja ammattitaito,
tässä avain palveluun aitoon.

• Lumityöt/pihatyöt Palveluseteli tuottaja.
0400 813 774 www.hyvinvointisaraste.fi

www.kosenkoti.fi

Kotipalvelua
J S Heinonen
i!

- pesuapu, kauppa, ulkoilu, asiointi

TURVALLISTA ASUMISTA
HALEJA JA HOIVAA
KOSENKODISSA
040 739 1339

äs

• Kotihoito- ja tukipalvelut

Leikkaa talteen

4

Aurinkoa pä

ivä

Siivous, ikkunanpesut,
hoiva ja huolenpito,
asioinnit ym.

Puh. 050-545 1765 / Ajanvaraus

Jalkaterapeutti Mirva Huttunen
• Iho- ja kynsimuutosten hoito
(mm. känsät, kovettumat,
sisäänkasvavat kynnet)
• Omahoitotuotteet
• Yksilölliset silikoniortoosit
vaivaisenluulle ja vasaravarpaille
Olemme Eksoten omaishoidon palveluseteliyritys
Kaikki palvelumme myös kotikäynteinä
www.keskustanfysioterapia.fi

05 451 4844 Valtakatu 34 C 24 LPR

Eksoten
palvelusetelituottaja

• Verikokeiden otot
• Lääkehoidot
• Tikkien- ja hakastenpoistot
• Verenpaineen ja verensokerin
mittaukset
• Avustukset, asiointi ja saattajapalvelu, esim. kaupassa käynti

T:mi Kotisairaanhoito Hänninen
www.kotisairaanhoitohanninen.fi
P. 040 527 0249

Soita ja varaa maksuton kartoituskäynti Marilta!

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

Alan ammattitaitoista palvelua
www.nybergoy.fi
Kauppakatu 41
puh. (05) 451 3449
53100 LAPPEENRANTA

Saimaantie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO
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Atso Suopanki

VARHAISNUORISOTYÖ

KUOROT

Hauskaa ajanvietettä
alakoululaisille

Yleisön pyynnöstä
lisää enkeleitä teatterin lavalla

2.–6.-luokkalaiset ovat
tervetulleita viettämään
aikaa maksuttomaan kerhoon keskiviikkoisin.
Saimian ammattikorkeakoulun
1. vuoden sosionomiopiskelijat
Saara Reponen ja Kaisa Toronen odottivat tammikuussa jännittyneinä Lappeenrannan seurakuntakeskuksen toisessa kerroksessa, tulisiko ensimmäiseen varhaisnuorten avoimiin oviin ketään. He ottivat viime vuonna yhteyttä kouluprojektinsa merkeissä seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöihin Jukka Hirveen ja
Päivi Suutariin. Yhdessä he pohtivat, millaista kerhoa seurakunta
kaipaisi. Lopputuloksena syntyi
Koulukatu 10 seurakuntakeskuksen 2. kerroksessa keskiviikkoisin klo 13.30–16 pidettävä maksuton kerho 2.–6.-luokkalaisille.
— Avoimien ovien kerhossa
lapset saavat tulla viettämään aikaa ja esimerkiksi tekemään halutessaan läksyjä, Reponen kertoo. Hänen ja Torosen tehtävänä
on suunnitella kerhoihin toiminnallinen osuus ja toimia siellä valvojina.

”Kaikki
otetaan mukaan.”
Saara Peponen

— Harjoittelemme
ohjaajan
roolissa olemista, Toronen selittää.
Vaikka kerho alkaa puoli kahdelta, voi sinne tulla mihin aikaan tahansa. Sieltä voi myös lähteä milloin haluaa, jos huoltaja on
antanut poistumiselle luvan. Kerhossa ei ole ennakkoilmoittautu-

mista, mutta nuori saa ensimmäisellä käynnillä mukaansa yhteystietolomakkeen, jotta vanhempaan voi olla tarvittaessa yhteydessä. Vaikka kyse on seurakunnan kerhosta, ei siellä järjestetä
hartaushetkeä.
Ensimmäiseen kerhoon saapui kahdeksan nuorta, tyttöjä ja
poikia ikähaitarin laidasta laitaan.
Vaikka ikäskaala 2.–6.-luokkalaisissa on laaja, kertovat vetäjät
nuorten sulautuvan kerhossa hyvin yhteen.
— Pyrimme saamaan kuutosluokkalaiset mallikuvaksi pienemmille, Reponen toteaa.
Tiistaisin samoissa tiloissa on
nuorten avoimet ovet, jotka kokoavat paikalle rippikoulun käyneitä nuoria. Tästä varhaisnuorten avoimesta kerhosta voi muodostua silta tulevaisuuteen; seurakunta on turvallinen paikka,
jossa jokainen on tärkeä sellaisena kuin on.

Mukavaa yhdessä
Ensimmäisessä tapaamisessa laadittiin yhdessä osallistujien kanssa kerhon säännöt, jotka ripustettiin seinälle. Sieltä uudet kävijät
saavat lukea ne.
— Sääntönä on esimerkiksi, että muistetaan olla kilttejä kaikille
ja kaikki otetaan mukaan, Reponen kertoo. Kirjoittamattomana
sääntönä vetäjillä on panostaminen lasten kohtaamiseen. He toivovat nuorten löytävän vetäjistä
turvalliset aikuiset, joille voi tulla kertomaan päivän kuulumisia.
Kerhotilasta löytyy monenlaista tekemistä, kuten lautapelejä, pöytäfutis, biljardipöytä ja
Pleikkari. Kerhossa tarjoillaan
puoli kolmelta välipala, jonka tekemiseen nuoret saavat osallistua. Välipala voi olla esimerkiksi

hedelmiä, leipää, nuudelia ja jogurttia. Toiminnallinen, ohjattu
osuus alkaa kolmelta ja sen kesto riippuu teemasta, joka voi olla
esimerkiksi askartelua, leipomista tai temppurata liikuntasalissa.
Ohjattuun osuuteen ei ole pakko
osallistua, halutessaan voi tehdä
jotain muuta.

Sound of Faith -kuoron
produktio Enkelit-musikaali esitettiin lokakuussa neljä kertaa Lappeenrannan kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä
lähes loppuunmyydyin
katsomoin.

”Kerhotilasta
löytyy lautapelejä,
pöytäfutis,
biljardipöytä ja
Pleikkari.”

Musikaalin käsikirjoittanut, säveltänyt ja ohjannut Hanna Hyvärinen on tyytyväinen viime
syksyn tuotokseen, kuten myös
siihen, että musikaalille oli kysyntää myös keväälle ja pieni
näyttämö saatiin varattua pariin
näytökseen.
Päällimmäinen fiilis syksyn
ponnistuksessa oli hyvä ja helpottunut. Amatöörikuoron valtaisa panostus oli tuottanut hyvää mieltä paitsi kuoron noin 30
jäsenelle, myös katsojille.
— Jo ensimmäisen näytöksen
jälkeen saatiin paljon palautetta, ihmiset kiittelivät ja kehuivat
ja kertoivat omista fiiliksistään,
mitä kaikkea musikaali oli heissä
herättänyt. Se oli hienoa, muistelee Hyvärinen.
Vaikka Enkelit-musikaali ei
olekaan Hyvärisen ensimmäinen
musikaali-produktio, on se ollut
isoin. Ja ensimmäinen, joka on
tehty teatterin lavalle. Hyvärisen
mielestä musikaali toimi teatterissa hyvin ja taustanauhan käyttö osoittautui käytännölliseksi ja
tilankäytön suhteen onnistuneeksi ratkaisuksi.
— Se vapautti monessa kohti resursseja, esimerkiksi olisin muuten ollut itse soittamassa, nyt pystyin keskittymään oh
jaukseen.
Erityisesti Hyväristä ilahduttaa
kuorolaisten sitoutuminen ja panostaminen musikaaliin. Vaikka
kaikkiin harjoituksiin ei ole päästy, ovat kuorolaiset harjoitelleet
kotona.
— Luottavaisin mielin on saa-

Saara Reponen ja Kaisa Toronen ovat vetämässä kerhoa nuorisotyönohjaajan kanssa maaliskuun puoleen väliin saakka.
— Itse hain sosionomiksi, jotta näkee sen oman työn tuloksen
lasten kautta. On tosi hienoa nähdä se lasten ilo ja uusien, tiiviiden
kaverisuhteiden muodostumisen,
Toronen kertoo.
— On myös hyvä nähdä oma
kehitys ohjaajana, tanssiryhmiä
useita vuosia valmentanut Reponen lisää.
Reposen ja Torosen poistuessa
vetovastuussa ovat nuorisotyönohjaaja Jukka Hirvi ja vs. nuorisotyönohjaaja Päivi Suutari.
Suutari toivoo kerhon olevan
osallistujiensa näköinen mukava
paikka, jossa aikuinen on läsnä ja
aina valmis jutteluun ja yhdessä
pelaamiseen.
— Panostamme kohtaamiseen
pienissä asioissa. Nykypäivänä sitä toivoisi lisää kaikkialle.
Atso Suopanki

Atso Suopanki

Kaisa Toronen (vas.) ja Saara Reponen vetävät varhaisnuorten avoimien ovien kerhoa maaliskuuhun saakka.

Kirkkomuskarissa käyvä Nea Kuronen (etualalla) pääsi soittamaan Lappeenrannan kirkossa muun muassa rumpua.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Kirkkomuskarit säilyttävät suosionsa
Perheiden aktiivisuus
pelasti lopetusuhan
alla olleet muskarit.
Lappeenrannan ev.lut. seurakunnissa on ollut kirkkomuskareita
vuodesta 2012 alkaen.
— Lappeen kanttorina aloin
tuolloin puhua, voisiko tällaista alkaa tehdä, kertoo kanttori MarjoRiitta Lehtonen.
Muskareita pidettiin aluksi Lappeella ja Sammonlahdessa. Vuosien varrella mukaan liittyivät Lauritsala ja Joutseno, missä muskareita on pidetty viimeiset kaksi
vuotta.
Viime vuonna perustetun varhaisiän musiikkikasvattajan määräaikaisen pestin ansiosta hän on voinut keskittyä muskarien vetämiseen kanttorin tehtävien rinnalla.
Muskaritoiminta on varhaisiän
musiikkikasvatusta ja kasteopetusta. Musiikkikasvatukseen sisältyvät laulu-, liike-, soitto- sekä
kuuntelutoiminnat ja se tehdään
ikäkausitason ja jaksamisen mukaisesti. Kasteopetus tulee kirkkovuoden käsittelyn ja laulujen mukana; muskarissa ei pidetä erikseen hartauksia. Taapero- ja vauvaryhmien muskarit kestävät puoli tuntia ja yli 2-vuotiaiden 45 minuuttia. Lappeenrannan muskariryhmissä voi olla toisinaan yli 30
lasta.
Kun muskaritoiminta oli vaarassa loppua varhaisiän musiikkikasvattajan määräaikaisen tehtävän päättyessä, noin sata perhettä

keräsi adressin toiminnan säilyttämisen puolesta.
— Perheet perustelivat, miksi käyvät kirkkomuskarissa. Avoimen ja maksuttoman toiminnan lisäksi he ovat nostaneet esiin sen,
että täällä on sellainen sisältö, että he haluavat palata, Lehtonen toteaa.
Marika Kuronen on käynyt
puolitoistavuotiaan Nea-tyttärensä kanssa muskareissa vauvamuskarista alkaen. Hän oli yksi muskarien jatkon puolesta kampanjoineista.
— Kerroin sähköpostilla, miten
paljon lapsi viihtyy ja miten tämä
on seurakunnan ainoa toiminta,
mihin osallistumme seurakuntalaisina aktiivisesti. Perustelin myös,
miten musiikki vaikuttaa lapsen
psykologiseen, motoriseen ja kaikkeen kehitykseen sekä sosiaalisiin
taitoihin, Kuronen selostaa. Lapsen viihtymisen ohella hän itse arvostaa muskarissa saamastaan vertaistensa seurasta.

”Nea on aina
tosi innoissaan
lähdössä muskariin.”
Marika Kuronen

Perheiden kampanjoinnin jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto
päätti joulukuussa perustaa varhaisiän musiikkikasvattajan vakituisen tehtävän.
— Olen todella tyytyväinen, että

toiminta jatkui, Kuronen kiittelee.
— Nea on aina tosi innoissaan
lähdössä muskariin. Eilenkin ei
tarvinnut kuin sanoa, että huomenna on muskari, niin hän hoki
koko illan ”muskari, muskari”.
Muskarissa välillä ujosteleva
Nea laulaa tutuksi tulleita lauluja
usein vasta myöhemmin kotona.
— Se on hyvin tyypillistä. Lapsi imee täällä sisältöä ja sitten se
tulee ulos kotona, Lehtonen huomauttaa. Hän on kiitollinen siitä,
että muskarityö on saanut oman
paikkansa seurakuntayhtymässä.
Yllättävän
merkityksellistä
Lehtosen mukaan on ollut se, että vanhemmat haluavat lasten oppivan kirkkovuoden virret ja laulut. Hän käyttääkin paljon kirkkovuoden teemoja hyväkseen lauluvalinnoissa.
— Nykypäivän vanhemmat ovat
todella tietoisia lapsen kehityksestä ja musiikin merkityksestä lapselle.
Muskareissa on käytössä monipuolinen rytmisoitinvalikoima ja
lisäksi melodiasoittimina kanteleet ja laattasoittimet. Yksi tärkeä
osa muskaria on paitsi laulaminen
ja soittaminen, myös kuunteluun
rauhoittuminen.
— Se ei ole ollenkaan aikuisillekaan helppoa. Välillä joutuu sanomaan heille, että lapsi kyllä ymmärtää puhettani; aikuiset ovat
ihan hiljaa ja lapsi katsoo minulta,
mitä tapahtuu.
Jotkut käyvät eri muskariryhmissä sen mukaan, miten sattuvat
pääsemään paikalle.

— Nykypäivänä nuorille ihmisille ei ole tärkeää se, missä seurakunnassa tai rakennuksessa toiminta tapahtuu, jos se vain on toimintaa, mitä he haluavat. Kun löytyy sopiva päivä, Joutsenoon löytää tiensä Lappeenrannan keskustastakin aika hyvin, Lehtonen toteaa.
Atso Suopanki

Muskarien kevätkausi
➤ Joutsenon srk-keskus,
Penttiläntie 5
Ma klo 9.15 alle 2-v., klo 10
2-v. ja sisarukset, klo 13 vauvat vuoroviikoin vauvakerhon
kanssa, ks. tapahtumalistaus
os. lappeenrannanseurakunnat.fi.
➤ Lauritsalan srk-koti,
Kauppalankatu 1
Ti klo 9.15 0–2-v, klo 10 2-v.
ja sisarukset, klo 13 vauvat.
➤ Lappeenrannan kirkko,
Mannerheiminkatu 1
Ke klo 9.15 0–2-v., klo 10
2-v. ja sisarukset. To klo 13
vauvat.
➤ Karhuvuoren srk-koti,
Karhuvuorenkatu 19
To klo 18 perhemuskari.
➤ Sammonlahden kirkko,
Hietakallionkatu 7
Pe klo 9.15 0–2-v., klo 10 2-v.
ja sisarukset, klo 13 vauvat.
Kirkkomuskareita
ei 4.–8.2. ja 25.2–1.3.

nut olla, Hyvärinen toteaa tyytyväisenä.
— On ollut aivan ihana nähdä,
kuinka innoissaan kaikki ovat tätä tehneet.
Omalta kohdaltaan hän kokee
produktion olleen mielenkiintoinen. Paitsi että koko musikaali on
hänen kädenjälkiään, on hän saanut toimia ohjaajana, dramaturgina, soittajana ja sovittajana kuoron johtamisen lisäksi.
— Olihan se hieno hetki nähdä se lopputulos ja miten se sitten oikeasti tapahtuu. Vaikka jännittikin kuinka kaikki sujuu, Hyvärinen hymyilee.
Kuorolaiset ovat huolehtineet
myös puvustuksesta, ideointiin
on saatu apua Lea Laukkaselta
ja Päivimaria Seppänen on ollut mukana toteutuksessa. Hyvärinen on kiitollinen ystävistä, jotka ovat halunneet auttaa.

Enkeleillä on kysyntää
Hyvärinen on saanut paljon palautetta ja keskustellut ihmisten kanssa musikaalin tuottamista ajatuksista. Monet keskusteluista ovat olleet puhuttelevia ja
avartavia.
— On hienoa, miten eri tavalla eri ihmiset ajattelee. Isoin juttu on ehkä ollut kuulla, miten ihmisille on auennut asioita omista elämäntilanteistaan ja millaisia
hienoja tulkintoja he ovat henkilökohtaisesti löytäneet. On tullut
tunne, ettemme ole tehneet tätä
turhaan.
Hyvärinen ja Sound of Faith
-kuoro ovat innoissaan päästessään vielä tekemään musikaalia yleisölle. Lisäksi he odottavat malttamattomina myös tulevia äänityksiä. Enkelit-musikaalin
musiikki ollaan tekemässä levyksi. Hyvärinen odottaa mielenkiinnolla, millaisen vastaanoton levy
tulee saamaan. Levy äänitetään
Lappeenrannassa Astia-studiolla.
Levyn jälkeen kuoroa odottavat jo valmistautuminen jou-

lukonsertteihin, joita on jo tilattu. Ison projektin päättyminen
mahdollistaa myös uusien laulajien ottamisen joukkoon. Hyvärinen kannustaa kaikkia, jotka
ovat kiinnostuneita laulamaan
kuorossa olemaan rohkeasti yhteydessä.
— Uudet laulajat otetaan laulukokeen kautta, mutta tämä on
tavallisten ihmisten kuoro, vaikka isoja produktioita tehdäänkin,
kannustaa Hyvärinen.
Eija Fabritius

➤ Enkelit-musikaali on Hanna Hyvärisen idean pohjalta
syntynyt teos. Musikaalissa
käsitellään rankkoja aiheita,
kuten yksinäisyys, läheisen
kuolema tai itsemurha, jotka
aiheuttavat päänvaivaa niin
ihmisille kuin enkeleillekin.
Musikaali ei kuitenkaan ole
synkkä, vaan vastavoimana ovat niin huumori kuin
valokin. Hyvärinen näkee
itse enkelit rujompina ja epätäydellisempinä kuin mitä
perinteisissä kuvastoissa on
totuttu näkemään.
➤ Musikaalin enkeleiden
voima tulee Jumalalta, mikä
tekee musikaalin enkelikäsityksestä kristillisen. Hyvärisen mukaan kenenkään ei
kuitenkaan tarvitse uskoa
enkeleihin voidakseen nauttia musikaalista. Tulkinnat
ovat aina katsojan ja kuulijan omia ja hänen omasta
arvomaailmastaan lähteviä.
➤ Enkelit-musikaali on
nähtävissä Lappeenrannan
kaupunginteatterin
pienellä näyttämöllä
27.3. ja 28.3.2019 klo 19
➤ Liput: Kaupungintalon
Winkki tai lippu.fi
Hanna Hyvärinen
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Pixabay

Naistenpäivä

Maallinen
SISKO

OlenNainen-tapahtumassa
nostetaan olennaisia
asioita esille
Perinteistä naistenpäivää
vietetään 30.3. teemalla
OlenNainen.

Naisten rukousilta

perjantaina 8.3. klo 18 Sammonlahden kirkossa
"Me jaamme ilot toistemme kanssa
- ja ne tulevat suuremmiksi.
Me jaamme murheet toistemme kanssa
- ja ne tulevat pienemmiksi.
Me jaamme toistemme kuormat
- ja ne muuttuvat mahdollisiksi kantaa. "
Kansainvälisen naisten rukouspäivän tilaisuus
Sinua kutsuu mukaan
Sammonlahden seurakunta

Avoimet ovet
perheille
hiihtolomaviikolla
Lappeenrannan seurakuntakeskuksella
(Koulukatu 10)

25.-26.2.2019
klo 9-12 ja 13-16
Tarjolla kahvia, teetä, mehua
ja pientä purtavaa
sekä yhteistä puuhaa,
askartelua, leikkiä.

Tervetuloa!
LAPPEENRANNAN
EV.LUT. SEURAKUNNAT

Nuotiokahvit ja yhteislaulua
Sammonlahden kirkolla
• to 7.2. klo 13-15
• ti 26.2. klo 13-15
Su 24.2. klo 18
Iltamessu Taize-lauluilla
Juha Eklund, Sanna Maunu,
Anu Piutula-Heinonkoski,
Heijastus-kuoro ja soittajat sekä
Arkiretriittiporukka

Julkisuudessa on ollut
viime aikoina paljon keskustelua lasten ja nuorten
hyväksikäytöstä ja houkuttelusta mm. somessa.
Kuinka asiaa käsitellään ja
huomioidaan esimerkiksi rippikouluopetuksessa,
nuorisotyöntekijä Marjo
Hänninen?
— Uuden rippikoulusuunnitelman vuodelta
2017 yksi tavoitteista on,
että nuoret ovat osallisia,
tulevat kuulluksi ja saavat vaikuttaa. Tämä kertoo lähtökohdasta, josta
rippikoulujen sisältöjä rakennetaan. Monet rippikoulutyöntekijät kyselevät rippikoulun alkuvaiheessa rippikoululaisilta,
mikä nuoria kiinnostaa,
mitkä asiat huolestuttavat
tai mitkä ilmiöt koskettavat nuorta itseään. Uskon, että kysymys somen
haasteista ja vaaroista sekä seksuaalisesta häirinnästä nousee usealta nuorelta esiin.
— Näistä ja monesta
muusta vaikeasta asiasta keskustellaan turvallisessa ympäristössä nuoria kuunnellen ja yhdessä
vastauksia pohtien. Asiasta pelottelu ei tuota tulosta, vaan yhdessä oikean
vastauksen tai toimintatavan etsiminen. Rippikoulun toinen tavoitehan on,
että nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa.

Lappeen seurakuntasalilla järjestettävässä naistenpäivän tapahtumassa pysähdytään pohtimaan olennaisia asioita arjessa ja Sanan äärellä.
Päivän puhujina ovat aiemmin
Evankelisten Mariasisarten luostarissa Saksassa nunnina eläneet

Suomen Raamattuopisto

Kuunnelmien kuuntelu
Ensin tuli äänikirjabuumi —
myös muut kuin näkövammaiset hurahtivat ääneen luet
tujen kirjojen kuunteluun. Viime aikoina läpeensä visuaaliseen tietoisuuteemme ovat
murtautuneet podcastit.
Kuunnelman uutta tulemista odotan. Perinteisiä Radioteatterin esityksiä odotettiin silloin ennen vanhaan joka kodissa ja niitä kuunneltiin
ahkerasti.

Sokeain
kuunnelmaraati

Riitta Lemmettyinen

”Ystävä sä lapsien,
katso minuun pienehen…”
Tervetuloa
kastettujen kirkkoon
Lappeen Marian kirkkoon,
Kirkkokatu 11, su 24.2.2019 klo 15

Hyvä Vauva, ota mukaasi
äiti, isä, sisarukset,
isovanhemmat, kummit ja kaikki kaverisi.
Ja tulkaa kastettujen kirkkohetkeen.
Kirkkohetki kestää noin puoli tuntia.
Sen jälkeen askartelemme kastekorun tarjoilujen ohessa.
Saat myös lisätietoa Lappeenrannan seurakuntien
muskareista sekä vauva-, taapero- ja perhekerhoista.
Lisätietoja: kanttori Marjo-Riitta Lehtonen,
marjo-riitta.lehtonen@evl.fi, puh. 040 312 6868
Lämpimin terveisin Kaisa Salo,
Lappeen seurakunnan pappi

Hauska harrastukseni

➤ OlenNainen
lauantaina 30.3.2019
klo 11-16 Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,
Lappeenranta
Ohjelmassa:
Avaussanat Kaisa Salo
Anna edes vähän
rakkautta tähän…
Riitta Lemmettyinen
Kun kaikesta huolimatta
selviydytään
Marianne Jansson

Marianne Jansson

Matkalla itseni luo
– matkalla Jumalan luo
Riitta Lemmettyinen
Musiikkia Riina Tölli
Runoja Taina Korhonen
Ruokailu ja kahvi
(vapaaehtoinen maksu),
kirjapöytä, arpajaiset,
kolehti Suomen
Raamattuopistolle
Järj. Suomen Raamattuopisto,
Lappeen seurakunta,
Lappeenrannan seurakunta

Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien
perinteinen

Naisten, miesten ja
pariskuntien yhteinen
hiihtoretki
30.3. – 6.4.2019 (la-la)
Saariselän Tievatuvalle
Vetäjänä Mika Lehtola.
Leiriajasta suurin osa käytetään ladulla/
rinteessä, lisäksi yhteistä aamu- ja
iltaohjelmaa.
Retkimaksu 670 €. Sisältää matkat, majoituksen,
aamupalat ja päivällisen.
Retki täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen 15.2.2019 mennessä:
www.lappeenrannanseurakunnat.fi/seurakunnat tai
Lappeen srk, srk.siht. p. 040 3126 602, lappee.seurakunta@evl.fi
Tiedustelut
Mika Lehtola, p. 040 3126 601, mika.lehtola@evl.fi

Sokeain
kuunnelmaraati
aloitti toimintansa 1967 silloisen radioteatterin päällikön Pekka Lounelan aloitteesta. Vuodesta 2017 alkaen
raadin työskentelystä vastaa
Näkövammaisten kulttuuripalvelu, jolle tehtävä siirtyi
Näkövammaisten liitolta.
Olen toiminut elokuusta
2017 alkaen sokeain kuunnelmaraadin puheenjohtajana. Kuuntelemme ja arvioimme kaikki edellisen vuoden
kuunnelmat, jotka ovat Ylen
esittämiä, kotimaisia tai kotimaisista teoksista dramatisoituja kuunnelmia. Palkinto
jaetaan voittajakuunnelmalle huhtikuussa. Viime vuoden
voittaja on Juha-Pekka Koskisen kirjoittama ja Matti
Ijäksen ohjaama Töissä täällä. Viime vuonna valitsimme
ensi kerran myös vuoden ääninäyttelijän. Ensimmäisenä
tämän palkinnon sai Minttu
Mustakallio.

✁

Tule käymään
kirkolla!

Armi auttaa

Riitta Lemmettyinen ja Marianne Jansson. Luostarista poislähdön jälkeen elämä oli lähtöpisteessä, tulevaisuuden ja toivon näköalat olivat vähissä. Vaikeat kokemukset muuttuivat kuitenkin voimavaraksi.
Nykyisin julistajina ja kouluttajina toimivien naisten opetuksessa
käytetään elämyksellisiä keinoja.
Olet lämpimästi tervetullut!
Ruokailu ja kahvi kuuluvat ohjelmaan — maksu on vapaaehtoinen.

Sodan värit

Mikä kuunnelmassa
viehättää?

Kuunnelma sopii, kuin hansikas käteen, hitaasta elämisen
rytmistä vaikuttuneelle kuulijalle. Sitä on keskityttävä
kuuntelemaan. Puhelin äänettömälle tai virta pois, mukava
asento, mahdollisesti jotain
purtavaa ja virkistävää juotavaa käden ulottuville ja kuuntelemaan.
Kuunnelma voi olla hykerryttävän hauskaa viihdettä, kuten Knalli ja sateenvarjo
-kuunnelmat aikoinaan. Se
voi olla kihelmöivää ja ajatuksiakin herättävää jännitystä, kuten vaikkapa Seppo Jokisen romaaneihin perustuva komisario Koskinen -sarja. Siitä on jo menossa toinen
tuotantokausi.
Kuunnelma on myös taidetta, teatteria korville ja radioilmaisun mahdollisuuksia
monin tavoin hyödyntävää
draamaa. Vanhan ajan arkistokuunnelmiakin löytyy Yle
Areenasta ja Ylen arkistosta
runsaasti.
Puhetyöläiset, papit eritoten, hyötyvät ammatillisesti kuunnelmien kuuntelusta.
Millainen puhe, tai mikä tarina vangitsee huomioni? Millaisiin ääniin pitkästyn, mitkä herättävät mielenkiintoni?
Tähän kaikkeen vastaavat
kuunnelmat.

Moni muistaa kahden vuoden takaa Sodan värit -valokuvanäyttelyn Etelä-Karjalan museossa. Silloin se oli osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Nyt Sodan värit ovat jälleen Etelä-Karjalassa,
tällä kertaa Lemin Vanhassa Pappilassa.
Muistelemiseen on aihetta nytkin, tuleehan tänä vuonna kuluneeksi 80 vuotta II maailmansodan sekä talvisodan syttymisestä.
Vanhan Pappilan näyttelyhuoneissa
on kaikkiaan 88 kuvaa. Toisin kuin aikanaan Lappeenrannassa, Lemin näyttelyssä ei ole juurikaan talvisodan kuvia. Sen
sijaan jatkosodan kuvia on esillä laajemmin kuin Etelä-Karjalan museossa.
Suomalaiset TK-kuvaajat saivat sodan aikana saksalaisilta jonkin verran
tuolloin vielä harvinaista värifilmiä.
Näyttelyn kuvat ovat peräisin Puolustusvoimien arkistoista. Tiedetään, että
joillakin yksityisillä kuvaajilla oli sodan
aikaan myös käytössään värifilmiä, mutta ne kuvat ovat pysyneet piilossa näihin päiviin saakka.
— Kun katsoo värikuvaa, sota-aika
tulee mielikuvissa lähemmäksi tätä päivää kuin mustavalkokuvista, eräs Lemin
näyttelyvieraista totesi. Vaikka kuvien
sävyt ovat osin haalistuneet, niiden tunnelma tulee liki.
Kuvista näkyy, että värifilmiä on käytetty harkiten ja säästeliäästi, jopa lavastuksia tehden. Monista otoksista henkii
sunnuntaisen rauhainen tunnelma, mutta
tarinat kuvien taustalta kertovat toista.
Eräässä kuvassa kansallispukuiset
nuoret inkeriläisnaiset leikkaavat sirpillä viljaa. Asu ei ole aivan tyypillinen viljankorjuuseen, mutta ei ole tilannekaan.
Kuvan teksti kertoo, että viljankorjaajat
tietävät joutuvansa jättämään pian kotiseutunsa. Kuvan on ottanut itsekin inkeriläinen TK-kuvaaja Antti Hämäläinen.
Sodalla on monet kasvot. Ne ovat balalaikkaa soittavan, kotoaan lähtemään
joutuneen inkeriläispojan, työleirillä ripaskaa tanssivan suutarin, vangiksi jääneen kenraalin, räjähdyksen ääntä pelkäävän hevosen tai väsyneen sotilaan.
Lemin Vanhassa Pappilassa nuo kasvot
ovat nähtävillä huhtikuun lopulle asti.

Junnuleiri 10–14-vuotiaille (max 25 hlö). Tied.
Anja Kytölä, anja.kytola@evl.fi, p. 040 3126 542.
Nuorten leiri (max 10 hlö). Tied. Timo Lampi,
timo.lampi@evl.fi, p. 040 3126 540.
Leirin hinta 120 € sisältää bussimatkat, ruuat,
ohjelman ja telttamajoituksen omassa teltassa.
Ilmoitt. 6.2.–24.3. lappeenrannanseurakunnat.fi

KUOROT
Sammonlahden kirkolla
Pikkukuoro
4-6-vuotiaat ti klo 17 (12.2. alkaen)
Lapsikuoro
koululaisille to klo 16.30- 17.15
Nuorten musiikkiryhmä
ke klo 16-17
Heijastus
kuoro nuorille aikuisille to klo 18-19.30
Tavikset
ma klo 18-19
Seurakuntakuoro
ke klo 18-19.30

H

Enemmän
aittaako kipu arkea? elämään
Usein jo muutama fysioterapiakäynti auttaa!

Palvelumme vuokranantajalle:
- asunnon tiedot ja kuvat nettisivuillamme
- luottotietojen tarkistus
- vuokrasopimuksen teko
- edullinen kiinteä välityspalkkio

Palkkiot toteutuneesta toimeksiannosta:
-yksiö 420€, -kaksio 500€, -kolmio 560€, -4h+k 670€, -autotalli 300€. Hinnat sis.alv. 24%
Uusin palvelumme: Jos sinulla on jo vuokralainen valmiina,
teemme vuokrasopimuksen ja tarkistamme luottotiedot 70€, sis. alv.

Tervetuloa Asiakkaaksi!

Suurleiri Partaharjulla,
Pieksämäellä 24.–29.7.2019

Mikko Ojanen

Vuokraamme asuntosi
turvallisesti ja edullisesti

- aktiivinen vuokralaisen haku
- lehti- ja muu ilmoittelu
- asunnon esittelyt
- asunnon kuntoseuranta (40€/krt)

!
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www.vuokrausapu.fi merja@vuokrausapu.fi
Anni Swaninkatu 3, 53100 Lappeenranta, puh. 044 372 4971

Fysioterapiaan voit tulla
myös ilman lähetettä.
Ajanvaraukset puh. 020 743 7290
Helmikuun tarjous: erikoislämpöhoito
(lämpö sekä kylmäkompressio)
uudella Med4Elite -laitteella
fysioterapiakäynnin yhteydessä 10 €

Nettiajanvaraus ja fysioterapiaa myös lauantaisin.
Olemme Eksoten hyväksymä palvelusetelituottaja.
Valtakatu 38, Lappeenranta
020 743 7290
toimisto@fysio-eskola.ﬁ
www.fysio-eskola.ﬁ

Merkki paikallisuudesta.
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Atso Suopanki

Hiihtokirkko

KIINTEISTÖT

yhteisvastuu 2019
yhteisvastuu.fi

Koulukatu 12
on saanut uudet asukkaat
Pitkä remontti Koulukatu 12:sta on valmistunut ja täydellisesti
remontoituun rakennukseen siirtyivät Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloushallinto, henkilöstöhallinto, kiinteistöpalvelut, viestintä sekä keskusrekisteri.

su 10.2. klo 10-10.30
Ylämaan kirkossa, Koskentie 1
Hiihtokisoihin ilmoittautuminen
klo 10.30–10.45 seurakuntasalissa.
Kisat alkavat klo 11. Kaikki palkitaan.
Palkintojenjako ja pannukakkua
hiihtojen jälkeen seurakuntasalissa.

Tervetuloa!

Lastenohjaaja Anne Seino oli mukana pitämässä kahta lasten Hiutalehartautta Linnoituksen Sydäntalvi -tapahtuman yhteydessä 2.2. Hartauksissa kävi yhteensä 90 ihmistä.

Lumikirkko ahkerassa käytössä
Pakkaset pitävät
Linnoituksen lumikirkon toiminnassa.

Parisuhdebrunssit
Kehruuhuoneella
13.2. klo 10.30
23.3. klo 10.00
13.4. klo 10.30

Parisuhdepelit
Aino ja Iikka Voutilainen
Parisuhdeaiheinen eduskuntavaaliehdokkaiden paneeli
Parisuhdevartti musiikin merkeissä

Kehruuhuoneen tarjoilun hinta 15 €/hlö
Ilmoittautuminen Kehruuhuoneelle
Tervetuloa!

LAPPEENRANNAN seurakuntayhtymän lumikirkko Pyhän Laurin kirkko kohosi
tammikuussa Linnoitukselle perinteiselle paikalleen,
jossa 1500–1700-luvuilla sijaitsi Lapveden kirkko.
Rakennustalkoissa oli vajaat parikymmentä vapaaehtoista aina Ilomantsista
saakka.
Lumikirkon rakentaminen on helpottunut alkuajoista. Kehikkoa, jonka sisälle lumikirkon lähes kolmimetriset seinät tallotaan,
nostettiin aikoinaan miesvoimin nosturin sijaan.
— Nyt seinät nousevat nosturilla muutamassa tunnissa, kun ennen siihen meni melkein viikko,
toteaa lumikirkon idean isä
ja Sammonlahden entinen
kirkkoherra Jukka Lehtinen.
Lehtinen on ollut mukana kirkon rakennustalkois-

TEHDÄÄN YHDESSÄ!
Perinteinen koko perheen yhteinen

Ylös Jerusalemiin -pääsiäistapahtuma
(viikolla 16)

etsii toteuttajiaan – sinua!
Apua tarvitaan rakentamisessa, näytelmärooleissa,
kahviossa ja muissa pienissä asioissa.
Kysy tarkemmin pastori Jaana Pussiselta
p. 040 3126 402, jaana.pussinen@evl.fi tai tule
suoraan infotilaisuuteen ti 12.2. klo 18.00
(kahvit klo 17.30)
Lauritsalan seurakuntakodille, Kauppalankatu 1.
Pääsiäisesityksen ohjaa Aapo Stavén.

Tulethan
mukaan!

sa ensimmäisestä kerrasta,
vuodesta 2012 lähtien.
LUMIKIRKON SUUNNITELLUT
FrostiArtin hiekka- ja jääveistäjä Kimmo Frosti oli
tyytyväinen lumitilanteeseen kirkon rakennusvaiheessa. Toissa vuonna lumikirkko jäi kokonaan rakentamatta lämpimien säiden vuoksi ja viime vuonna kirkko rakennettiin kuukautta myöhemmin kuin
tänä vuonna.

”Konsepti on
yksinkertainen
ja toimiva.”
Kimmo Frosti

— Suurin haaste tässä
on sää, joka vaikuttaa lumen rakenteeseen. Lumi
saattaa olla ihan nuoskaa ja
märkää, tai täysin irtonaista
pakkaslunta tai sitten kovia
kokkareita. Se on aina tilanne, mikä meidän pitää
yrittää saada haltuun, että
saadaan poljettua lumi sei-

niksi, Frosti kertoo.
Kattorakenteet ja kattotuolit ovat parantuneet
vuosien saatossa, mutta
muuten lumikirkko on pysynyt paljolti samanlaisena
vuodesta toiseen.
— Konsepti ei ole muuttunut kovinkaan paljon,
kun se on yksinkertainen ja
toimiva, Frosti toteaa.
Lumikirkon sisältä löytyy tuttuun tapaan lumialttari. Jäästä tehdyt ikkunat ovat 25 sentin paksuiset, metrin korkeat ja puoli
metriä leveät.

ka Lehtisen ohella muun
muassa
Lappeenrannan
seurakunnan edellistä kirkkoherraa Juha Tiihosta, joka oli mukana myös kirkon
rakennustalkoissa.
Lumikirkko on ollut jälleen aktiivisessa käytössä
ja siellä pidetään useita 15–
20 minuutin mittaisia hartaustilaisuuksia viikoittain.
Kirkossa olisi myös mahdollista mennä halutessaan
naimisiin. Tähän mennessä kukaan ei kuitenkaan
ole vielä halunnut jäätävää
aloitusta liitolleen.

LUMIKIRKOSSA
PALAVAT
kynttilät vuorokauden ympäri ja sinne on aina vapaa
pääsy. Kirkon vieressä seisoo tuttuun tapaan lumienkeliveistos, jonka on toteuttanut Lappeenrannan
kuvataidekoulun 11–12vuotiaista koostuva Kuvis 5
-ryhmä.
Lumikirkon vihkiäisiä
vietettiin sunnuntaina 13.
tammikuuta. Satakunta ihmistä paikalle keränneessä
tilaisuudessa kuultiin Juk-

Atso Suopanki
➤ Hiutalehartaudet
lumikirkossa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin
klo 14 ja torstaisin klo
18, paitsi to 21.2. klo
19. Hartaushetket lapsiryhmille 18.2. saakka
maanantaisin klo 13
ja 14. Lumikirkon
päättäjäisten ajankohta määräytyy kevään
edistymisen mukaan.

Oletettua huomattavasti suuremmasta työmäärästä huolimatta peruskorjaus
valmistui 1 kk etuajassa.
Rakentamisen aikana purettavaa ja uudelleen suunniteltavaa tuli eteen lähes
viikoittain.
— Kaikesta vastoinkäymisestä huolimatta peruskorjauksen lopputulos on
onnistunut ja rakennuksen olemusta tukeva. Sisätiloiltaan lopputulosta voitaneen pitää kauniina, kertoo kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen.
Alun perin Lappeenrannan seurakunnan käytössä olevaan rakennukseen
päätettiin monien keskustelujen ja suunnittelun jälkeen sijoittaa hallintopalvelut sekä keskusrekisteri ja keskittää Lappeenrannan ja Lappeen seurakuntien toiminta Valtakatu 38
/ Kirkkokatu 10 kiinteistöön. Koulukatu 10 tulee
tyhjenemään toukokuun

loppuun mennessä.
Koulukatu 12 katutasossa sijaitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän
keskusrekisteri ja 2. kerroksessa muut hallintopalvelut.
Hallintopalvelut ovat
avoinna arkisin klo 9–15,
käynti B-ovesta tai porttikongista, jossa on hissi liikuntaesteisille.

Keskusrekisterin
palveluissa muutoksia
vuoden alusta
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt yhteistyösopimuksen Kouvolan
seurakuntayhtymän keskusrekisterin kanssa vuoden 2019 alusta alkaen
koskien kirkonkirjoista annettavia todistuksia.
Kaikkien Lappeenrannan seurakuntien Joutseno, Lappee (sis. Nuijamaan
ja Ylämaan), Lappeenranta,
Lauritsala, Sammonlahti jäsenluetteloista eli entisistä

Keskusrekisterin
aukioloajat
Koulukatu 12:ssa
21.1.2019 alkaen
➤ ma–to klo 10–15
➤ pe klo 10–13
Käyntiosoite:
Koulukatu 12,
katutaso, A-ovi

Tervetuloa
tutustumaan
uusiin tiloihin!
Atso Suopanki

Kiinteistön sisätilat on remontoitu täydellisesti.

PYHÄSTÄ NÄKYVÄKSI

BUSSIRETKI LÄHETYSJUHLILLE / KIRKKOPÄIVILLE
JYVÄSKYLÄÄN 17. - 19.5.2019

Lappeen Marian kirkko
– Sukupolvien perintö

Lähtö pe 17.5. Joutsenosta klo 13 (Lpr-Mikkeli-Jyväskylä)
Paluu su 19.5. Joutsenoon n. klo 17

Uusi upea lahjakirja ystävälle tai
muistoksi merkkipäivästä!

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 13.3. mennessä
Maarit Berg p. 040 3126 330 maarit.berg@evl.fi
Heidi Jantunen p. 040 3126 630 heidi.jantunen@evl.fi
Hinta: 160 € (2hh) ja 245 € (1hh)
(Hinta sisältää matkan ja majoituksen hotelli Scandic Jyväskylä)
HUOM! Lähetysjuhlaohjelma on ilmaista.
Kirkkopäivien ohjelma on maksullista,
jonne jokainen osallistuja hankkii
itse liput. www.kirkkopaivat.fi

kirkonkirjoista annettavat
virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään Kouvolan seurakuntayhtymän
keskusrekisterissä.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset tehdään
joko puhelimitse nro 040
195 4599 (puhelinpalvelu
avoinna ma–pe klo 9–12)
tai sähköisellä tilauslomakkeella, jonka löydät sivuiltamme: www.lappeenrannanseurakunnat.fi/info-jaasiointi/keskusrekisteri

Pyhästä näkyväksi -kirja 45 €.
Kirjaa voi tilata
Lappeen kotiseutuyhdistykseltä.
Postitettaviin kirjoihin lisätään
postitus- ja toimituskulut 15 €.

Lappeen Marian kirkko on kirkonrakentaja Juhana
Salosen ainoana säilynyt kaksoisristikirkko eli kahtamoinen vuodelta 1794. Alojensa johtavat tutkijat
ja taiteilijat sekä paikalliset asiantuntijat avaavat
runsaasti kuvitetuissa artikkeleissa kirkon ja kellotapulin historian taideaarteineen. Niiden eurooppalaiset juuret kertovat kristillisen uskon yhteydestä
yli rajojen. Omaleimainen paikallisuus näkyy uusissa
kirkkotekstiileissä. Kirkko muuttuvassa ympäristössä
puhuttelee olemassaolollaan ja kutsuu kokemaan
pyhän tulemisen näkyväksi tai näkyvän pyhäksi.
LAPPEEN KOTISEUTUYHDISTYS RY
lappeenkotiseutuyhdistys@gmail.com
Sihteeri Kaija Kourula, puh. 040 577 0430

Yhteisvastuu 2019 tukee
lasten ja nuorten koulutusta
Köyhien lasten määrä Suomessa
on kasvussa. Tuoreimpien, vuoden
2016 tulonjakotilastojen mukaan
10,2 prosenttia lapsista kuului pienituloiseen kotitalouteen. Tämä tarkoittaa 110 000 lasta. Samalla vähävaraisten lapsiperheiden asema on
heikentynyt esimerkiksi sosiaalietuuksien leikkausten ja jäädytysten
vuoksi.
Monien nuorten kohdalla unelmien ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa
maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten tietokonetta, oppikirjoja tai ammatillisissa opinnoissa
tarvittavia välineitä.
Maailman pahimmilla katastrofialueilla monet lapset ja nuoret ovat
menettäneet lähes kaiken tutun ja
turvallisen, kun he ovat joutuneet
pakenemaan luonnonkatastrofeja ja
konflikteja. Tulevaisuus näyttää toivottomalta ja oma merkitys maailmassa on usvan peitossa, kun koulunkäynti keskeytyy.
Koulutus on tärkeää yhteiskunnalliselle kehitykselle ja eriarvoisuu-

den vähentämiselle. Etenkin hauraissa maissa ja katastrofitilanteissa koulutus luo uskoa tulevaisuuteen ja tuo
vakautta arkeen.
Suomessa vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten
lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa.
Maailman katastrofialueilla keräyksen tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta lapsille ja nuorille. Turvalliset koulurakennukset ja koulutetut opettajat auttavat lapsia toipumaan traumaattisista kokemuksista,
sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan tulevaisuuden
kannalta elintärkeitä taitoja.
Avun vievät perille Kirkon Ulkomaanapu (60 % keräystuotosta), Kirkon diakoniarahasto ja paikallisseurakuntien diakoniatyö (molemmat
20 % keräystuotosta).
Vuoden 2019 Yhteisvastuukeräys
käynnistyi 3. helmikuuta.
www.yhteisvastuu.fi
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Monen
toimen mies
Arboretum ja kukkavaakunat ovat eräitä kaupunginpuutarhuri (eläk.) Arto Pulkkisen lahjoja Lappeenrannalle. Myös monet paikalliset yhdistykset ovat
saaneet nauttia aktiivisen miehen panostuksesta.
Useimmat kaupunkilaiset tuntevat Arto Pulkkisen joko kasvoilta tai nimeltä, onhan hän toiminut paitsi kaupunginpuutarhurina
myös seurakunnan luottamustehtävissä ja ollut mukana lukuisissa
yhdistyksissä.
Alkuperäinen lappeenrantalainen Pulkkinen ei ole. Hän eli
21-vuotiaaksi saakka Kuhmossa perheen maatilalla. Perheellä
oli viljelyksiä ja kotieläimiä, joiden hoitamiseen myös Pulkkinen osallistui. Veri veti kuitenkin
nuoren miehen hankkimaan itselleen ammattia kodin ulkopuolelta. Harjoittelupaikka löytyi Seppälän koulutilalta. Näin alkoi puutarhurin ura.
Puutarhuriksi Pulkkinen valmistui Otavasta ja suoritti hortonomitutkinnon Lepaalta suunnittelulinjalla. Puutarhatyökokemusta kertyi myös Erkylän puutarhalla, jossa Pulkkisen mieleen jäivät erityisesti omenapuut ja niiden hoito –
Kainuussa kun ei tuolloin kasvatettu omenapuita.

”Ihmisen pitää
juurtua alueelle
mihin aikoo jäädä.”
ARTO PULKKINEN

Syksyllä 1969 Kotkan seurakunta etsi seurakuntapuutarhuria,
johon Pulkkinen tuli valituksi.
— Ehkä käsin kirjoitettu hakemus jäi mieleen, naurahtaa Pulkkinen.
Paljastui, että kirkkoherra Leo
Pennanen oli grafologi ja oli kiinnostunut käsialanäytteistä, minkä vuoksi hän halusi työntekijöiltä
käsinkirjoitetut hakemukset. Pulkkinen työskenteli Kotkassa useamman vuoden, mutta hautausmaatyö ei tuntunut sittenkään omalta.
Alkoi uuden etsintä.
Kaupunki työnantajana oli
kiehtonut Pulkkista jo pitkään.
Kun pesti Lappeenrannan kaupun-

gilla Linnoituksen entistämistöiden työnjohtajana tarjoutui, hän ei
epäröinyt. Ja sille tielle kaupungin
töihin Pulkkinen jäi: työnjohtajaksi, suunnittelijaksi ja 1977 syksystä lähtien kaupunginpuutarhuriksi.
Suunnitteluhortonomi oli päässyt
unelmatyöpaikkaansa.

Marraskuussa istutetut
koivut ja muita ihmeitä
Yksi Pulkkisen käynnistämistä asioista oli puupuisto Luukkaan tilalla Lauritsalassa. Siellä kasvatettiin puita puistoja varten. Siellä taimet saivat vahvuutta ja saivat
rauhassa kasvattaa kunnon juuret.
Pulkkinen muistelee tapausta, kun
keskuspuistoon istutettiin koivuja
marraskuussa, ihmiset kävivät joukoin ihmettelemässä asiaa.
— Paljon oli ennustelua siitä,
etteivät koivut lähde. Mutta minä tiesin, etten epäonnistu tässä,
Pulkkinen kertoo ylpeänä. Ja koivuthan lähtivät seuraava kesänä
kasvuun mainiosti, hän myhäilee.
Pulkkisen kädenjälki on jäänyt
pysyvästi Lappeenrantaan. Vesitornin puistoon syntynyt arboretum on Pulkkisen ja silloisen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo Ohelan ansiota. Puisto avattiin 5.6.1980 kansainvälisenä ympäristöpäivänä, jolloin puistoon istutettiin 20 kpl visakoivuja.
Toinen muisto Pulkkisesta
ovat kaupungilla näkyvä kukkavaakuna, jotka tehtiin kaupungin
300-vuotisjuhlien ja asuntomessujen kunniaksi 1999. Kukkavaakuna on ollut Linnoituksen valleilla
jo 20 vuotta.

Seurakuntatyö
veti puoleensa
— Tunsin vetovoimaa seurakuntaa kohtaan ja 2002 lähdin ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa ja tulin
valituksi, kertoo Pulkkinen.
Luottamushenkilönä hän toimi yhteensä kolmen valtuustokauden ajan.
— Luottamushenkilönä toimiminen oli mielenkiintoista, siinä näki seurakuntatyötä mones-

Arto Pulkkinen on matkustellut paljon, tällä hetkellä mietinnässä on Narvassa käynti.

ta kantista, Pulkkinen kertaa. Hän
ehti toimia monessa työryhmässä,
kuten diakoniatyöryhmässä, ystävyysseurakuntatyöryhmässä ja
viestintätyöryhmässä.
— Koen, että seurakunnan työssä mukana oleminen on ollut kutsumustyötä, hän pohtii.

Harrastukset ovat
olennainen osa elämää
Pulkkinen on viihtynyt Etelä-Karjalassa. Hänestä ihmisen pitää aktiivisesti hakeutua toimintaan, mikä auttaa juurtumisessa paikkakunnalle.
— Ihmisen pitää juurtua sille
paikkakunnalle, minne aikoo jäädä. Niinpä minäkin otin mukaan
niin paljon yhdistyksiä, että niitä
oli lopulta yli 10, Pulkkinen naurahtaa.
Kaakon karjalaiset on yksi yh-

Seuraava Seurakuntatervehdys
Seuraava Seurakuntatervehdys ilmestyy ES Keskiviikon välissä 3.4.2019.
Lehdessä asiaa pääsiäisen
ajasta ja kevään tapahtumista.
Juttuvinkkejä ja
aineistoja voit lähettää:
eija.fabritius@evl.fi

Lue Seurakuntatervehdys verkosta!
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
www.esaimaa.fi
Seuraa Facebookissa:
facebook.com/lappeenrannanseurakunnat

distyksistä, jossa Pulkkinen on yhä
ainaisjäsenenä. Reilu parikymppisestä mukana kulkenut musiikkiharrastus johti pitkäaikaiseen lauluharrastukseen Karjala-kuorossa, Kaukaan laulumiehissä ja Lappeenrannan seniorikuorossa. Astman myötä kuoroharrastus on saanut jäädä. Mukaan tuli myös rotary-klubia ja postimerkkikerhoa,
viimeksi mainitussa Pulkkinen on
vieläkin mukana.
Pulkkisen aktiiviseen harrastustoimintaan kuuluvat myös logojen
ja kirjekuorten suunnittelu, onpa hän pitänyt niistä kolme näyttelyäkin, yhden Kuhmossa ja kaksi Lappeenrannassa. Tällä hetkellä työn alla on Rajavartiolaitoksen
100-vuotisjuhlien kunniaksi tehtävä kirjekuori. Myös Lappeen seurakunnan 600-vuotislogo on Pulkkisen käsialaa. Kirjoittaminenkin

sujuu: päiväkirjoja hän on kirjoittanut vuodesta 1955. Kotoa löytyy 46 kpl A4-kokoisia vihkoja,
yhteensä mittavat 5700 sivua.
Aiemmin vilkkaasti matkustellut Pulkkinen aikoo tulevaisuudessa keskittyä lähialueisiin.
— Terveys ei oikein tahdo enää
kestää pitkiä matkoja, hän harmittelee.
Onneksi niin Suomessa kuin
naapurimaissakin löytyy mielenkiintoisia kohteita. Kaik
kiaan
Pulkkinen summaa käyneensä
43:ssa maassa 109 eri matkalla.
Mieleen ovat jääneet erityisesti
Kiina ja Florida sekä Israelin matkat.
— Olen aina ollut kiinnostunut
uusista asioista ja paikoista, mies
perustelee aktiivisuuttaan.
Eija Fabritius

