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”Minä kumarrun pyhään temppeliisi päin
ja kiitän sinun nimeäsi armosi ja uskollisuutesi tähden.
Suuri on sinun nimesi, luja on antamasi lupaus.”
Luottamushenkilöltä

Ilmastoahdistus
koko luomakunnan
ahdistusta

T

ällä vuosikymmenellä ja siitä eteenpäin koko
elämänmenoamme punnitaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Monet kokevat sen
johdosta ilmastoahdistusta, jota asiantuntijat,
terapeutitkaan, eivät ole valmiita selittämään
pois. Sen sijaan kaikki teot ilmaston lämpenemisen
hillitsemiseksi ovat parasta terapiaa.
JOTKUT KRISTITYT saattavat pohtia sitäkin, missä
suhteessa nämä ilmastouhat liittyvät Jeesuksen paluun odotukseen. Pitäisikö asioiden vain antaa mennä
omalla painollaan ja Jumalan ja Jeesuksen antaa tehdä
tehtävänsä ihmisten puuttumatta tämän maailman tuhoutumiseen?
NOIN EMME missään nimessä kirkossamme ajattele. Näissä asioissa olemme tekemisissä nimenomaan
ensimmäisen uskonkappaleen, eli itse luojan ja koko
luomakunnan kanssa. Ilmastoahdistus, jos näin sanomme, on koko luomakunnan ahdistusta.
ONKO NIIN, että juuri näinä aikoina opimme uskostamme jotakin aivan uutta ja mullistavaa? Kyse ei olekaan yksinomaan minun pelastumisestani, tai meidän
kaikkien ihmisten ikuisesta autuudesta, vaan kyse on
koko luomakunnan pelastamisesta.
TAIVAALLINEN ISÄ on antanut meille tämän planeetan asuttavaksemme ja vain tämän. Meillä, hänen aikuisilla lapsillaan, on vastuu joko sen säilymisestä tai
tuhoutumisesta.

”Vaikutusvaltaisten päättäjien sijasta
Jumalan puhe
ja sen sisältämät vaatimukset välittyvät meille
nuorten vetoomusten
ja tekojen
kautta.”

VAIKUTUSVALTAISTEN PÄÄTTÄJIEN sijasta Jumalan puhe ja sen sisältämät vaatimukset välittyvät meille nuorten
vetoomusten ja tekojen kautta.
Viestit ilmaston muutoksen vaikutuksista ovat tämän ajan profetiaa!

Pixabay

Puutarha-alan opettajasta
hautaustoimen päälliköksi

Pyykkinaruteologiaa ja
syitä olla marisematta
Luottamushenkilön roolin seurakuntayhtymän hallinnos-

sa kokee joskus turhauttavana; yksittäisen jäsenen rooli tuntuu
lähinnä kumileimasimelta. Tekisi mieli ruikuttaa pikkuasioista,
kuten viherkasvien poistamisesta Lauritsalan kirkosta, vaikka
asiantuntijaryhmä on esityksensä tehnyt ja itse ollut seurakuntaneuvostossa hyväksymässä sitä.
Eräänä lauantaiaamuna tammikuussa iso joukko naisia sai
kuitenkin herätyksen; on maailmaa Lappeenrannan ja Suomen ulkopuolellakin. Maailman tapahtumista saamme ajattelemisen aihetta ja perspektiiviä kukin omiin harmituksen aiheisiimme. Piispa emeritus Irja Askola oli puhumassa naisten
aamiaisella ja tarjoili meille nojatuolimatkan moneen paikkaan:
Lauritsalan seurakuntanuoriin ja Lauritsalan kouluun, josta
koko matka alkoi, siirtyen Tansaniaan 1970-luvulla, Geneveen,
Tšekkoslovakiaan ja Myanmariin eli entiseen Burmaan.

Runojen ja matkakertomusten mukana saimme kuulla niis-

tä tärkeistä asioista, jotka näkyvät joskus kirkkaammin kaukana kotoa, kaukana omasta kuplasta. Pienet tarinat muistuttivat
meille kuulijoille, että kannattaa katsoa asiaa kiistakumppanin
näkökulmasta ja pitää keskustelua yllä sellaistenkin ihmisten
kanssa, joiden kanssa olemme eri mieltä. Erilaiset ja eri-ikäiset
ihmiset rikastavat elämäämme ja avaavat meille ikkunoita uusiin suuntiin.
Tšekkoslovakian kertomuksesta nousi esiin kommunismin
ajan arvet: arpien parantumiseen tarvittiin siellä se, että kaikki osapuolet kokivat tulleensa kuulluksi. Tässä somekohujen
ajassa kuuntelemisesta on välillä puutetta, silloinkin, kun kiistat
koskevat vähemmän traagisia asioita.
kristityn pariskunnan parvekkeella oleva pyykinkuivatusteline
kertoi kristinuskon arvoista, kuten tasa-arvosta Jumalan silmien edessä, tehokkaammin kuin mikään julistus (mikä ei siellä ilmeisesti olisi mahdollistakaan). Siinä nimittäin miehen ja naisen
vaatteet olivat kuivamassa vierekkäin ja samalla tasolla, toisin
kuin naapuriparvekkeilla.

Minä jatkan tästä eteenpäin piristynein ja kiitollisin mielin
muistaen kuunnella muita. Kiitos emeritus
piispa Irja Askola ja naisten aamiaisporukka!
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Eija Fabritius

tonomi, puutarha-alan opettaja Seija Kuosmanen aloitti hautaustoimen päällikkönä
1.1.2020. Joensuun Kukkatalolta Lappeenrannan seurakuntayhtymään siirtynyt Kuosmanen odottaa mielenkiintoisia vuosia uudessa työssä.

Kipinä syttyi kesätöistä
Kuosmasella on monipuolinen
koulutus- ja työhistoria puutarha-alalta. Valmistuttuaan
merkonomiksi kesätyöt puutarhamyymälässä saivat jatkamaan opintoja puutarha-alalla.
— Huomasin myymälässä,
että asiakkaat halusivat paljon
tuotetietoutta sekä hoito-ohjeita, joten innostuin opiskelemaan alaa.
Puutarhuriksi Kuosmanen
valmistui Harjun oppimiskeskukselta Ravijoelta. Puutarhuritutkinnon jälkeen hän palasi
puutarhakaupan alalle, mutta
kiinnostus jatko-opintoihin
heräsi puutarha-alan töiden
myötä. Alan töitä kertyi mm.
Kotkan kaupungilla ja Pyhtään kunnassa, jossa Kuosmanen toimi osallistuvana työnjohtajana. Opiskelut jatkuivat
Lepaalla ja Kuosmasesta tuli
maisemasuunnittelun hortonomi ja puutarha-alan opettaja Harjun oppimiskeskukseen.
Opiskelun ohessa hautausmaatyö tuli tutuksi Haminan
Ristiniemen hautausmaalla,
jossa Kuosmanen työskenteli kausi- ja kesätyöntekijöiden
ryhmänvetäjänä.
Opiskeluinnostus ei kuitenkaan laantunut, vaan Kuosmaselta löytyy myös ammatillisen opettajan pätevyys.
– Toimin vastuuopettajana
Harjun
oppimiskeskuksen
puutarha-alan opetuksessa ja
olin alani näyttötutkintovas-

paino
Kaakon Viestintä Oy, Kouvolan paino

Murhanenkeli
Löysin Teemu Keskisarjan ja hänen kir-

Maisemasuunnittelun hor-

SARJAKUVA
Seurakuntatervehdys

Maallinen
SISKO

Seija Kuosmanen on
viettänyt suuren osan
elämäänsä Kymenlaaksossa Pyhtäällä ja
Kotkassa. Kokkolan
ja Joensuun kautta tie
on tuonut lopulta
Lappeenrantaan.

Pyykkinaruteologia taas oli käytössä Myanmarissa, jossa

Mikko Ojanen
päätoimittaja
Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen
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UUSI KASVO

Ps. 138: 2

Pääkirjoitus

YHTYMÄ

Seija Kuosmasen työhön kuuluvat hautaustoimen hallinnoinnin ja esimiestyön lisäksi seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueiden hoito sekä tonttialueiden puuston katselmukset ja toimenpiteet.
Haastava ja laaja tehtäväkenttä ei Kuosmasta pelota.

taava ja koin, että ammatillisen opettajan pätevyydestä on
hyötyä tehtävän hoitamiselle,
Kuosmanen muistelee.
— Oppi ei ojaan kaada.

Kukkakaupasta
hautausmaalle
Jos puutarha-alan kipinä syttyi kukkakaupasta, oli loppuurakin löytymässä Joensuun
Kukkatalolta, jossa Kuosmanen toimi pihasuunnitelmia ja
neuvontaa sekä puutarhurin
töitä tehden. Siinä sivussa hän
toimi Joensuun seudun kansalaisopistossa tuntiopettajana.
— Käyn helmi-maaliskuussa
vielä siellä pitämässä yhden
lyhytkurssin pikkupihan suunnittelusta, Kuosmanen kertoo.
Kun hautaustoimen päällikön virka Lappeenrannassa
avautui, Kuosmanen ei epäröinyt.
— Puutarha-alalla vakituiset,
ympärivuotiset työpaikat ovat
harvinaisia. Kun paikka läheltä perhettä ja ystäviä avautui,
päätin tarttua tilaisuuteen.
— Minut on täällä vastaanotettu hyvin, tänne on ollut

kiva tulla, toteaa Kuosmanen.
— Lapset asuvat lähellä, toinen Pyhtäällä ja toinen Lappeenrannassa, joten siinäkin
mielessä paluu Kaakkois-Suomeen tuntuu mukavalle.
Työhön sopeutumista auttaa hänen mielestään se, että
hän on toiminut ja työskennellyt seurakunnalla aiemminkin.
— Olen onnellisessa asemassa, sillä täällä on joukko
rautaisia ammattilaisia työssä ja asiat on selvästi hoidettu
hyvin.
Suunnittelijan silmiin hautausmaiden yleisilme vaikuttaa toimivalta ja hyvältä, pieniä parannuksia tehdään sitä
mukaa kuin se tulee tarpeelliseksi.
— Puustoa täytyy esimerkiksi käydä säännöllisesti läpi,
ihan jo hautausmaiden kävijöiden turvallisuuden vuoksi. Hautausmaiden puusto on
kovilla mm. hautojen kaivuun
vuoksi ja siksi niitä pitää erityisesti tarkkailla, kertoo
Kuosmanen. Kuosmanen painottaa, että kunkin alueen

alkuperäisiä
suunnitelmia
kunnioitetaan ylläpidossa ja
kunnostustöissä. Esimerkkinä hän mainitsee Ristikankaan
kappelin vieressä olevan vesiaiheen, joka on tällä hetkellä poissa käytöstä ja jonka hän
haluaisi palauttaa alkuperäiseen käyttöönsä.

Avantouinnista
virtaa arkeen
Kuosmanen kertoo lataavansa
akkuja avannossa. Avantouinti on ollut harrasteena kolmen
vuoden ajan, Lappeenrannassa tosin kylmään veteen hän ei
ole vielä ehtinyt. Muutoinkin
Kuosmanen kertoo viihtyvänsä luonnossa patikoiden, retkeillen, sienestäen tai marjastaen.
— Aiemmin kuvioissa olivat
vahvasti myös hevoset ja koirat, mutta tällä hetkellä nautin
erityisesti kiireettömistä hetkistä luonnossa. Pidän myös
hiihtämisestä ja luistelemisesta, jos sellaiseen tilaisuus
tulee.
Eija Fabritius

Mika Kolehmainen

jansa muutama vuosi sitten. Keskisarja oli
puhumassa Lauritsalan seurakunnan tiloissa ikäihmisille suunnatussa luentosarjassa.
Koin olevani riittävän lähellä eläkeikää ja
niin oli kokenut moni muukin.
Sittemmin olen kävellyt Keskisarjan
opastamana Viipurissa, Pyhän Annan kruunun valleilla, vuoden 1918 pahimmalla teloituskentällä; sisällissodan aloituspaikoilla Pietisen tehtaan tienoilla Pelikaanitalon
liepeillä; Papulan vuorella samaisen sodan
molempien osapuolten hautausmaiden paikoilla. Olen ollut etsimässä polkua Viipurin
Koirahaudoille, jonne sisällissodan hävinneen osapuolen vainajat rahdattiin Papulasta; sekä Ristimäen hautausmaalla, jonne
päätyi vuosikymmeniä ennen sisällissotaa
kirjallisuutemme merkkihenkilö, Jaakko
Juteini.
Kirjoissaan Keskisarjalla on kyky saada
ajattelemaan asioita uudella tavalla. Hänellä on taito kertoa jo unohtumassa olevasta
historiasta silmiä avaavasti.
Uusin löytöni on Keskisarjan äskettäin
ilmestynyt kirja Murhanenkeli. Iltalukemiseksi en sitä suosittele. Voi olla, että uni ei
ihan heti silmään tule, kun sen laskee kädestään.
Murhanenkeli kertoo ajasta noin 200
vuotta sitten. Elettiin 1700-luvun alkua ja
Ruotsi, johon Suomikin tuolloin kuului,
soti monella suunnalla. Ruotsin suurvaltaasema oli murenemassa. 19. helmikuuta
1714 käytiin Napuen taistelu, jonka katsotaan aloittaneen isona vihana tunnetun hirmuisen kauden maamme historiassa.
Keskisarja suhteuttaa kirjassaan suuren Pohjan sodan viimeisen maataistelun
1900-luvun sotiin. Kahdessa tunnissa Napuen taistelussa kaatui noin 2600 Ruotsin joukkoihin kuulunutta, joista iso osa
oli suomalaisia. Omiksi tappioikseen sodan
toinen osapuoli, venäläiset, ovat ilmoittaneet noin 500 sotilasta. Napuen taistelu oli
Suomen kamaralla koskaan käydyistä taisteluista ankarin ja silloisen väestömäärään
suhteutettuna prosentuaalisestikin tuhoisin
kautta tunnetun historian.
Napuesta sotilaiden matka jatkui muutaman vuoden päästä Norjaan. Murhanenkeli ei asettunut sielläkään, vaikka Trondheimista tultiin takaisin taisteluitta. Liki 20
asteen pakkanen, jonka tehoa läpitunkematon lumimyrsky lisäsi, palellutti Norjan
vieraille vuorille noin 3000 sotilasta, joista suuri osa oli kotoisin Suomesta. Jälkeenpäin paleltumavammoihin ja niiden jälkiseurauksiin kuoli vielä noin 800 sotilasta.
Ison vihan julmuuksien ja murhanenkelin muiden töiden painotettiin olevan tavallisten ihmisten pahuuden syytä. Tuolloin
kukaan ei kyseenalaistanut, että pahuus
saattoi asua jossakin muualla, kuten sotaisissa hallitsijoissa ja heidän käskyläisissään.
Usein kuulee haaveiltavan elämisestä muutama sata vuotta sitten. Keskisarjan kirjan luettuani vastaukseni on entistä
vahvemmin sama kuin ennen: elän mieluiten tässä ajassa, johon olen sattunut syntymään.
Maallinen sisko

Henkilöstöuutisia
➤ Seurakuntapastori Pasi Riepponen

Lappeenrannan seurakunnasta siirtyy
1.2.2020 alkaen hoitamaan Sammonlahden seurakuntapastorin virkaa.
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VIA CRUCIS

SEURAKUNTATERVEHDYS Helmikuu 2020

Jeesus palaa Ristin tielle
Via Crucis – Ristin
tien harjoitukset
ovat täydessä
vauhdissa.
PÄÄESITYS PITKÄPERJANTAINA 10.4. KLO 21 /
KENRAALIHARJOITUS KIIRASTORSTAINA 9.4. KLO 21

Lauritsalan seurakunta,
lähetys- ja diakoniatyö.

PUOTI & PANNU, kahvila ja vaatekirppis
Lauritsalan seurakuntakodilla,
Kauppalankatu 1.
Olemme auki ma-to klo 10-14,
pe klo 10-13

Tervetuloa tekemään laadukkaita löytöjä ja nauttimaan
hyvästä kahviseurasta. Olet lämpimästi tervetullut!

Viimeksi toissavuonna nähty, pitkäperjantaina Lappeenrannan keskustassa esitettävä Ristin tie järjestetään
nyt Lappeenrannassa viidettä kertaa. Näytelmä alkaa tänä vuonna kaupungintalon
edustalla Kansalaistorilla,
missä esitetään useita kohtauksia. Sieltä Jeesus vaeltaa väkijoukon kanssa Golgatalle satamaan Linnoituksen rinteeseen.
Näytelmän kirjoittaja-ohjaajana toimii ensimmäistä
kertaa Ilmari Pursiainen,
jonka kuusisivuisessa käsikirjoituksessa on 16 puheroolia. Noin tunnin mittaisessa esityksessä kuullaan
tuttuun tapaan runsaasti
kuoromusiikkia.

Pursiaisen aiemmat sovitustyöt käsikirjoittamisen saralla ovat olleet paljolti lastenteatterissa. Tuotantojen erilaisuudesta huolimatta hän kuitenkin ammensi aiemmasta kokemuksestaan Ristin tietä työstäessään. Hän esimerkiksi halusi, että vakavahenkisessä
draamassa on mukana myös
huumoria.
— Olin päättänyt, että jos
tähän juttuun jotain huumoria tulee, niin sen täytyy olla
jotain, mikä vähän ivaa valtaapitäviä ja se ei saa kohdistua suoranaisesti Kristukseen.

Vapaat kädet

Nuoret Ristin tiellä

Roolituksessa Pursiainen
täytti ensimmäisenä näytelmän pääroolin.
— On tärkeää, että siitä
henkilöstä, joka Kristusta
esittää, välittyy jonkinlaista
lämpöä ja ystävällisyyttä, ja
että hän on karismaattinen
henkilö.
Hän löysi kuvaukseen so-

Ristin tien nuorimpina näyttelijöinä nähdään 12-vuotiaat Vieno Oikkonen ja
Eevi Romppanen. Jo yhdeksänvuotiaana Pähkinänsärkijä-baletissa esiintynyt
Oikkonen oli näytelmässä
mukana myös edelliskerralla, Romppanen on ensikertalainen.

TUUKKA LEIJAVUORI

Perinteinen ROKKAA JA PANNARIA - lähetyslounas
Laskiaissunnuntaina 23.2. Lauritsalan seurakuntakodilla
heti jumalanpalveluksen jälkeen.
Lounaan hinta 7€ nimikkolähettiemme
työn tukemiseksi maailmalla.
Rokka lämmittää mukavasti, jos vaikka lunta tulisi ja
laskiaismäkeen pääsisi. TERVETULOA!
Lauritsalan seurakunta / lähetystyö

Musamessu muskarimeiningillä
su 9.2. klo 16 Lauritsalan kirkossa,
Kauppalankatu 1
Laulamme kirkkomuskareissa opittuja lauluja.
Jos ei ole käynyt – opit
kyllä yhdessä!
Tule koko perheellä!

12-vuotiaat Vieno Oikkonen (vas.) ja Eevi Romppanen saivat Ristin tie -näytelmästä puheroolit.

pivan näyttelijän lohjalaissyntyisestä, 26-vuotiaasta
Tuukka Leijavuoresta. Lahden kansanopistossa teatterin tekemistä ja näyttelemistä kaksi vuotta opiskellut
Leijavuori asuu Helsingissä, missä hän on Ylioppilasteatterin jäsen ja tekee sekä
näyttelijän että kouluavustajan töitä. Teatterin lisäksi
hänellä on ollut roolit muun
muassa Aku Louhimiehen
Tuntemattomassa sotilaassa
sekä Syke-sarjassa.
— Halusin heti tarttua tähän, eihän tätä isompaa roolia ole missään mahdollista
päästä tekemäänkään. On
iso kunnia tehdä tällainen
rooli, Leijavuori kertoo.
Pursiainen antaa Leijavuorelle paljolti vapaat kädet Jeesuksen roolin tulkinnassa.
— Tuukan tapauksessa minusta tuntuu, että nyt löytyi
jotenkin niin sopiva henkilö tähän, sellainen vilpitön,
joviaali ja ystävällinen ihminen, että voidaan luottaa
siihen, että hän tekee sen
omalla tavallaan.

”Halusin heti
tarttua tähän.”

Varhaisnuorten ja perheiden hiihtolomaretki
ke 26.2. kohteena Fazer ja SuperPark sisähuvipuisto / Jumbo ja
Flamingo
Tiedustelut:
Hinnat sis. kuljetus+ Fazerila + ruokailu:
Jukka Hirvi
Kirkkoon kuuluville:
p. 040 3126 343
14-v. ja nuoremmat 20 € + aktiviteetti
jukka.hirvi@evl.fi
15-v. ja vanhemmat 30 € + aktiviteetti
Markus Rantanen
Kirkkoon kuulumattomille:
p. 040 3126 441
14-v. ja nuoremmat 40 € + aktiviteetti
markus.rantanen@evl.fi
15-v. ja vanhemmat 60 € + aktiviteetti
Aktiviteettivaihtoehdot:
• SuperPark 16 €
• Flamingon kylpylä alle 15-v. 14 € / yli 15-v. 24 €
• Omatoimista oleskelua Jumbossa/Flamingossa
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
lappeenrannanseurakunnat.fi

Atso Suopanki

— Olemme
näytelmässä ilkeitä tyyppejä, joiden
tehtävä on ärsyttää Pietaria,
Romppanen kertoo.
Vienon äiti Päivi Savilampi kertoo toimineensa
harjoituksissa stunttina tyttöjen kohtauksessa.
— Se tuntui äärimmäisen
epämiellyttävältä ja ahdistavalta, kun nämä kiusaavat
Pietaria. Te olitte hitsin hyviä siinä, Savilampi kannustaa tyttöjä.
Molemmat pitävät Ristin
tien harjoituksia mukavana vapaa-ajan täytteenä. He
arvostavat esiintymiskokemuksen karttumista ja Oikkonen uskoo näyttelemisen
kehittävän myös artikulaatiota.

”Siinä hetkessä
se varmasti
vähän jännittää.”
EEVI ROMPPANEN

Muiden ikätovereiden
puuttuminen joukosta ei
tyttöjä haittaa.
— On se ihan kivaakin,
vaikka ei koko ajan olisi
ympärillä kauheaa hälinää,
kun on samanikäisiä mukana, Romppanen toteaa. Hänen harrastuksiinsa lukeutuvat joukkuevoimistelu ja
sellon soitto orkesterissa.
Hän myös haaveilee näyttelijän ammatista. Oikkonen
puolestaan harrastaa pia-

nonsoittoa sekä karakterija street-tanssia. Musiikkiopiston opintoihin kuuluvat
myös teoriatunnit.
Tytöt eivät vielä jännitä
H-hetkeä.
— Varsinkin kun oma
kohtaus on alkamassa, veikkaan, että sitten alkaa se
jännitys, Oikkonen toteaa.
— Harjoituksissa ei varmaan ole ollut 30 ihmistä
enempää kerralla, se ei vielä oikein tunnu, Romppanen
jatkaa.
— Mutta siinä ihan lähiaikoina ja siinä hetkessä se
varmasti vähän jännittää, että siellä on oikeasti ihan hirveenä porukkaa.
Enkeliä kahdessa aiemmassa Ristin tiessä esittänyt
Savilampi on nyt ylipappi
Kaifaana ensimmäistä kertaa puheroolissa.
— Olen äärimmäisen innoissani siitä, että olen saanut näin hienon roolin, Savilampi kertoo.
— Olen yhdeltä koulutukseltani teologi, joten minulle on samanaikaisesti sydäntäsärkevää olla roolissa,
missä Kristusta vaaditaan
ristiinnaulittavaksi.
Mutta niinhän tässä piti käydä,
jotta pääsiäisen ihme tapahtui ja Ristin tien tarina elää
edelleen, hän toteaa.

➤ Lue Ristin tien kirjoittajaohjaaja Ilmari Pursiaisen
haastattelu sivulta 12.

joka toinen tiistai klo 9-11
Lappeen seurakuntasalissa, Kirkkokatu 10A
21.1., 4.2., 18.2., 3.3.,17.3.,31.3.,28.4.,12.5. ja 26.5.

Oikeus ihmisarvoiseen
elämään

Diakonian aamupala ja kohtaamisia
Tarjolla aamupalaa (vapaaehtoinen maksu)
Diakoniatyöntekijöitä tavattavissa
Ajankohtaisia asioita, neulomisnurkkaus
Kaikille avoin, päivän lehti luettavana

TERVETULOA!

NUORET

Nuorille kerhotaitajille
menestystä
Kirkon
varhaisnuorisotyön organisoimalla kouluikäisten kerhotoiminnalla on pitkät perinteet. Erilaiset kokki-, puuha-, peli- ja harrastekerhot kokoavat edelleen viikoittain laajasti lapsia ympäri Suomea.
Nuorten ohjaajien toiminta kouluikäisten lasten kerhoissa vaatii erityistä osaamista. Nuoria kerhonohjaajia koulutetaan muun muassa alueellisilla kerhonohjaajapäivillä, joita Nuori Kirkko ry järjestää yhdessä hiippakuntien ja paikallisseurakuntien kanssa.

”Tapahtuman
yhteydessä jaettiin myös ansiomerkkejä kerhonohjaajille.”
Lappeenrannan seurakuntien kouluikäisten kerhoja vetävät nuoret ohjaajat osallistuivat lauantaina
18.1.2020 nuorisotyönohjaajiensa kanssa Mikkelin
hiippakunnan kerhonohjaajapäivään Kotkassa.
Koulutuspäivä piti sisällään työpajoja tiedon, taidon ja virkistyksen alueilta.
Lisäksi päivän aikana pidettiin Kerhotaitaja-kisat, jotka koostuivat kerhotoimin-

nassa tarvittaviin taitoihin
liittyvistä tehtävistä. Kerhonohjaajat joutuivat ratkaisemaan tehtävät hyvällä ryhmätyöllä ja niihin vaadittiin näppäryyttä, osaamista sekä nopeutta.
Lappeenrannasta osallistuneet joukkueet menestyivät kisoissa hyvin. Lappeen seurakunnan joukkue
voitti kisan ja Sammonlahden seurakunnan joukkue
sijoittui kolmanneksi kakkossijan mentyä Valkealaan. Kolmihenkiset joukkueet saivat iloista ja äänekästä kannustusta muilta matkassa mukana olleilta
25:ltä Lappeenrannan seurakuntien kerhonohjaajalta.
Tapahtuman yhteydessä
jaettiin myös ansiomerkkejä kerhonohjaajille. Nuorella kirkolla on pronssinen,
hopeinen ja kullattu ansiomerkki, ja niitä myönnetään hakemuksesta seurakuntien kasvatustyössä toimiville vapaaehtoisille, esimerkiksi kerhonohjaajille,
kahden, neljän ja kahdeksan vuoden vapaaehtoistyöstä.
Päivä päättyi yhteiseen
messuun Kotkan kirkossa
ja paluumatkalla linja-autossa vallitsi tyytyväinen
tunnelma. Ensi vuonna kerhonohjaajapäivä järjestetään Mikkelissä.
Päivi Suutari
Kirsi Lampi

Diakoniatyö

FYSIOTERAPIA - LYMFATERAPIA - JALKOJENHOITO

Elämänlanka

Onko kuolema loppu,
kyselevät nuoret
Tämän päivän rippikoulusuunnitelma noudattaa
osallisuuden periaatetta. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että nuoret saavat itse vaikuttaa siihen, mitä rippikoulussa opetetaan. Rippikoulun ensimmäisenä ryhmäpäivänä toteutetaan Valintojen meri -niminen tehtävä. Siinä nuori saa valita lähes 30:sta eri
vaihtoehdosta itseään kiinnostavat aiheet. Merkillepantavaa on, että viime vuosien ehdoton ”listaykkönen” on ollut aihealue Taivas ja helvetti – mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Onko taivasta maan päällä?
ja aihealue Kärsimys ja kuolema – miten Jumala vastaa ihmisen kärsimykseen? Onko kuolema loppu?
Kun sama Valintojen meri -tehtävä toteutetaan rippikoululaisten vanhemmilla, vastaukset painottuvat
seuraaviin aihealueisiin: Vastuu luomakunnasta, Elämän arvot ja valinnat, Seurustelu, Seksuaalisuus, Uskon suhde tieteeseen ja Suhde muihin uskontoihin.
Nuorten valinnat antavat meille viitettä siitä, mikä on rippikoulujen ”paras myyntituote”. Mihin kannattaa satsata resurssien vähetessä? Nuorten vas
tausten perusteella kristilliseen sanomaan, yksinkertaisuudessaan. Sillä iankaikkisuuskysymykset mietityttävät. Ilmastonsuojeluun, seksuaalisuuteen, seurusteluun jne. saa paljon tietoa jo koulumaailmassa
ja muilta yleishyödyllisiltä tahoilta, mutta vain kirkko vastaa kysymykseen kuoleman jälkeisestä elämästä. Rippileireillä hiljaisinkin nuori on intoutunut kyselemään aiheesta; millaista on taivaassa, onko siellä eläimiä ja miksi Jeesuksen piti kuolla? Rippikoulut
ovat juuri niitä paikkoja, missä on tilaa ja aikaa pohtia, kysellä sekä vastaavasti tarjolla asiantuntemusta
aiheesta. Rippikouluaika on elämässä hyvin käytettyä aikaa, kun nuori saa jäsenneltyä mielessään elämän kestävät arvot ja varmuuden siitä, että Kristus
on voittanut kuoleman. Siitä alkaa elämän rohkeus.
Kristillinen näkymä kuolemasta ei ole kaiken loppu, vaan kristityillä on edessään valoisa tulevaisuus
taivaassa. Siellä, missä ei ole enää kuolemaa, ei itkua, eikä mitään, mikä meitä sitoisi tai vahingoittaisi. Kun rippikoululainen saa varmuuden pelastuksesta, se on ilon aihe meille kaikille. Siteeraten erään
pojan antamaa palautetta rippikoulusta: ”Nyt olen
varma siitä, että kerran kun kuolen, minä en herää
koirien taivaassa!” Tällaisen palautteen saaminen on
”papin palkkapäivä”, jolla pappi elää vielä monet,
monet leirit.
Susanna Julin

Seurakuntapastori
Lappeen seurakunta

Arkiapu
Kaarina

Lappeen seurakunnan Elina Lyytikäinen (vas.), Nea Kettunen ja Emilia Kytölä sekä Sammonlahden seurakunnan
Mikael Mäkelä, Janna Tynkkynen ja Viivi Vainikainen
menestyivät Kerhotaitaja-kisassa.

Toivon

ikkuna maailmalle

Avoinna ma–pe klo 10–17 Valtakatu 32
Olisiko sinulla kiinnostusta tulla pitämään kauppaa auki yhdessä muiden kanssa, tai tykkäätkö
leipoa? Etsimme vapaehtoisia avuksi.
Jos olet kiinnostunut, tule käymään kaupalla,
tai voit myös soittaa meille p. 040 3126 331.
Tilaisuuksia
Rukouskävely ke 5.2. klo 16 (joka toinen ke).
Neulepiiri to 13.2. klo 15 (joka toinen to).
Seurakuntahetki to 20.2. klo 12 (joka kuukauden kolmantena torstaina).
Päiväkahvilaulajaiset ti 3.3. klo 14 (joka
kuukauden ensimmäisenä tiistaina).
Katso tarkempi ohjelma ES Keskiviikon kirkollisista seurakuntien yhteisistä tilaisuuksista.

5

Keskustan Fysioterapia

Atso Suopanki

Kirkonkulman aamu
KIRKON
DIAKONIA

SEURAKUNTATERVEHDYS Helmikuu 2020

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

Eksoten
palveluseteliyrittäjä

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

www.arkiapukaarina.fi
Puh. 050 5626 424

Vieraana ja muukalaisena
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetyspyhä
Lappeenrannassa su 9.2.2020
Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10
Klo 10

messu Lappeenrannan kirkossa

Klo 13

Raamattutyöskentely:
Muukalaisuus Raamatun valossa

Klo 13.45 Kahvi
Klo 14.15 Lähetystilaisuus:
Pakolaistyön ajankohtaiset kuulumiset
Klo 15

seurakunnan tervehdys ja loppulaulu

Mukana Anne ja Aatu Gröhn, Reetta Karjalainen
ja Maarit Berg, Risto Rauhala.
Lähetysyhdistys Kylväjä, Lappeenrannan
seurakunta ja Lappeen seurakunta

Vaivaako niska, hartiat tai selkä?
Kipua nivelissä, turvotuksia?
Varaa aikasi fysio- tai lymfaterapiaan
– myös ilman lääkärin lähetettä!
Meiltä myös
omaishoidon palvelusetelipalvelut.

TURVALLISTA ASUMISTA
HALEJA JA HOIVAA
KOSENKODISSA
040 739 1339
www.kosenkoti.fi

KESÄMÄEN
LEIPOMO

www.kesamaenleipomo.fi

KAHVILA MYYMÄLÄ

Puh. 05 4569 175
Kourula: Karankokatu 3
Keskusta: Kauppakatu 53, Lappeenranta
Kotisairaanhoito ja Kotihoitopalvelu

Kanerva T:mi
p. 044 2792379

• Sairaanhoidolliset palvelut
• Verinäytteet
• Lääkejako
• Avustus/asiointipalvelut
Omaishoidon palveluseteliyrittäjä

SE AIDOSTI PAIKALLINEN TAKSI

TAKSI

SAIMAA

Tervetuloa särälle!
Ennakkovaraukset p. 040 5280 003

kattaus@museosara.fi

Vainikkalantie 6, Lemi
Lemin Kotiseutuyhdistys ry.
www.museosara.fi

Hiljaisuuden retriitti
”Marian salaisuus”

pe 20 – su 22.3. Tuosan leirikeskuksessa,Vehkataipaleentie 520
Retriitti tarjoaa mahdollisuuden
hiljentymiseen, ulkoiluun ja lepoon.
Ohjaajina toimivat perheneuvoja Tuija
Kuukka ja rovasti Ritva Saarikivi-Kakkonen.
Täysihoito omin liinavaattein 90 €.
Retriitti täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ma 2.3. mennessä: tuija.kuukka@evl.fi, p. 040 3126 801.
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USKONTO
Vili Lahti

Virsimaraton

Kirja-arvio

27–29.3. Joutsenon srk-salissa, Penttilänt. 5
Laulamme virsikirjan (myös lisäosat) läpi.
Kaikki ovat tervetulleita laulamaan.
Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen maksu.
Mukana kirkkokuoro ja Joutsenon
Gospelkuoro.

Järjenkäyttö sallittu –
Anselm Canterburylaiselle
Jumala oli tosiseikka,
josta kuka tahansa voi
vakuuttua järkeilemällä
Anselm Canterburylainen:
Kaksi kirjoitusta Jumalan
olemassaolosta.
Gaudeamus 2019. 236 s.

Joutsenon kirkkokuoro
viettää 100-vuotisjuhlaa
juhlamessussa 3.5.2020 klo 10.
Kanttorina Marika Rantanen,
urkurina Toni Pussinen.
Messun jälkeen tarjoamme kirkkokahvit,
tervetuloa!

Konserttisarja

Lappeen Marian kirkossa, Valtakatu 35
Tuotot Lappeen Marian kirkon pääurkujen
uusimiseen. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
Su 23.2. klo 18
Iloiset urut. Riina Tölli, urut
Su 29.3. klo 18
Kaunista kiitosta — lauluja valoksi ja
voimaksi. Hanna Ekola ja Virpi Salo
Su 26.4. klo 18
Lumme brass ja
käsikelloyhtye
Su 24.5. klo 18
Kevätlaulajaiset.
Lappeen srk:n kuorot

MUSIIKKIA, SEIKKAILUJA, SAFARIA,
UNOHTUMATTOMIA KOKEMUKSIA,
ERILAISEN KULTTUURIN JA ELÄMÄN
OPPIMISTA

MATKA KENIAAN
10.6.-21.6.2021

HINTA:
Hotellimajoituksella max 1950 €
Kotimajoituksella max 1650 €
sis. lennot, majoituksen puolihoidolla,
verot, viisumin, aktiviteetit ja ohjelman.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN:
Toni Pussinen 040-3126 711 toni.pussinen@evl.fi
Katriina Pyyhtiä 040-3126 730 katriina.pyyhtia@evl.fi

Kristinusko

”Kirkon identiteetiksi on
muodostunut selviytyminen”
Pastori Henrik Wikströmin mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko
hakee liikaa kompromisseja. Sen sijaan asioihin pitäisi ottaa kantaa
kristinuskon näkökulmasta.
Kirkko on laittanut jumalakuvan markkinoiden punnittavaksi, kellumaan kuin valuutan. Nykyään Jumala nähdään jonkinlaisena suurena tuntemattomana liberaalina, pastori Henrik Wikström määrittelee.

Henrik Wikström teki
kirjan kirkon kriisistä
Wikström julkaisi viime syksynä
Mitä Jeesus tekisi? -kirjan, jossa
teemana on kirkon 2000-luvun
kriisi. Kirjassaan Wikström pohtii Jumalaa, tabuja, sankareita ja
antisankareita, miehen ja naisen
rooleja yhteiskunnassa, rakkautta, hyvyyttä ja pahuutta.
Wikström, 47, toimii tällä hetkellä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Agricola-liikkeen toiminnanjohtajana ja yhteisön rakentajana. Wikström luonnehtii
itseään vantaalaiseksi ammattikouludropautiksi. Parikymppisenä hän koki voimakkaan hengellisen herätyksen ja alkoi sittemmin

opiskella teologiaa Helsingin yliopistossa. Pappina hän on toiminut 16 vuoden ajan.
Wikströmin mukaan jumalakuvan muutos on tapahtunut rintarinnan länsimaiden kulttuurisen muutoksen kanssa. Koska
Suomen evankelis-luterilainen
kirkko on joutunut 1960-luvulta
lähtien voimakkaasti haastetuksi,
sen identiteetiksi on muodostunut selviytyminen.
— Kun johonkin asiaan pitäisi ottaa kantaa kristinuskon näkökulmasta, yritetäänkin saada
aikaan kompromissi. Luovimista perustellaan sillä, ettei kirkko
vain menettäisi mahdollisuutta
kohdata kansaa rippikouluissa ja
toimituksissa.
Wikströmin mukaan kirkko yrittää kytkeä minkä tahansa
megatrendin osaksi kristinuskoa.
1970-luvulla tämä liittyi työläisiin, ja myöhemmin erilaisiin vähemmistöihin. Tällä hetkellä erityisesti luonnonsuojelu on vah-

vasti esillä.
— Ihmisille yritetään ohjelmallisesti kertoa, että ”hyvää tekemällä ollaan kunnon kristittyjä”.
Raamatun mukaanhan asia menee niin päin, että suhde lähimmäiseen ja ympäristöön muuttuu, kun evankeliumi koskettaa
ihmistä.

Myötäilevää asennetta
Wikström toteaa, että kirkko
yrittää ylipäätään myötäillä suomalaisten tämänhetkistä uskonnollisuutta.
— Uskontojen perusidea on
kuitenkin aina se, että ne haastavat ihmisen koko todellisuuden.
Kun ihmisten mielipiteitä ja tutkimustuloksia myötäillään, kysymys ei ole enää mistään uskonnosta.
Wikström uskoo, että myös
median toiminnalla on jossain
määrin merkitystä. Media nostaa
aktiivisesti esiin tiettyjä asioita.
— Kirkossa on paljon hyvää pe-

rustyötä, minkä mediapöly peittää. Seurakunta puhuu kokoontuessaan pääosin ihan eri asioista
kuin mitä media nostaa koko ajan
tikunnokkaan.
— Toisaalta en tiedä onko kirkon perustyökään nykyään kovin
juurevaa. Sanoma on ohentunut
aivan valtavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun
selkeästi ilmoittamat haastavat,
Jumalassa kiinni olevat ja uskon
kovassa ytimessä liikkuvat kysymykset käytännössä ohitetaan.
Wikströmin mukaan seurakuntien perustyö on kaikin tavoin
hyvin varovaista.
— Samalla vastustan kuitenkin ehdottomasti shokkihoitoa,
ihmisten pelottelua tai jyräävää
kristinuskon julistusta.
Wikström toteaa, ettei vallitsevassa tilanteessa ratkaisu ole
myöskään se, että oppi muutetaan jyrkemmäksi. Kirkon tilanne
johtuu paljolti siitä, että Suomessa ei ole enää kristillistä yhtenäiskulttuuria.
— Nykyisellä tavalla järjestäytynyt kirkko, missä on vahvat ammattikunnat ja pitkät vakioperinteet, ei voi mitenkään elää tällaisessa tilanteessa. Asiat eivät muutu jollain ohjelmajulistuksella tai
piispojen päätöksellä. Nykytilanteeseen ei ole syyllinen kukaan ja
samaan aikaan kaikki ovat syyllisiä.
Wikström toteaa arvostavansa kirkon ja seurakuntien teke-

mää työtä.
— En missään tapauksessa ajattele niin, että tämä työ olisi merkityksetöntä tai arvotonta, tai ettei Jumala käyttäisi meitä. Kirjani ei ole varsinaista kirkkokritiikkiä, vaikka se totta kai osuu myös
kirkkoon. Oikeastaanhan on niin,
että jokaisen kristityn pitäisi tehdä koko ajan huomioita kristikunnan tilasta.

Elävää kristinuskoa
Suomen evankelis-luterilainen
kirkko on menettänyt varsin paljon jäseniään viimeisen kymmenen vuoden aikana.

”Vastustan kuitenkin ehdottomasti
shokkihoitoa, ihmisten pelottelua
tai jyräävää kristinuskon julistusta.”
Henrik Wikström

— Jos kirkko menettää rahansa
ja asemansa, se on ehdottomasti
parasta mitä kirkolle voi tapahtua. Se on tietysti samalla raskasta ja kivuliasta meidän sukupolvellemme. Myöhemmin kirkon
töihin tulevat ottavat vastuun
marginalisoituneemmasta, mut-

ta todennäköisesti vähän elävämmästä kirkosta, pohtii Wikström
ja muistuttaa, että kirkon ohella myös monet muut instituutiot
ovat nykyään vaikeuksissa.
Wikströmin mukaan Jumalaan ja tulevaan elämään keskittyminen on elävän seurakunnan
merkki.
— Ekumeniikan professori Osmo Tiililää siteeraten: kirkko on
täällä siksi, että täällä kuollaan.
Elävässä kristinuskossa ollaan
toinen jalka taivaassa, vaikka vielä olemmekin maan päällä.
Wikström toteaa, että kristittynä voi elää rikasta elämää. Hänen mukaansa Luther on mainio
esimerkki iloluontoisesta kristillisyydestä.
— Meidän tulee ottaa Jumala hirveän tosissaan, mutta voimme olla samalla täydellä sydämellä ihmisiä. Elävä seurakunta ottaa
tosissaan niin Raamatun kuin elämän. Siinä ei tarvitse korostua askeesi tai nihkeä oikeaoppisuus.
— Rippikoululaisille tapaan sanoa, että kristinusko on kokonaan totta tai kokonaan valhetta.
Välimuotoja ei ole.
Wikström toteaa, että kristinuskon tilanne ei ole kiinni evankelis-luterilaisen kirkon asemasta.
— Kristittyinä meidän pitää tietysti uskoa siihen, että Jumala pitää huolen asioista.
Juhana Unkuri

Ovatko usko ja järki toistensa vastakohdat? Eivät
ole, käy ilmi Anselm Canterburylaisen Kahdesta kirjoituksesta Jumalan olemassaolosta (suom. Toivo
J. Holopainen). Teos koostuu Holopaisen johdannosta, Anselm Canterburylaisen kahdesta kirjoituksesta eli Monologionista ja
Proslogionista sekä aihepiiriin liittyvän kirjallisuuden luettelosta.
Anselm Canterburylainen
(1033-1109) oli yksi keskiajan huomattavimmista filosofeista ja teologeista. Hän
syntyi Alppien laaksossa,
Aostan kaupungissa ja eteni kirkollisella urallaan aina
Canterburyn arkkipiispaksi
saakka. Johdannossaan teologian tohtori ja dosentti Holopainen tutustuttaa lukijan
niin Canterburylaisen elämään kuin kirjalliseen tuotantoonkin. Ikään kuin pienenä maistiaisena hän esittelee myös Anselmin oppi-isä
Lanfrancin osuutta ehtoollisteologiaan liittyvässä kiistassa. Tässä kohdassa Holopaisen oma ääni kuuluu kaikista
selkeimmin, kun hän omaksuu tutkijan roolin ja kritisoi
vallitsevaa käsitystä Lanfrancin ja Anselmin suhteesta.
Anselmin
kirjoitukset
Monologion ja Proslogion
avaavat mielenkiintoisen näköalan
varhaiskeskiaikaiseen ajatteluun. Molemmissa teoksissa Canterburylainen pyrkii pelkän järjen todistamaan Jumalan olemassaolon sekä jotakin siitä,
millainen Jumala on. Tekstit ovat luonteeltaan mietiskelyitä, jotka on tarkoitettu
hitaasti pureskeltaviksi; Holopainen kehottaa lukemaan
niitä keskiaikaiseen tapaan
ääneen, mikä takaa sopivan
verkkaisen rytmin.
Monologionissa Anselm
tekeytyy ihmiseksi, joka ei
tiedä kristinuskosta mitään.
Tästä näkökulmasta hän alkaa tarkastella todellisuutta ja tulee mietiskelynsä kuluessa osoittaneeksi niin Jumalan olemassaolon, Pyhän
Kolminaisuuden kuin sielun
kuolemattomuudenkin.
Toisessa kirjoituksessa,
Proslogionissa, Anselm esittää ontologisen argumenttinsa, josta hänet edelleen tunnetaan. Sen lähtökohtana on
käsitys Jumalasta täydellisenä olentona, jota suurempaa

ei voida ajatella. Monologionin tapaan Anselmin ajatus
liitää sangen korkeisiin sfääreihin. Proslogioniin on liitetty myös Gauniloksi nimetyn
munkin kritiikki ja Anselmin
vastine siihen.
Anselmin päättelyketjuja on varsin helppo seurata — kiitos Holopaisen sujuvan suomennoksen ja mainion johdannon. Historiallisesti Canterburylainen edustaa varhaiskeskiaikaa, jonka filosofia ja teologia olivat vielä vain etiäinen siitä
skolastisesta hiustenhalkomisesta, minkä sydänkeskiaika oli synnyttävä. Jos ha
luaa vertailla Anselmin päättelyä myöhemmän skolastiikan kiemuroihin, kannattaa
hankkia käsiinsä myös Johannes Duns Scotuksen Jumalan tunnettavuudesta ja
muita kirjoituksia (Gaudeamus 2008), sekin Holopaisen suomentama.
Gaudeamus on tehnyt
hienon sivistysteon julkaistessaan jälleen yhden filosofian klassikon suomeksi. Mutta suuri kysymys tämän teoksen äärellä on: Onko Anselmilla edelleen annettavaa? Oma vastaukseni
on myöntävä. Anselmin kirjoitukset muistuttavat siitä,
että kaikesta sinänsä positiivisesta hiljaisuus- ja mystiikkainnostuksesta huolimatta kristinusko esittää todellisuudesta väitteitä, joille täytyy tarjota järkiperusteita.
Ja ovathan Anselmin mietiskelyt myös mielenkiintoisia,
vaikka niiden argumentaatio
onkin saanut osakseen perusteltua kritiikkiä. Vakuuttuipa lukija Anselmin päättelystä tai ei, yksi on kuitenkin varma: mietiskely tämän
benediktiinimunkin seurassa
on antoisaa.
Aki Lasonen

Kirjoittaja on uskonnonfilosofian jatko-opiskelija
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Hannu Kujala

Eevan Kukka
Kahvipaahtimo Lehmus Roastery
Kattava Catering oy
Kespro oy
Kiinteistöhuolto Lyijynen oy
K-Supermarket Sammonlahti
Lappeenrannan kaupunki
Saimaan Tukipalvelut Oy
SPR, Lappeenranta
Tilausliikenne E. Rantanen
Vaasan & Vaasan
Muut lahjoittajat ja vapaaehtoiset

Lappeenrannan seurakuntien
asiakaspalvelupisteet

Lappeenrannan seurakuntien palvelupisteessä
Koulukatu 12 A (ent. Keskusrekisteri) ja Joutsenon
seurakuntatoimistossa Penttiläntie 5 hoidetaan
kirkollisten toimitusten ajanvaraukset sekä niihin
liittyvät tilavaraukset.
Asiakaspalvelussa toimistokäynnillä vastaanotamme
virkatodistustilauksia, avioliiton esteiden tutkintapyyntöjä, kirkkoon liittymisiä ja kirkosta eroja.
Asiointi puhelimitse:
Kaste- ja vihkivaraukset
Lappeenrannan seurakuntien palvelupiste,
p. 040 3126 282 tai 040 3126 283 ja
Joutsenon seurakuntatoimisto, p. 040 3126 296.
Hautaan siunaaminen ja hautapaikka-asiat
Lappeenrannan seurakuntien palvelupiste,
p. 040 3126 284 tai 040 3126 281 ja
Joutsenon seurakuntatoimisto, p. 040 3126 296.
Sähköpostilla: lappeenranta.palvelupiste@evl.fi
ja joutseno.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistustilaukset suoraan Kouvolan
aluekeskusrekisterin virkatodistuspalvelusta,
p. 040 765 4017. Palveluaika ma–to klo 9–12,
ma 10.2. alkaen ma–to klo 9–15.
Sähköpostilla: virkatodistukset.kouvola@evl.fi.
Lisätietoja verkkosivuiltamme
www.lappeenrannanseurakunnat.fi/info-ja-asiointi

TÄLLÄ
KUPONGILLA

Virpi Rusanen,
fytonomi,
AITO-kauppias

-20% alennus

yhdestä normaalihintaisesta tuotteesta
(voimassa 29.2.2020 asti)

Ystävyysseurakuntatyötä lähialueella
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on ollut ystävyysseurakuntatyöryhmä jo
vuosia. Siihen on kuulunut
pääsääntöisesti yksi edustaja jokaisesta seurakuntayhtymämme seurakunnasta.
Yhtymän ja Viipurin ev.lut.
seurakunnan allekirjoitettu
sopimus on tehty 2007. Tämän vuoden alusta Viipurin
ystävyysseurakuntatyö budjetteineen siirrettiin yhtymältä Lappeenrannan seurakunnalle.
Työryhmän tehtäviin on
kuulunut taloudellisen avun
jakaminen naapurikaupunkiimme Viipuriin, missä toimii pieni, mutta aktiivinen
seurakunta. Lappee antaa
myös vuosittain tukea Viipuriin. Lisäksi moni yhtymämme seurakunnista on kerännyt vuosittain kolehdin ystävillemme rajan taakse.
Viipurin ev.lut. seurakunta
kuuluu Inkerin kirkkoon. Jäseniä sillä on satakunta. Mukana on eri-ikäisiä henkilöitä. Ilahduttavaa on nuorien
runsas määrä ja heidän keskuudessaan tehtävä nuorisotyö, mikä kertoo siitä, että seurakunnalla on tulevaisuutta. Viipurin seurakunta sai ”palautuksena” valtion
hallinnolta käyttöönsä Pietarin-Paavalin kirkon lähes
kolmekymmentä vuotta sitten. Kirkko sijaitsee kauppatorin ja sen kuuluisan pyöreän tornin läheisyydessä.
Taloudellisen tuen antamisen lisäksi ystävyysseurakuntatyöryhmän toimenkuvaan kuuluu nimensä mukaisesti yhteistyö monissa
asioissa viipurilaisten kanssa. Vierailut puolin ja toisin

kuuluvat käytäntöihin. Papit
palvelevat toistensa Jumalanpalveluksissa. Seurakuntien kuorot vierailevat naapurikaupungeissaan esiintymässä. Lapset ja nuoret pitävät yhteisiä leirejä. Muutenkin vierailut ovat luoneet oikeita ystävyyssuhteita kansojemme välille.
Yhteistyöstä ja ystävyydestä kertovat myös työryhmän järjestämät suositut retket Lappeenrannasta
Venäjälle. Matkat tehdään
alkukesästä johonkin valittuun kohteeseen. Ensi toukokuussa on tarkoitus lähteä aina Petroskoihin saakka. Aiemmin on kierretty
Laatokkaa, vierailtu Valamossa, Konevitsassa, Pietarin eri kohteissa ja Keltossa.
Retket ovat olleet suosittuja
ja bussi on saatu täyteen pikaisesti.
Toinen retkikohde on aina joulun alla Viipurin järjestämiin joulujuhliin, jonka yhteydessä olemme tehneet kauppakierroksen. Molemmat matkat ovat saaneet
aikaiseksi Viipurin ystäviä.
Retkille tulee toki uusiakin
matkalaisia, mutta monet
käyvät niillä vuosittain.

Ev.lut. kirkko Venäjällä
Evankelisluterilaisuus on
Venäjällä pientä, onhan ortodoksisuus maan valtauskonto. Sanotaanhan monesti: ”jos olet venäläinen, olet
ortodoksi”. Inkerin kirkko on kuitenkin laajentanut toimialuettaan pikkuhiljaa. Se on muuttumassa pääosin venäjänkieliseksi, mutta myös suomenkieli kuuluu
ainakin maamme lähialueil-

http://lappeenranta.aitokauppa.fi

la. Lappeenrannassakin tuttu piispa Aarre Kuukaupin
siirtyessä eläkkeelle Inkerin
kirkon uudeksi piispaksi nimettiin 13. tammikuuta alkaen Ivan Laptev.
Inkerin kirkon pääpaikka
ja kirkko on Pietarissa. Kirkon koulutuskeskus taas sijaitsee Keltossa. Siellä koulutetaan kirkon työntekijöitä, mm. diakoneja ja pappeja.

Kirkko Ensoon
Svetogorskin (Enso) luterilaisen seurakunnan ollessa
Suomen alaisuudessa siellä
toimi kaksi rukoushuonetta. Omaa kirkkoa sinne ei
ehditty rakentaa. Nyt Inkerin evankelisluterilaisen kirkon alaisuudessa Ensoon on
suunnitteilla oma kirkkorakennus.
Inkerin ev.lut. kirkko osti tontin 2018 seurakunnalle aivan sairaalan vierestä. Näin Svetogorskissa eli
suomalaisittain Ensossa, aivan Imatran naapurikunnassa, on käynnissä kappelirakennusprojekti. Tontilla sijaitsi pieni ja huonokuntoinen mökki. Se kunnostettiin
vuoden 2019 jouluun mennessä kirkkotilaksi. Vuonna 2020 on tarkoitus rakentaa tontille suurempi, n. 150

neliömetrin suuruinen kirkkotila.
Kappelin tarkoituksena
on tehdä Svetogorskin seurakunnalle oma toimitila ja
Viipurin seurakunnalle leiri- ja kurssikeskus. Samalla kirkko toimii välivarastona ja majoitustilana avustustarkoituksessa. Ensossa
on hyvin pieni seurakunta.
Se toimii Viipurin kappeliseurakuntana. Seurakuntaa
tulee palvelemaan Roman
Sukharev, joka on vihitty
pappisvirkaan toukokuussa 2018. Hän vastaa nuorisotyöstä Viipurin seurakunnassa ja hänen vaimonsa lapsityöstä. Romanilla on
näky tavoittaa kaupungin
väkeä erilaisilla tapahtumilla ja leireillä.
Vanha mökki on kunnostettu pieneksi noin 20 hengen kirkkotilaksi. Kesällä
2020 on tarkoitus aloittaa
varsinaisen kirkon rakennustyö. Sinne kaivataan talkooväkeä ja muutakin apua.
Asiasta innostuneet voivat
ottaa yhteyttä ystävyysseurakuntatyöryhmän puheenjohtaja Ilpo Talikkaan, joka
kertoo tarkemmin alkavasta
projektista.
Matti Matikainen

Savitaipaleen
Kauppakatu 41
puh. (05) 451 3449
53100 LAPPEENRANTA

Kysy
lisää!

Saimaantie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO

Kukka ja Hautaus Ky
Peltoinlahdentie 32 Puh. 040 718 6153
Avoinna Ma–Pe 9–17, La 9–13, Su 11–13
www.savitaipaleenkukkajahautaus.fi

PESULA
IMATRA
Lappeentie 39, p. 050 431 7450
ma-to 10-17, pe-la suljettu

TÄYDEN PALVELUN PESULA

–––––––––––– jo vuodesta 1993 ––––––––––––

Ristikankaan
kehittäminen oli
pitkässä puussa
Ristikankaan hautausmaa
vihittiin käyttöön jo 1932.
Melko pian sen jälkeen huomattiin, että sen laajentaminen olisi tarpeen, mutta neuvottelut kaupungin
kanssa kestivät kaikkiaan
15 vuotta. Kappeli Ristikankaalle saatiin viimein syksyllä 1957.
Kappelin
suunnitteli
maankuulu arkkitehti Erik
Bryggman, tunnettu klassismin ja funktionalismin
edustaja, jonka töitä ovat
mm. Turun Ylösnousemuksen kappeli. Piirustusten ollessa kirkkovaltuuston käsittelyssä tuli tieto arkkitehti Bryggmanin kuolemasta. Kappeli saatiin kuitenkin
toteutettua perikunnan suotuisalla luvalla arkkitehti Olli Kestilän toimesta.
Ristikankaan kappeli on
ollut toiminta-aikanaan ahkerassa käytössä. Siellä on
pidetty päiväjumalanpalveluksia ja iltakirkkoja siunaustilaisuuksien
lisäksi. Nykyisin tilaa käytetään
pääasiassa siunaustilaisuuksiin, mutta siellä pidetään
myös hartauksia ja musiikkitapahtumia.

Remontissa
kunnioitettiin alkuperäisiä suunnitelmia
Eniten peruskorjausta vaati — mikä oli myös suurin remonttiin johtanut syy — alakerran vainajien säilytystilat. Ne olivat tarpeisiin nähden liian pienet. Remontissa kellarikerros tekniikkoineen koki suurimmat muutokset, ja tila saatiin toimivammaksi ja paremmin nykyistä tilannetta vastaavaksi. Remontin jälkeen tilaa on

Ristikankaan vuonna 1957 valmistunut kappeli on suojeltu
rakennus.
Eija Fabritius

Ristikankaan kappelissa löytyy monia mielenkiintoisia yksityiskohtia kävijöiden katsottavaksi

kaikkiaan 28 vainajalle.
Ristikankaan kappeli on
suojeltu rakennus, joten sen
interiööriin tai ulkoasuun
ei ole saanut tehdä mitään
muutoksia lukuun ottamatta
vainajien säilytystiloja. Kappeli onkin entisöity alkuperäiseen asuunsa ja esimerkiksi alkuperäiset kappelin
penkit ovat nyt kunnostuksen jälkeen uuden veroiset.

”Suurin muutos
on lämmitysja muussa
tekniikassa.”
Teijo Kankkunen

Kiinteistöpäällikkö Teijo
Kankkunen kertookin, että
suurin muutos on lämmitysja muussa tekniikassa, jotka

on uudistettu nykypäivän
tasolle. Myös valaisimet on
uudistettu tehokkaammiksi,
mikä on saanut jo osalta kävijöistä kritiikkiäkin.
— Kappelin remontti valmistui kolme viikkoa etuajassa ja pysyimme melko
tarkkaan budjetissa, joten
remontin voi katsoa onnistuneen, Kankkunen myhäilee tyytyväisenä. Kaikkiaan
kappelin remontti tuli maksamaan 800 000 euroa.
Maallikon silmään kappelin remontti on ollut onnistunut. Kappeli kaikkine
yksityiskohtineen on kaunis sekä sisältä että ulkoa
— kannattaa käydä, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus.
Väinö Aaltosen teos Seppelöidyt äidit löytyy sisäänkäynnin vierestä kuten ennenkin.
Eija Fabritius

Miksi alttaritauluissa
kuvataan Kristus ristillä?
Risti oli antiikin Rooman julmimpia kidutusvälineitä. Se oli varattu
häpeärangaistukseksi erityisesti orjille ja varkaille
ja itse kuoleminen ristillä oli hidasta, useita päiviäkin kestänyttä vähitellen tukehtumalla menehtymistä.
Uskomme
mukaan
Jeesus ristillä sovitti syntimme. Idän kirkko korostaa hänen lunastustyötään. Hän vapautti
meidät synnin, kuoleman
ja pahan vallasta.
Risti on siis muuttunut vastakohdakseen,
voiton merkiksi. Kristus
ristillä on ikään kuin syli avoinna ottamassa meitä vastaan.
Lapsille tästä kerrottaessa näkökulman tulee olla erilainen. Ne, jotka eivät pitäneet Jeesuksesta eivätkä hyväksyneet hänen opetuksiaan
surmasivat hänet ristillä.
Mutta Jeesus nousi kuolleista ja siksi me pääsemme kerran taivaaseen.
Ristinkuolema ja ylösnousemus kuuluvat saumattomasti yhteen, joten
lasten opetuksessa painopisteen on oltava ylösnousemuksessa.

KUKKAKAUPPA • HAUTAUSTOIMISTO
Kauppakatu 49, 53100 Lappeenranta
P. (05) 453 1604, 045 128 9360
www.mirjaminkukka.com

69€

53100 Lappeenranta

LaatuJalka
Merja Kosonen
Puh. 044 972 5048
Jalkojen hoitoa
koti- ja laitoskäynteinä
Omaishoidon palvelusetelituottaja

Kotipalvelua
J S Heinonen

Aurinkoa päi

vä

Siivous, ikkunanpesut,
hoiva ja huolenpito,
asioinnit ym.

Puh. 050-545 1765 / Ajanvaraus

Hoiva- ja siivouspalvelut
ihan kaikille!

Kysy lisää ja tilaa ilmainen kartoituskäynti!
Puh. 044 455 6800

Alina Lappeenranta

liisa.nikamaa@alinahoivatiimi.fi

www.alinahoivatiimi.fi

KIVIKOKKO OY

Ekopharma
hoidot & tuotteet

• Kotihoito- ja tukipalvelut

- pesuapu, kauppa, ulkoilu, asiointi

• Sairaanhoitajan
palvelut
Ajanvaraus & lahjakortit 24/7
www.arleena.net

Hallituskatu 23, LAURITSALA
Avoinna arkisin klo 10-17
Puh. 045 127 6806

N e u le e n a i ka !

www.fysiowire.fi

Tietäjänkatu 2

Fysioterapia Kalle Laine
Ilkankatu 1, 53100 Lappeenranta

esim. - verinäytteet
- injektiot ym.
• Jalkahoitoa kotiin

HYVINVOINTI

Asiantuntijuus ja ammattitaito,
tässä avain palveluun aitoon.

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

SS

Siivous
Sinikka Oy

• Siivouspalvelu
• Kotiapupalvelu
• Ulkoilutuspalvelu
• Alv:ton palvelu

Katso lisää
vaihtoehtoja

www.fysiowire.fi puh. 020 7497 660

Ajanvaraus 010 212 5333

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

Esim. 60 min
hieronta ja lämpöhoito
Hautausasioissa palvelemme
osoitteessa Kauppakatu 47

- Fysioterapia
- akupunktio
- hieronta/urheiluhieronta
Omaishoidon palveluseteli

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT

Varaa itsellesi
rentouttava ja
ihana hieronta!

LAPPEENRANTA
Suonionkatu 27,
p. 0440 419 050, 010 292 3250
ma-to 10-17.30, pe 10-15

•Kaikki kodin tekstiilit sekä työhaalarit
•Mattojen pesu tehokkaalla laakapesukoneella
•Pesu myös itsepalveluna ajanvarauksella
AITO-kauppa Lappeenranta (Luontaistuntijat)
Puhakankatu 9–11, Prisma
Puh. 050 544 4467
• Avoinna ark. ma-pe 9–18 ja la 9–16

Joulu ja Kiitosjuhla. Vasemmalla Kirkkoherra Vladimir Dorodnij, keskellä Diakoni Roman Sukharev ja oikealla pastori
Pekka Jauhiainen.

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

Alan ammattitaitoista palvelua
www.nybergoy.fi

Eija Fabritius

Ristikankaan vuonna 1957
käyttöön vihityn kappelin remontti on saatu tältä erää päätökseen. Kirkkoherra Hannu Haikosen pitämä käyttöönottohartaus
pe 17.1. keräsi paikalle hyvin väkeä.

Armi auttaa

i!

kaikkia, jotka osallistuivat Perinteisen jouluaaton juhlan järjestämiseen 24.12.2019
ja toivottavat Siunattua uutta vuotta 2020!

Ristikankaan kappelin
remontti valmistui aikataulussa

äs

KIITTÄVÄT LÄMPIMÄSTI

Ystävyysseurakuntatyö

Leikkaa talteen

Lappeenrannan seurakunnat, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry, Lappeenrannan Helluntaiseurakunta, Lappeenrannan Ortodoksinen Seurakunta ja Vapaaseurakunta

Meillä voit
käyttää/maksaa
omaishoitajien
palveluseteleillä.

Ritva Vaintola
puh. (05) 451 2195
Oksasenkatu 8, Lpr

Soita
ja kysy
lisää!

Puh. 040 8150 163
www.siivoussinikka.fi
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Kirkon kuvapankki

Kirkolliskokoukseen
ja hiippakuntavaltuustoon valitaan
uudet jäsenet
Kirkon korkeimman
päättävän elimen sekä
hiippakuntien linjauksista päättävien valtuustojen kokoonpanot päätetään 11.2. pidettävissä
vaaleissa.

vissä vaalikokouksissa. Seurakuntalaisen mahdollisuus vaikuttaa
kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustoedustajiin syntyy siis välillisesti seurakuntavaaleissa, joissa kaikilla seurakuntalaisilla on
mahdollisuus äänestää edustajia
seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa
1.5.2020.

Kirkolliskokoukseen valitaan
64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa alkavalle 4-vuotiskaudelle 1.5.2020 alkaen. Mikkelin
hiippakunnan edustajien määrä on
12 (4 pappisedustajaa ja 8 maallikkojäsentä). Vastaavasti hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä sekä seitsemän pappisjäsentä.
Edustajista päättävät seurakuntien luottamushenkilöt maallikkojäsenten osalta sekä papisto pappisedustajien osalta 11.2. pidettä-

Kirkolliskokous on
kirkon ylin päättävä elin
Kirkolliskokous päättää mm. kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä.
Kirkolliskokous käsittelee asioita, jotka koskevat kirkon oppia
ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä,
hallintoa ja taloutta. Se myös vastaa kirkon suhteista valtioon, muihin kirkkoihin ja järjestöihin. Kir-

Rakenneselvitysraportti
valmistui
Vuoden 2019 aikana tehty selvitys yhden seurakunnan mallin eduista ja haitoista on saatu päätökseen. Selvitysmiehen
antama raportti luovutettiin
11.12.2019.
kolliskokouksen tehtävistä säädetään kirkkolaissa (KL 20:7).
Kirkolliskokous
kokoontuu
kahdesti vuodessa, toukokuussa
ja marraskuussa, 4-5 päivää kestävään kokoukseen. Esityksiä kirkolliskokoukselle tekevät piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot sekä kirkolliskokousedustajat itse. Myös seurakuntalaisen tekemä aloite voi edetä kirkolliskokoukseen saakka.

Hiippakuntavaltuusto hallinnoi hiippakuntaa tuomiokapitulin kanssa
Valtuuston tehtävänä on tukea ja

edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.
Hiippakuntavaltuuston jäseninä on 14 maallikkoa ja 7 pappia
aina neljä vuotta kerrallaan. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2–4
kertaa vuodessa. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunta voi lähettää aloitteen kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.
➤ Lue lisää kirkon sivuilta:
https://evl.fi/tietoa-kirkosta/
kirkon-organisaatio/
paatoksenteko-kirkossa

Lappeenrannasta useita ehdokkaita
kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon
Kirkolliskokousehdokkaat
Maallikot: Tiina Aalto-Huhtinen,
Timo Lampi, Tommi Kiukas, Panu Kärri, Ilkka Pöyhönen ja Tarja Seppälä
Papit: Laura Hienonen ja KaisaLiisa Pehkonen-Suoranta

Hiippakuntavaltuustoehdokkaat
Maallikot: Tiina Aalto-Huhtinen,
Timo Lampi, Tommi Kiukas, Panu Kärri, Juha Rantalainen ja
Tarja Seppälä
Papit: Laura Hienonen ja KukkaMaaria Kalpio

Millaista tulevaisuutta
kirkolle?
”Haluan vaikuttaa myös siihen,
että katsomme avoimin mielin tulevaisuuteen ja näemme ja
vahvistamme positiivisia asioita kirkossa. Yksi tärkeä asia on

nuorten ja naisten tukeminen
johtajuuteen ja vaikuttamiseen.”
Kukka-Maaria Kalpio
”Luterilaiset kristilliset arvot
kunniaan! Niissä on kulttuurimme ja kansansivistyksen pohja. Kirkko antaa eväitä löytää aito toivo ja käsitys elämän tarkoituksesta kiireen keskellä. On
tärkeää, että kirkko tulee lähelle ihmistä, elää ajassa ja on helppo saavuttaa.” Tiina Aalto-Huhtinen
”Nuorten aikuisten tavoittaminen on tavoite, jonka toteuttamiseen tulee löytää uudet toimintamallit, perussanomasta tinkimättä. Samalla täytyy varmistaa suurten ikäluokkien kohtaamisen jatkuminen. Samalla pitää
päättää mistä luovutaan. Seurakuntien erilaisuudelle tulee luoda tilaa.” Ilkka Pöyhönen

”Kokonaiskirkon osalta on tärkeää saada tehtyä yhteinen päätös avioliittoasiasta. Hiippakunnassamme toivon muutosta ankeaan ja harmaaseen ilmapiiriin.
Tarvitsemme lisää iloa, toivoa ja
rohkaisua.” Laura Hienonen
”Yhteyden ja ymmärryksen rakentamiselle on ajassa suuri tarve. Tarvitsemme toista kunnioittavaa, kuuntelevaa ja lempeää
asennoitumista myös itselle vieraita ajatusmaailmoja kohtaan.
Kirkon sanoma antaa arvon jokaiselle ihmiselle hänen ominaisuuksistaan riippumatta ja antaa
toivon myös ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien uhkien
edessä.” Kaisa-Liisa PehkonenSuoranta
”Seurakuntien perustehtävän
(jotta ihmiset uskoisivat Jumalaan, rakastaisivat lähimmäistään

TEHDÄÄN YHDESSÄ!
Perinteinen koko perheen yhteinen

Ylös Jerusalemiin –pääsiäistapahtuma
(viikolla 15)

Etsii toteuttajiaan — sinua!
Apua tarvitaan rakentamisessa, näytelmärooleissa,
kahviossa ja muissa pienissä tehtävissä.
Kysy tarkemmin pastori Helena Meriläiseltä
p. 040 3126 403, helena.m.merilainen@evl.fi tai
tule suoraan infotilaisuuteen ti 18.2. klo 18
(kahvit klo 17.30)
Lauritsalan seurakuntakodille, Kauppalankatu 1.
Pääsiäisesityksen ohjaavat Aapo Stavèn ja Heidi Parkkinen
Tulethan mukaan —
pidetään pääsiäisperinne voimissaan!
www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Abode Stock

ja huolehtisivat luomakunnasta)
tukemisen mahdollistumiseksi
hiippakuntavaltuuston pitää antaa tuomiokapitulille riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit
kehittää omaa toimintaansa, pitää yhteyksiä kaikkiin seurakuntiin ja kouluttaa niiden eri työmuotojen työntekijöitä ja viranhaltijoita.” Juha Rantalainen
”Keskeinen oma tavoitteeni
on että kirkko on edelläkävijä niin luomakunnan varjelemisessa kuin lähimmäisen rakkauden osoittajana. Kirkko on vaikuttaja ja kirkon tulee olla läsnä
ihmisten arjessa – ottaen kantaa
ja osoittaen suuntaviivoja, joissa toteutamme Jumalan sanaa ja
noudatamme Jumalan johdatusta.” Tarja Seppälä
ehdokasgalleria.evl.fi

Valtuustoseminaarista
lähtenyt aloite
aloitti koko vuoden
kestäneen selvitystyön
Ehdotus selvityksen tekemiseen lähti valtuutetuilta ja yhteinen kirkkovaltuusto (YKV)
esitti 23.1.2019 selvityksen
käynnistämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 6.2.2019 valita selvityksen tekijäksi Kirkkopalvelujen
kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman. Tehtäväksi annettiin
selvittää edut ja haitat yhden
seurakunnan mallissa verrattuna nykyiseen seurakuntayhtymämalliin.
Yhden seurakunnan mallista
on keskusteltu Lappeenrannassa ennenkin. Asiaa on pohdittu
vuonna 2006 sekä 2010-2012.
Vuoden 2019 kyselyissä esiin
nousivat pitkälti samat teemat
kuin vuosina 2010-2012.
Huomioitavaa tällä aikavälillä 2012-2019 on jäsenkehitys.
Jäsenmäärä on Lappeenrannan
seurakunnissa pudonnut 4995
jäsenellä eli 8,6 %. Kirkollisveroa jouduttiin nostamaan vuoden 2019 alusta pudonneiden
tulojen vuoksi.
Toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Etelä-Karjalan ja
Lappeenrannan asukasmäärän
ennustetaan laskevan. Kirkon
jäsenmäärä luultavasti laskee,
vaikka asuinalueen väkiluku pysyisikin samana. Seurakuntien
jäsenmäärän Lappeenrannassa arvioidaan vuonna 2038 olevan noin 45 000, nykyisen noin
52 000 jäsenen sijaan.

Enemmistö henkilöstöstä
ja luottamushenkilöistä
on yhden seurakunnan
mallin kannalla
Selvitystyöhön liittyen tehtiin
vuoden aikana kysely henkilöstölle sekä seurakuntien luotta-
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katsottiin oman seurakunnan ja kirkkoherran poistuminen ja luottamushenkilöiden määrän väheneminen.
Muutoksen katsottiin vaativan paljon organisointityötä ja sitovan paljon aikaa
ja resursseja. Uhkana nähtiin myös, ettei välttämättä saada parempaa tilalle.
Mahdollisena haittana nähtiin toimintojen keskittyminen, jolloin alueiden huomioiminen ei kenties toteudu.
Myös tuttuuden häviämistä
pelättiin.

Tulevaisuus?
mushenkilöille. Vastausprosentti oli noin 40 % luokkaa,
joten kysely on suuntaa antava. Lisäksi pidettiin lukuisia keskustelutilaisuuksia
niin henkilöstölle kuin luottamushenkilöillekin. Kyselyissä yhdistymistä kannatti
yhtymän työntekijöistä 92
%, seurakuntien työntekijöistä 75 % ja luottamushenkilöistä 64 %.
Kyselyiden ja keskustelujen perusteella sekä henkilöstö että luottamushenkilöt näkivät, että 5-10 vuoden aikana jäsenmäärä ja
verotulot laskevat ja seurakunta/seurakunnat nähdään pienempänä yhteisönä. Haja-asutusalueiden väestö pienenee, samoin kuin
syntyvyys ja sitä kautta kasteiden määrä.
Nähdään kuitenkin, että seurakunnan jäsenet ovat
entistä sitoutuneempia ja
osallistuvia. Erityisesti maaseudulla ja haja-asutusalueilla kirkolla on vankka asema.
Kaikkien mielestä tärkeää on nimenomaan ihmisten keskellä oleminen, joka vaatii rohkeita päätöksiä
ja toimintatapojen ja -mallien muutoksia. Avainasemassa ovat hyvä johtaminen,
yhteiset tavoitteet ja avoin
keskustelukulttuuri, joiden

avulla toiminta saadaan seurakuntalaisia parhaiten hyödyttäväksi.

Etuja ja haittoja
Keskusteluissa ja kyselyissä tunnistettiin samoja yhtymämallin ongelmia kuin
aiemmissakin selvityksissä.
Näitä olivat mm. päätöksenteon ja toteuttamisen hajanaisuus, tasa-arvon toteutumisen ongelmat käytäntöjen
erilaisuuden vuoksi, toimintojen päällekkäisyys sekä
yhteisten foorumien ja keskustelujen puutteellisuus.

”Muutostyössä
seurakuntien
luottamushenkilöt ovat yhdessä
henkilöstön
kanssa tärkeässä
roolissa.”
Selvitystyön aikana kävi ilmi, että jonkinlaista kehittämistä ja muutosta kaivataan. Muutokselle asetettiinkin tavoitteita, kuten
suunnitelmallisuuden lisääminen, irtisanomisten vält-

täminen,
alueellisuuden
huomioiminen ja yhteistyö,
resurssien parempi hyödyntäminen, toiminnan turvaaminen ja omaleimaisuuden
säilyttäminen.
Selvitystyössä on löydettävissä sekä välittömiä, että
mahdollisia etuja sekä haittoja. Välittömiksi eduiksi on
katsottava mm. rajojen poistuminen, käytäntöjen yhtenäistäminen, pienempi ja
selkeämpi hallinto ja päätöksenteko, viestinnän yhtenäistyminen. Myös osapuolten väheneminen yhteistyökumppaneihin päin
on katsottava eduksi.
Mahdollisia etuja voisi olla mm. parempi työvoiman liikkuvuus, joustavampi henkilöstösuunnittelu,
päällekkäisten toimintojen
poistuminen sekä selkeämpi johtaminen ja organisaatio. Näiden nähdään mahdollistavan nopeamman reagointikyvyn yhteiskunnan
muutoksiin. Myös kiinteistöjen hallinnan katsottiin
helpottuvan. Mahdollisuudeksi katsottiin myös, että yhden seurakunnan mallissa työntekijät voisivat paremmin erikoistua ja kehittää osaamistaan ja suuntautumistaan.
Välittömiksi
haitoiksi

Lappeenrannan seurakuntien
KOULUIKÄISTEN LEIRIT
kevätkaudella 2020
Ilon versoja

4.–6.-luokkalaiset tytöt
14.–16.2. Tuosa
35 €

Iloa keväästä

1.–4.-luokkalaiset
13.–15.3. Kesäranta
35 €

Iloa luomakunnasta
1.–4.luokkalaiset tytöt
3.–5.4. Piiluva
35 €

Selvitystyö nosti esiin monia samoja aiheita, jotka
ovat puhututtaneen Lappeenrannassa jo lähes 15
vuotta. Useissa puheenvuoroissa korostettiin rohkeiden ratkaisujen tarvetta ja
tulevaisuuteen katsomista.
On selvää, että pohdittavia ja ratkaistavia kysymyksiä on paljon. Muutostyö,
olipa se nykyisen rakenteen
sisällä tapahtuvaa tai organisaatiorakenteen uudistamista, vaatii sinnikästä työtä
useiden vuosien ajan. Tässä
seurakuntien luottamushenkilöt ovat yhdessä henkilöstön kanssa tärkeässä roolissa. Myös seurakuntalaisten
mielipidettä halutaan kuulla, joten seurakuntayhtymä toteuttaa kevään aikana vielä Taloustutkimuksen
toteuttaman kyselyn. Mitään ei siis vielä ole päätetty, vaan keskustelu aiheesta jatkuu.
Eija Fabritius
➤ Lähde: Lahtiluoma Sa-

mi: Lappeenrannan seurakunnat. Yhden seurakunnan mallin edut ja haitat nykyiseen seurakuntayhtymämalliin verrattuna. Loppuraportti 10.12.2019. Kirkkopalvelut ry.

Talviseikkailun paluu
1.–6.-luokkalaiset pojat
14.–16.2. Piiluva
35 €

Loista ja liiku!

4.–6.-luokkalaiset
20.–22.3. Kesäranta
35 €

Tykkimäen retki

Kouluikäisten perheille
16.5.
Hinta ja ilm. myöh.
nettisivuilla
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
Ilmoittautuminen nyt käynnissä!

Yhteisvastuu tukee
vanhemmuutta
Sunnuntaina 2.2. käynnistynyt Yhteisvastuukeräys tuo esille vanhemmuuden haasteet
sekä lasten ja nuorten
tarpeen turvalliseen aikuiseen, jonka kanssa
voi jutella asiasta kuin
asiasta.
20 % keräysvaroista
ohjataan vanhemmuutta tukevaan, ensi vuonna käynnistyvään hankkeeseen. Siinä keskeisinä toimijoina ovat valtakunnalliset lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen erikoistuneet
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.
Hankkeella vahvistetaan vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman
välistä suhdetta kynnyksettömällä tuella ja yhteisellä tekemisellä kotona, koulussa ja harrastustoiminnassa. Hankkeessa levitetään myös
muita vanhemmuutta
tukevia hyviä käytäntöjä. Erityisenä kohderyhmänä ovat alakouluikäisten lasten perheet.
20 % keräyksen tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta. Painotuksena on keräysvarojen käyttö teeman mukaisesti vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman suhteen tukemiseen.
60 % keräystuotosta
käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
Kotimaisen
hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda verkostomallista yhteistyötä
vanhemmuuden tukemiseksi eri puolilla Suomea ja kaikenkokoisil-

la paikkakunnilla seurakunnan, kunnan ja järjestöjen kesken. Mukaan verkostoyhteistyöhön on kutsuttu laajasti
nuoriso- ja kasvatustyön
sekä lastensuojelun toimijoita.
2020 Yhteisvastuu
juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan.

Kuinka voit osallistua
Lappeenrannassa
on
parhaillaan käynnissä
lauantaina 8.2. päättyvä
Yhteisvastuu-lipaskeräys Prismassa, IsoKristiinassa ja K-Citymarketissa. Lisäksi keräyksiä järjestetään myöhemminkin pienemmissä marketeissa; voit osallistua
kerääjäksi ottamalla yhteyttä seurakuntasi diakoniatyöntekijään. Arkienkeli-lenkillä vapaaehtoiset voivat jakaa tilisiirron sisältäviä lahjoitusvetoomuskirjeitä
postilaatikoihin huhtikuun loppuun asti. Kirjeitä saa diakonissa Marika Gustafssonilta, p.
040 3126 321.
Netissä voit lahjoittaa keräykseen oman
seurakuntasi
nettilomakkeella, jonka löydät
klikkaamalla Yhteisvastuu-banneria osoitteessa lappeenrannanseurakunnat.fi. Lisäksi voit
lahjoittaa MobilePaylla
seuraavilla numeroilla:
Lappeen
seurakunta: 70631
Lappeenrannan
seurakunta: 35055
Lauritsalan
seurakunta: 13897
Joutsenon
seurakunta: 25930
Sammonlahden
seurakunta: 61016
Lähde: yhteisvastuu.FI

12

KULTTUURI

SEURAKUNTATERVEHDYS Helmikuu 2020
Atso Suopanki

AAMUKAHVILLA

Ilmari Pursiainen
uudistaa Ristin tien
33-vuotias Pursiainen ei epäröinyt saadessaan
tilaisuuden käsikirjoittaa ja ohjata Via Crucis –
Ristin tien Lappeenrannassa.
Lappeenrannassa aiemmin 13
vuotta asuneella Ilmari Pursiaisella on monta rautaa tulessa. Tammikuussa sai ensi-iltansa tämän
ohjaama lastennäytelmä Maukka,
Väykkä ja syntymäpäivä Lappeenrannan teatterin pienellä näyttämöllä. Turun Ylioppilasteatterilla
tulee 20. maaliskuuta ensi-iltaan
Pursiaisen ohjaus Mielipuoliveturi.
Lisäksi hän ohjaa Tampereella kahta yläasteikäisistä koostuvaa nuorisoteatteriryhmää, joiden kanssa
hän toteuttaa produktiot.
Miehen aiempia ohjaustöitä on
nähty myös muun muassa Tampereen Työväen Teatterissa, Porin
Teatterissa ja Joensuun kaupun
ginteatterissa.
Tampereella viimeksi asunut
Pursiainen vaihtoi alkuvuodesta
kirjat Lappeenrantaan.
— Töiden puolesta on ollut niin
paljon kaikkea keikkaa ja muuta,
niin aina ei ihan muistakaan, missä
päin asuu, kun on monta osoitetta.
Syksyllä käynnistyy kahden
vuoden kiinnitys Lappeenrannan
kaupunginteatteriin talon ohjaajana.
— Siellä on hyvä meininki. Huomaa, että ihmiset ovat hyvin motivoituneita ja hyvällä mielellä töissä, hän kiittelee.

Haaveet kaatuu
Pursiainen toimi lukion jälkeen
kouluavustajana steinerkoulussa. Koulun erään opettajan puheja draamataideopinnoista innostuneena hän lähti opiskelemaan Helsingin Snellman-korkeakouluun
vuodeksi puhe- ja draamataiteen
linjalle. Sen jälkeen hän haki opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. Lopullisessa tähtäimessä olivat näyttelijän opinnot.
— Kun muutin Lappeenrannasta
pois, ajattelin prepata itseäni Teatterikorkeakoulua varten menemällä Turkuun omaksumaan esiintymistaitoja. Siellä sanottiinkin
heti pääsykokeessa, että ne, jotka
ajattelevat, että he pääsevät täällä koulussa näyttelemään ja heistä tulee näyttelijöitä, voivat saman
tien lähteä tuosta ovesta ulos. Eli
sanottiin aika suoraan, että täältä
ei valmistu näyttelijöitä.

Kun Pursiainen läpäisi pääsykokeen, hän päätti ottaa opiskelupaikan vastaan siihen asti, kunnes
hän pääsisi Teatterikorkeakouluun
näyttelijäntaiteen koulutusohjelmaan.
— Hain sinne varmaan neljä kertaa, enkä koskaan päässyt.
Hän on kuitenkin saanut näytellä vuosien varrella sekä elokuvissa
että näyttämöllä.
— Olisi ihan suotavaa, että ohjaaja olisi joskus näytellyt, jotta
olisi käsitys siitä, mitä se on ja mitä näyttelijöiltä voi vaatia.
Viime kesänä hänet nähtiin Tasihinin talon pihalla esitetyssä, Juho Liiran ohjaamassa Romeossa ja
Juliassa.

Opintiellä
Turussa Pursiaisen piti ohjata yksi produktio osana opintojaan.
Kokemuksesta innostuneena hän
päätti tutkinnon loppusuoralla hakea Helsingin Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun ohjauksen
koulutusohjelmaan.
— Olin ajatellut, että sinne pääsevät vain kaikki poikkeuksellisen älykkäät ja äärimmäisen lahjakkaat ihmiset, mutta sitten löysin rohkeutta hakea. Ne kokeet
menivätkin hyvin ja pääsin sisään
suoriltaan. Jo samalla hetkellä kun
pääsin kouluun, tiesin, että nyt minusta sitten tulee teatteriohjaaja.
Viisivuotiset opinnot venähtivät lopulta seitsenvuotisiksi oh
jaustöiden vuoksi.

”Olisi ihan suotavaa,
että ohjaaja olisi
joskus näytellyt.”
ILMARI PURSIAINEN

— Sain heti maisteriopintojen,
eli kolmen vuoden jälkeen erilaisia työtarjouksia ihan ammattiproduktioista.
Vaikka Pursiainen on ohjannut
monenlaisia tuotantoja, maakuntateattereissa hän on ohjannut pelkästään lastenteatteria.
— Profiloiduin lastenteatteriohjaajaksi ja sana kiiri, että ai sä oot
nuori tai valmistumisen kynnyk-

Ohjaaja Ilmari Pursiainen sai kahden vuoden kiinnityksen Lappeenrannan kaupunginteatteriin.

sellä oleva teatteriohjaaja ja ohjaat
lasten teatteria, mainiota, haluaisitko tulla meille ohjaamaan jotakin.
Hän valmistui Taideyliopistosta
vuosi sitten helmikuussa. Tarjous
Ristin tien ohjaamisesta oli seu
rausta Lappeenrannan kaupunginteatterin suunnalta tulleesta suosituksesta.
— Kun kysyttiin, haluanko ohjata Ristin tien, sanoin että ehdottomasti, sehän on suurinta teatteria,
mitä Suomessa voi tehdä. Siinä on
kiinnostava maailma ja paljon taiteellisiakin mahdollisuuksia.

Tutkimustyötä
Pursiainen ei ole nähnyt Arto
Myllärisen neljään otteeseen Lappeenrannassa ohjaamaa Ristin tietä, eikä hän ole ollut tähän yhtey
dessä.
— Olisi ihan hauskaa törmätä häneen tai ottaa yhteyttä ja jakaa kokemuksia ja saada sitä viisautta, mitä hän on tässä vuosien
varrella saanut. Ehkä jossain kohtaa, Pursiainen tuumaa. Hän ei kuitenkaan katso Ristin tien sisällön
osalta menneeseen, vaan keskittyy omaan dramatisointiinsa neljän evankeliumin pohjalta.
— Saan uudistaa tätä konseptia
ja tehdä asioita eri tavalla, kuin mitä on totuttu tekemään.
Raamattu ei kirjana ollut hänelle entuudestaan kovin tuttu.
— Tunsin paljon Raamattuun liittyviä tarinoita, jotka henkilöineen
vähän limittyvät ja sekoittuvat
keskenään. Sitten kun sitä alkoi
lukea tutkimustyönä, monet palaset alkoivat loksahdella.
Evankeliumeihin paneutumi-

nen syvensi ymmärrystä, mutta
toi myös haasteita käsikirjoittamiseen.
— Ne neljä evankeliumin kirjoittajaa kuvaavat niin eri tavalla tapahtumia, että paikoin, jos yritti sovittaa niitä yhteen, tuntui, että tuli vähän sekava kertomus. Piti valita oikein tarkasti, mitä ottaa
keneltäkin, ohjaaja kertoo. Prosessi oli hänen mukaansa hyvä oppitunti dramaturgiasta.

”Ristin tie on
suurinta teatteria,
mitä Suomessa voi
tehdä.”
ILMARI PURSIAINEN

— Pitää päättää, mitä linjaa lähtee seuraamaan ja mikä on oleellista ja tärkeää.
Taustatyönä Pursiainen myös
katsoi Jeesukseen liittyviä elokuvia ja haastatteli Raamattua paremmin tuntevia.

Ristin tiellä
Via Crucista Pursiainen kutsuu
suuren näyttämön kurssiksi.
— Siinä pitää miettiä, miten saadaan katsojan huomio kiinnittymään siihen, mihin halutaan, miten ikään kuin zoomataan tämän
katsetta johonkin kohtaan.
Kohtausten toteuttaminen kulkueessa, jossa liikkuu tuhansia ihmisiä, on erityisen haastavaa. Ohjaaja tiivistää vaellusdraaman haasteet:
— Miten saat yli kymmenen tu-

Seuraava Seurakuntatervehdys
ilmestyy ES Keskiviikon välissä keskiviikkona 1. huhtikuuta.
Pääsiäisnumerossa kerromme lisää Ristin tiestä ja muista ajankohtaisista aiheista. Lehdestä
löydät myös pääsiäisen ajan tapahtumatiedot.

Kotisivuiltamme lappeenrannanseurakunnat.fi löydät muun
muassa blogeja, uutisia ja tietoa
tulevista tapahtumista. Voit myös
lukea Seurakuntatervehdyksen
menneitä numeroita ja lähettää
palautetta sekä juttuvinkkejä.

Seuraa meitä somessa:
facebook.com/
lappeenrannanseurakunnat
twitter.com/lprseurakunnat
instagram.com/lprseurakunnat
youtube.com/lprseurakunnat

hatta ihmistä seuraamaan esitystä
niin, että he jakavat sen teatterikokemuksen jollakin tavalla?
Pursiainen korostaa näytelmän
vaellusosiosta puhuttaessa tapahtuman esitysluonteisuutta ja sitä,
että se on teatteria.
— Via Crucikseen kuuluu vaellus Jeesuksen mukana sinne ristille, mutta haluan kuitenkin suhtautua siihen esityksenä ja tehdä hyvin selväksi, missä kulkee näyttämön ja katsomon raja; mikä kuuluu esitykseen ja mikä ei. Eli ei
lähdetä millään tavalla katsojina
”larppaamaan” ja esittämään, että
ollaan ristin tiellä, vaan seurataan
tapahtumia etäisyyden päästä.
Elokuvissakin esiintynyt Pursiainen ei ole itse ohjannut elokuvaa.
— Kuvasimme taannoin trailerin
Maukkaan ja Väykkään. Se oli niin
mielenkiintoista, että se oli ihan
toinen maailma. Huomasin, että
en ohjannut siinä samalla tavalla,
vaan luotin siihen, että näyttelijä
osaa olla kuvassa.
Elokuvissa näytteleminenkin
eroaa merkittävästi teatterista.
— Todella lyhyessä ajassa oppii,
että aivan, tämä on ihan erilaista
kuin teatteri-ilmaisu; helposti tulee tehtyä liikaa.
Vaikka Pursiainen ei sulje mitään pois, tällä erää hän omistautuu ohjaajana vain teatterille.
— En kyllä lähtisi ohjaamaan
elokuvaa tästä suoriltaan, vaan voi
ottaa pieniä askeleita siihen suuntaan. Mutta toistaiseksi elokuvan
ohjaaminen ei kiinnosta.
Atso Suopanki

