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”Kuolema on nielty ja voitto saatu.
(Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!)”

YHTYMÄ
Reetta Karjalainen

1. Kor. 15: 54 (57)

Luottamushenkilöltä

Pääkirjoitus

Loppuvatko
lapsikasteet
kirkossamme?

K

irkossamme muistutetaan jatkuvasti lapsikasteiden vähenemisestä. Tähän asiaintilaan on ikään
kuin jo alistuttu. Sen lisäksi konservatiiveilla ja
liberaaleilla on erilainen käsitys siitä, miten ristiäisperheet tulisi kohdata. Onko heitä muistutettava siitä, ettei pyhä kaste ole mikään rituaali tai pelkkä
muotomeno? Vai pitäisikö meidän tarkemmin kuunnella
heidän toiveitaan ja odotuksiaan tässäkin suhteessa?
Ennakoivassa kastetapaamisessa kovaksi paikaksi muodostuu yhä useammin kummien määrä; siis se,
ettei heitä ole vähintään kahta konfirmoitua kirkkomme
jäsentä tai että kummeiksi kovasti haluttaisiin myös kirkkoon kuulumattomia, perheen läheisiä ystäviä.
Näillä perheystävillä on ilman muuta oma paikkansa myös ristiäisissä. Heitä lapsi tarvitsee ja heidän
kiintymystään ja läsnäoloaan. Heidän puolestaan me
myös voimme hyvällä omallatunnolla ristiäisissäkin rukoilla.

Vesa Räsänen

There
is no
planet B

“Kummin
tehtävänä
on olla esimerkkinä
Kristuksen
seuraamisesta.”

Sen sijaan kummin, seurakunnan jäsenen, tehtävänä on olla esimerkkinä Kristuksen seuraamisesta ja näin
myös osavastuussa kummilapsensa kristillisestä kasvatuksesta. Tämän ns. kaanaankieleltä kuulostavan ilmaisun
olisi tultava lihaksi, selkokieliseksi papin kastepuheessa.
Meitä kirkkona ei auta, eikä lapsiperheitä tue se, jos
kerromme heille kuinka väärässä he ovat joko jättäessään
lapsensa kastamatta, tai jos he eivät tunne ristiäisetikettiä
ja oikeaa opetusta kasteesta.
Jos papin puhe, kastetoimituksen liturgia ja niiden synnyttämä
ristiäisten pyhä tunnelma uppoavat
läsnä olevien sydämen syvyyteen
saakka, ollaan kirkossa oikealla
tiellä. Silloin on helppo ymmärtää,
että kaste on Jumalan lahja, Jumalanteko.
Jeesus otti lapset syliinsä, pani
kätensä heidän päälleen ja siunasi
heitä!
➤ Lisää kasteesta: www.kaste.fi

Mikko Ojanen
Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen

Viime viikkoina olemme varmasti kaikki huomanneet nuorisomme
huolen ilmastonmuutoksesta. Vaikka ilmaston
tila ja elinympäristömme
muuttuminen ovat erittäin huolestuttavia ilmiöitä, on tässä nähtävissä
myös erittäin positiivinen puoli - nuorisomme
on aidosti herännyt ja
haluaa vaikuttaa asioihin.
Nyt meidän entisten
70-80-luvun
nuorten
tulee vastata tähän haasteeseen ja ryhtyä tekemään pieniä ja jopa suuriakin tekoja, joilla pystymme muuttamaan tulevaisuuden suunnan positiivisesti.
Meille lappeenrantalaisille lähellä oleva sininen Saimaa on
lähes arkipäiväinen itsestäänselvyys. Silti tämänkin itsestäänselvyyden eteen olemme joutuneet tekemään pelastavia ratkaisuja niin menneillä vuosikymmenillä kuin viime aikoinakin.
Metsäteollisuuden jätevesien puhdistusmenetelmät ja PienSaimaan valuma-alueiden uudet kosteikot sekä vaikkapa Kivisalmen pumppaamo ovat hyviä esimerkkejä meille, miten erilaisilla innovaatioilla voidaan saavuttaa kaikille hyvää.
Nämä ovat myös hyviä esimerkkejä, kuinka paikallisilla ympäristöteoilla voimme vaikuttaa elämäämme myös ehkä jopa
maailmanlaajuisesti.
Lappeenrannan seurakuntalaisena ja sen uutena päättäjänä uskon, että seurakunnissakin otetaan vastaan tämä uusi aktivoituneen nuorison haaste. Istutaan alas, mietitään ja päätetään, yhdessä nuorten kanssa, millä toimilla voimme osoittaa
olevamme ympäristövastuullisia.
Voimmeko seurakunnissa muuttaa toimintatapoja ympäristönäkökulmasta käsin, vai onko jo muka kaikki tehty? Voimmeko esimerkiksi toimia energiatehokkaammin, onko meillä liikaa
turhia tiloja, käytämmekö lähiruokaa, kuinka ympäristövastuullisesti hoidamme metsäalueitamme, käytämmekö liikaa paperia
sähköisen viestinnän sijaan?
Voisiko Lappeenrannan seurakuntayhtymä vaikka harkita
”Meidän ekologinen seurakuntayhtymä” -statuksen lanseeraamista kotikaupunkimme Greenreality Lappeenrannan tavoin.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Lappeenrannan
seurakunnan kirkkoherra Hannu Haikonen haastoi minut,
joten uskallan jatkaa haastetta luottamushenkilön Vilma Lehmusvaaran suuntaan.

Vesa Räsänen
Yhteinen kirkkovaltuusto ja
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto

Sim ja Piitanai tahtoivat tulla Lappeenrantaan nimenomaan talvella.

Ystävyyttä Thaimaan
ja Saimaan välillä
Kesällä 2017 Lappeenrannan seurakuntien nuoret tekivät lähetysmatkan Meijän kylään Thaimaahan eli Mukdahanin seurakuntaan.
Matkalla tutustuimme seurakunnan valloittavaan pastori Simiin ja hänen leppoisaan
aviomieheensä Piitanaihin.
Kutsuimme pariskunnan vastavierailulle Lappeenrantaan.
Heidän matkaseurueeseensa
kuului myös nimikkolähettimme Kirsi Salmela. Seuraavassa poimintoja viikosta,
jonka saimme viettää vieraiden kanssa.

Kiitoksen aika
Entinen Thaimaan lähetti
Anneli Könni on vuosia tehnyt hienoa työtä Lappeenrannan alueen thaimaalaisten
parissa. Sen ansiosta alueemme thaimaalaiset ottivat heti
Meijän kylä -hankkeen sydämen asiaksi ja tukivat hanketta esimerkiksi maistuvien
thai-lounaiden avulla.
Thai-juhlassa oli kiitoksen
aika. Pöytä notkui thaimaalaisen keittiön herkuista. Sim
ja Piitanai saivat kertoa Jumalan rakkaudesta kuulijoiden omalla äidinkielellä.
Tärkeitä kontakteja solmittiin ja Facebookin kautta Sim voi pitää jatkossakin
yhteyttä alueemme thaimaalaisiin. Myös Lappeenrannan
kirkon jumalanpalveluksessa
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oli suuren juhlan tuntua, kun
pastori Sim saarnasi ja Piitanai avusti messussa.

Sallikaa lasten tulla
Lapset ja nuoret olivat Meijän kylä -hankkeen keskiössä ja tahdoimme siksi tutustuttaa vieraat Lappeenrannan
lapsiin ja nuoriin. Sammonlahden seurakunnan riparirallissa Sim ja Kirsi saivat itse
kertoa työstä, jota rippikouluissakin on tuettu kuluneina
kolmena vuotena.

”Avantouinti,
lumikenkäily,
mäenlasku ja
napakelkka
tulivat tutuiksi.”
Seurakunnan päiväkerhossa pastori Sim ryömi
lasten kanssa liikuntasalin
temppuradalla itseään säästämättä. Välittömyydellään
Sim voitti lasten sydämet
puolelleen, hän olisi kuulemma koska vain tervetullut uudestaankin.

Peltolan koulussa vieraillessa oli kiinnostavaa verrata
Thaimaan ja Suomen koulujärjestelmän eroja. Musiikkiluokkalaisten pakahduttavan
kaunista laulua kuunnellessaan Piitanai huokaisi ja totesi: ”Nyt ymmärrän, miksi
Suomessa on maailman paras
koulutus.”

Mitä kuuluu
Meijän kylään?

SOTAINVALIDIT

Meijän kylä Thaimaassa -hankkeen lapset tulevat perheistä, joissa vanhemmat ovat vankilassa tai
huumeiden käyttäjiä. Lapset olivat perheissään tottuneet hakemaan huomiota käyttäytymällä huonosti.
Myös kirkolle tullessaan
lapset olivat rauhattomia,
äänekkäitä ja väkivaltaisia
toisiaan kohtaan.
Nyt kolme vuotta myöhemmin muutos entiseen
on suuri. Lapset ovat oppineet ryhmätyötaitoja, toisten huomioon ottamista ja
käyttäytyvät rauhallisemmin. Seurakunnan nuoret
ovat alkaneet ottaa vastuuta seurakunnan eri toiminnoista. He kokoontuvat
lauantaisin nuorteniltaan ja
valmistelevat siinä sunnuntain jumalanpalvelusta.
Kirkon
naapuruston
nk. tavalliset perheet ovat
myös kiinnostuneet toiminnasta. Hekin näkevät,
millaisia hyviä elämän eväitä kirkolla saatava lämmin
ruoka, lisäopetus ja aito välittäminen ovat antaneet
hankkeen lapsille.

Sotainvalideilta
tunnustus
Pentti Bergille

➤ Lue hankkeesta
tarkemmin:
meijankyla.blogspot.com.
Reetta Karjalainen

Talven riemuja
Vieraat saivat tutustua suomalaiseen kotielämään majoittuessaan Marketta ja
Eelis Eskelisen luona. Suomen talvi oli vieraille suuri
ihastuksen aihe.
Avantouinti, lumikenkäily, mäenlasku ja napakelkka
tulivat tutuiksi. Aivan kuin
napakelkassa, niin myös lähetystyössä tarvitaan niitä,
jotka pyörivät vinhaa vauhtia kelkassa kehällä ja niitä,
jotka suuren vipuvarren avulla kelkkaa pyörittävät.
Jumalan Pyhä Henki on se
vipuvarsi, joka antaa voiman
ja yhdistää lähettäjät ja lähtijät. Ystävyys ja yhteys Lappeenrannan ja Mukdahanin
välillä on suuri siunaus.
Reetta Karjalainen

Lauritsalan seurakuntakodissa vietettiin
19.3. sotainvalidien veljesliiton Lappeenrannan osaston perinteistä talvipäivää.
Kirkkoherra Pentti Berg toimitti messun
ja seurakuntapastori Reetta Karjalainen
sekä lähetyskasvatussihteeri Heidi Jantunen kertoivat seurakuntien vastikään
päättyneestä Meijän kylä -lähetyshankkeesta. Tilaisuuden yhteydessä Pentti
Berg palkittiin veljesliiton kultaisella ansiomerkillä.
Veljesliiton puheenjohtaja Kullervo
Lehtonen kertoi seurakuntien tehneen
paljon hyvää työtä sotainvalidien hyväksi.
— Seurakunnat tarjoavat meille kuukausittain hengellistä ruokaa ja Pentti on
ollut aktiivisesti siinä mukana. Aina kun
tarvitsemme Lauritsalassa jotain, Pentti
on esiintynyt, pitänyt jumalanpalveluksia
ja ollut mukana useita vuosia tässä touhussa, Lehtonen kiitteli.

”Seurakunnat tarjoavat
meille kuukausittain
hengellistä ruokaa.”
KULLERVO LEHTONEN

Pentti Berg kertoi arvostavansa sitä,
että oli saanut olla koko ikänsä, myös
oman sukunsa kautta, tekemisissä miesten kanssa, joilla on kokemuksia rintamalta.
— Poliittisesta tilanteesta johtuen
sodan jälkeen niin sotainvalidien kuin
veteraanien kohtelu oli huonoa. Toivottavasti olemme voineet petrata sitä, kun
tilanteet ovat muuttuneet ja toivottavasti
olette voineet myöhemmällä iällä kokea
sitä arvostusta, jonka olette ansainneet,
Berg totesi. Kullervo Lehtonen kertoi talvipäivän merkityksestä tilaisuuden osanottajille.
— Sillä on todella suuri merkitys, että
ihmiset pääsevät keskellä viikkoa aamupäivällä tällaiseen hartaustilaisuuteen,
jossa on myöskin ehtoollinen.
Lappeenrannan, Lemin ja Taipalsaaren
alueella on jäljellä 25 sotainvalidia. Näiden aviopuolisot ja lesket mukaan lukien
lukumäärä on noin 70.
Atso Suopanki

Lappeenrannan, Lauritsalan
ja Sammonlahden nimikkolähetti Kirsi Salmela toimi
hankkeen yhteyshenkilönä
Suomen Lähetysseuran,
Mukdahanin seurakunnan
ja Lappeenrannan seurakuntien välillä.

Atso Suopanki

Mika Kolehmainen

3.4.2019, helmikuu — 51. vuosikerta
toimitusneuvosto
Eija Fabritius, Atso Suopanki, Keijo Martikainen,
Mikko Ojanen, Päivi Pokkinen ja Marja Talikka
Lehteä jaetaan maksutta kotitalouksiin. Lehteä on mahdollista
myös tilata kotiin maksutta seurakuntayhtymän viestinnästä.
Painosmäärä 48 000.
Seuraava numero ilmestyy 5.6.2019.
Lehteen tulevat aineistot voi toimittaa osoitteeseen
eija.fabritius@evl.fi  15.5.2019 mennessä.

kannen kuva
Atso Suopanki
Sorjosen kuva copyright: Fisher King Oy
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paino
Kaakon Viestintä Oy, Kouvolan paino

ilmoitusmyynti: Kaakon viestintä oy / Mediamyynti etelä-karjala
Hanna Ukkola
puh. 040 643 1962
Eija Imeläinen
puh. 040 357 7763
Maarit Vento
puh. 040 554 0036
Päivi Imeläinen
puh. 040 554 0037
myyntijohtaja
Anja Leiniäinen
puh. 040 746 4332
Marja Niemikoski
puh. 044 738 1417
Riikka Muttilainen
puh. 044 756 1255
Ilona Peltola
puh. 044 767 2222
sähköpostiosoite
Anu-Riikka Poutala puh. 040 707 5107
etunimi.sukunimi@kaakonviestinta.fi
Ritva Toikka
puh. 040 668 4549

Pentti Berg sai rintaansa kultaisen ansiomerkin.
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Keskiviikko 10.4.

Jari Berg

Lappeen seurakunnan
nuorisotyönohjaaja

Majataloilta
la 25.5. klo 18 Lauritsalan kirkossa,
Kauppalankatu 1

Tule mukaan viettämään
iloinen parituntinen hyvän
musiikin, iloisen puheen ja
virvoittavien rukouksien äärellä.
Kynnys matalalla ja katto korkealla!
Astu rohkeasti sisään!

Avoimet ovet alkaen klo 13.
Luennoitsijavieraana geriatri Laura Majander.
Luennot klo 14-16 :
Lihaskuntoharjoittelun merkitys
Vireyttä ja voimaa arkeen
Lääkkeetön kivunhoito
Päivän päätteeksi proteiinijuomamaistiaiset

Pekka
Simojoki

Lapsiperheiden ja päivähoitoväen
pääsiäiskirkko klo 9 ja 10 Joutsenon
srk-keskuksessa, Penttilänt. 5. KaisaLiisa Pehkonen-Suoranta ja Toni Pussinen.
Haapajärven paastonajan tilaisuus
klo 13 Haapajärven kylätalolla, Vainikkalant. 765. Jaakko Ranta ja Riina Tölli.

Torstai 11.4.
Lapsiperheiden ja päivähoitoväen
pääsiäiskirkko klo 9.30 Korvenkylän srk-kodilla, Harmaakalliont. 2. Sirpa Kiviniemi-Rosqvist ja Marjo-Riitta Lehtonen.

Palmusunnuntai 14.4.
Palmusunnuntain perhemessu klo
10 Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35. Reetta Karjalainen, Kaisa Salo,
Marjo-Riitta Lehtonen ja lastenohjaajat. Simolan pyhäkoululaiset.
Palmusunnuntain messu klo 10 Ylämaan kirkossa, Koskent. 1. Jaakko
Ranta ja Riina Tölli sekä Lappeen kuoro. Ylämaan Marttojen kirkkopyhä.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja kinkerit.
Palmusunnuntain messu klo 10 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9. Mika
Lehtola ja Heidi Harju.
Palmusunnuntain messu klo 10
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Sirpa Kiviniemi-Rosqvist, Tero Kalpio ja
Toni Pussinen.
Palmusunnuntain messu klo 10 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Ylämaan kirkonkylä-Lahnajärven
kinkerit klo 12 Ylämaan srk-salilla, Koskent. 1. Jaakko Ranta ja Riina Tölli.
Maria Kuusiniemen konsertti klo
13 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Palmusunnuntain musamessu klo
16 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank.
1. Jaana Pussinen ja Timo Lampinen
sekä nuorten bändi.
Palmusunnuntain mukulamessu klo
16 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7. Maarit Hirvi, Ulla Junell,
Anu Piutula-Heinonkoski, Marjo-Riitta Lehtonen, Lapsikuoro, Pikkukuoro.
Keittolounas.
Virpomaviisut klo 17 Kehruuhuoneella. Hauskaa ja harrasta musiikkia vuosikymmenten varrelta. Mukana Virpo-orkesteri, useita solisteja ja
lyseon lauluyhtye Levottomat. Virpomavitsa mukaan tai sen voi lunastaa
tilaisuudessa. Virpomatuotto nuorten
harrastusten tueksi. Vapaa pääsy.
Hiljaisen viikon tilaisuus klo 18 Rapattilan kylätalolla, Rapattilant. 525.
Mika Lehtola ja Heidi Harju.

Hiljaisen viikon
maanantai 15.4.
Hiljaisen viikon iltakirkko klo 18
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Tero Kalpio ja Raili Tervonen.
Hiljaisen viikon iltahetki klo 18
Jänhiälän koululla, Rantat. 720. Ekke Rikka.
Hiljaisen viikon iltaehtoollinen klo
18 Kourulan seurakuntakodissa, Katajak. 12. Ritva Saarikivi-Kakkonen,
Heidi Kunttu, Tavikset-kuoro.
Hiljainen kirkkoilta klo 18 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.

Hiljaisen viikon
tiistai 16.4.
Perheiden ja päiväkotien pääsiäiskirkko klo 9.45 Lauritsalan kirkossa.
Kauppalank. 1. Jaana Pussinen ja Maria Kuusiniemi.
Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko klo

Hiljaisen viikon
keskiviikko 17.4.
Arkipäivän ehtoollinen klo 11 Lappeen Marian kirkossa. Jaakko Ranta ja Riina Tölli. Mahdollisuus esiru
koukseen klo 10.30.
Pääsiäismyyjäiset klo 12–14 Joutsenon srk-keskuksessa, Penttilänt. 5.
Myytävänä leivonnaisia ja käsitöitä,
arvontaa.
Hiljaisen viikon päiväehtoollinen
klo 13 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7. Juha Eklund, Jorma Taipale, Heidi Kunttu.
Hiljainen kirkkoilta klo 18 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Hiljaisen viikon iltakirkko klo 18
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Klaus Kallioranta ja Raili Tervonen.
Hiljaisen viikon tilaisuus klo 18 Vainikkalan srk-salilla, Rikkilänt. 38.
Jaakko Ranta ja Riina Tölli.

Kiirastorstai 18.4.
Lähetyskahvila ja -myyjäiset klo 16–
18 Lauritsalan srk-kodilla, Kauppalank. 1.
Kiirastorstain iltamessu klo 18 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko klo
18 Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35. Mika Lehtola ja Heidi Harju.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko klo
18 Ylämaan kirkossa, Koskent. 1. Ritva Tamminen ja Johanna Sientola.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko klo
18 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.
Jaakko Ranta ja Riina Tölli.
Kiirastorstain iltamessu klo 18 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Sirpa
Kiviniemi-Rosqvist, Klaus Kallioranta, Aki Lasonen ja Toni Pussinen sekä
Joutsenon Gospelkuoro.
Kiirastorstain iltamessu klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Ulla Junell, Juha Eklund, Maarit Hirvi,
Ritva Saarikivi-Kakkonen, Anu Piutula-Heinonkoski, Heijastus-kuoro.

Pitkäperjantai 19.4.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10 Lappeen Marian kirkossa. Kaisa Salo ja Heidi Harju, Lappeen
kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10 Lappeenrannan kirkossa,
Mannerheimink. 1.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Aki Lasonen ja Toni Pussinen
sekä Joutsenon Naislaulajat.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7. Juha Eklund, Ulla
Junell, Heidi Kunttu, Seurakuntakuoro, Anna-Lotta Pesonen, huilu.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Pentti Berg, Maria Kuusiniemi ja Kirkkokuoro.
Lähetyskahvila ja -myyjäiset klo 11–
18 Lauritsalan srk-kodissa, Kauppalank. 1.
Ylös Jerusalemiin -pääsiäisesitys
klo 14 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Esityksessä mukana Luukaskuoro.
Musiikkia Kristuksen kärsimyksestä -konsertti klo 15 Lauritsalan kir-

kossa, Kauppalank. 1.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus
klo 15 Ristikankaan kappelissa, Lavolank. 17.
Ylös Jerusalemiin -pääsiäisesitys
klo 16 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Esityksessä mukana Luukaskuoro.

Asiantuntijoina geriatri Laura Majander ja
fysioterapeutit Maarit Eskola-Heikkinen,
Maiju Mantere ja Jani Sihvonen
Studiosaliin mahtuu noin 50 henkilöä,
Fysio-Eskola Valtakatu 38, 5 krs. (hissitalo)
Tervetuloa! Lisätiedot puh 020 743 7290

Hiljainen
lauantai 20.4.
Lähetyskahvila ja -myyjäiset klo 13–
16.30 Lauritsalan srk-kodissa, Kauppalank. 1.
Pääsiäisen perhepäivä klo 13-15.30
Lauritsalan srk-kodissa, Kauppalank.
1.
Ylös Jerusalemiin -pääsiäisesitys
klo 14 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Esityksessä mukana Luukaskuoro.
Ylös Jerusalemiin -pääsiäisesitys
klo 15.30 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Esityksessä mukana Luukaskuoro.
Pääsiäisyön messu klo 23 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7. Juha Eklund, Ritva Saarikivi-Kakkonen,
Anu Piutula-Heinonkoski ja nuoret,
Anna-Lotta Pesonen, huilu. Messun
jälkeen nyyttärit Ankkurisalissa.

Pääsiäispäivä 21.4.
Pääsiäispäivän messu klo 8 Ylämaan
kirkossa. Ritva Tamminen ja Johanna Sientola.
Pääsiäispäivän messu klo 10 Lappeen Marian kirkossa. Kaisa Salo,
Jaakko Ranta ja Riina Tölli.
Pääsiäispäivän messu klo 10 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1. Täytekakkukahvit.
Pääsiäispäivän messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Helena Meriläinen, Timo Lampinen ja Maria Kuusiniemi.
Pääsiäispäivän messu klo 10 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9. Mika Lehtola ja Heidi Harju, Risto Rauhala, laulu.
Pääsiäispäivän messu klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Tero Kalpio, Sirpa Kiviniemi-Rosqvist, Klaus
Kallioranta, Aki Lasonen ja Raili Tervonen sekä kirkkokuoro. Messun jälkeen täytekakkukahvit srk-keskuksessa.
Pääsiäispäivän messu klo 10 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Maarit Hirvi, Ritva Saarikivi-Kakkonen, Heidi Kunttu, Seurakuntakuoro.
”Kirkonmäellä”-keskusteluhetki messusta. Kirkkokahvit.
Pääsiäispäivän messu klo 13 Korvenkylän srk-kodilla, Harmaakalliont. 2.
Tero Kalpio ja Raili Tervonen. Täytekakkukahvit.
Pääsiäiskonsertti su 21.4. klo 18
Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.

2. pääsiäispäivä 22.4.
2. pääsiäispäivän messu klo 10 Lappeen Marian kirkossa. Kaisa Salo ja
Riina Tölli.
2. pääsiäispäivän messu klo 10 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
2. pääsiäispäivän messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Risto
Herranen ja Maria Kuusiniemi.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1. Sirpa Kiviniemi-Rosqvist
ja Raili Tervonen.
Maakirkko klo 13 Tervajoen metsästysmajalla Tervakummussa, Rummunt. 174. Jaakko Ranta ja Heidi Harju.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7. Ulla Junell, Heidi
Kunttu, Tavikset-kuoro.

Merkki paikallisuudesta.

Ilpo Perttilä Ateenan Areiopagilla.

✁

Kirjoitan tätä palstaa kevätpäiväntasauksen aikaan, jolloin päivän ja yön pituudet ovat kaikkialla maapallolla suunnilleen yhtä pitkiä. Samalla viikolla YK:n tutkimuksessa Suomi todettiin maailman onnellisimmaksi maaksi toista vuotta peräkkäin. Tässä tutkimuksessa korostuivat demokratia, turvallisuus, tasa-arvo ja luottamus. Nämä asiat ovat paremmin meillä kuin muualla. Ei ihme,
että monet maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat hakeutuvat Suomeen.
Onnen lähteenä voidaan myös pitää ihmisen
hyveellisyyttä. Olemme onnellisia, kun saamme
tehdä jotain hyvää muille tai ympäristölle. Lisäksi
onnellisuuteemme vaikuttaa myös se, miten muut
kohtelevat meitä. Mielessäni herää kysymyksiä:
Miten kohtaamme toisiamme, etenkin niitä, jotka juuri äsken tulivat tänne sitä turvaa hakemaan?
Entä jos olisimmekin itse heidän asemassaan? Miten toivoisimme muiden meitä kohtelevan?
Itse asuin Tansaniassa vuosia. Siellä ihmisten
elinolot olivat hyvin vaatimattomat Suomeen verrattuna. Tansania oli samassa YK:n onnellisuustutkimuksessa sijalla 153 eli neljänneksi heikoin
maailmassa. Mietin, olivatko he niin paljon onnettomampia kuin me suomalaiset? Ihmettelin sitä,
että monesti he olivat onnellisemman oloisia kuin
me itse. Kun elinolot ovat vaatimattomat, ihminen pärjää vain toinen toistaan auttaen.
Kansainvälinen ilmastolakko oli 15. maaliskuuta, jolloin erityisesti lapset ja nuoret ympäri maailmaa vaativat oikeutta elämään, jota ilmastonmuutos ja muut ympäristökatastrofit eivät vaarantaisi. Kehitysmaissa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät eniten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Kuivuus ja äärimmäiset sääolosuhteet vievät perheiltä mahdollisuuksia elinkeinoon, ravintoon ja puhtaaseen veteen. Samalla
nämä ihmiset ovat vaikuttaneet ilmastonmuutoksen syntyyn kaikkein vähiten. Siksi on oikeudenmukaista, että pyrimme yhdessä tasaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
Tasanko? ”Kun minulla on ja sinulla ei ole,
meillä molemmilla on vähemmän. Kun olen antanut omastani, meillä molemmilla on enemmän.”
Tämä paikallinen slogan ja Raamatun kultainen
sääntö ”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän
teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12) olkoon oppainamme kohti onnellisempaa tulevaisuutta koko maailmassa.

11 Lappeen Marian kirkossa. Mika
Lehtola ja Heidi Harju.
Hiljaisen viikon iltakirkko klo 18
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Tero Kalpio ja Toni Pussinen.
Hiljaisen viikon tilaisuus klo 18
Vilkjärven kylätalolla, Salmelant. 10.
Kaisa Salo ja Heidi Harju.
Hiljainen kirkkoilta klo 18 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
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Perinteiseen tapaan pääsiäisen aika on täynnä tapahtumia seurakunnissa. Tule tutustumaan!

Tasanko?

Pekka Simojoki
Ilkka Puhakka
Jukka Jämsen
Luukaskuoro ja band

SEURAKUNTAELÄMÄ

Pääsiäinen 2019
Lappeenrannan seurakunnissa

Elämänlanka

Illassa mukana mm.

Seurakuntatervehdys Huhtikuu 2019

Apostoli Paavalin jalanjäljissä; osa 3

Paavalin kirjeet:
Uuden testamentin alku
Ilpo Perttilän jatkokertomus Apostoli Paavalin vaiheista päättyy.

Paavali kreikkalaisen
sivistyksen kehdossa
Ateena ei muodostunut
Paavalille pitkäaikaiseksi
työkohteeksi, mutta sikäli
merkittäväksi, että kreikkalaisen jumaltaruston koko kirjo hyppäsi siellä juutalaiseen
monoteismiin
juurtuneelle juutalaiskristitylle tyrmäävästi silmille.
Paavali piti kuuluisan
areiopagipuheensa, joka
on saanut nimensä entisestä Ateenan kuninkaan neuvoston kokoontumispaikasta (Apt. 17: 18-31). Paavali vetosi taitavasti ”tuntemattoman jumalan alttariin” kääntäen puheensa
kliimaksiin: ”Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvelette, minä teille julistan.”
Taidokasta oli myös Paavalin puhe ihmisten hapuilusta totuuden etsimisessään,
mikä johti lopuksi parannuksentekovetoomukseen.

”Juuri sitä,
mitä te
tuntemattanne
palvelette, minä
teille julistan.”
Muutamat olivat kiinnostuneita Paavalin opetuksesta, joten kai sinne
Ateenaankin jo seurakunta
syntyi (Apt. 17:34).

Paavali hoitaa
seurakuntaa
kirjeenvaihdolla
Paavali siirtyi kuitenkin pian Korinttiin, jossa hän viipyi tällä käynnillään puolitoista vuotta. Korinttiin
syntyi aivan erityinen suh-

de. Paavali kävi kirjeenvaihtoa perustamansa seurakunnan kanssa Efesoksesta käsin, jonne hän jatkoi matkaansa.
Paavalin lähdettyä pois
Korintista sinne tuli toisia
opettajia, jotka opettivat
Paavalista poikkeavalla tavalla. Ilmeisesti kyseessä
oli henkilahjoillaan pröystäilevistä menestysteologeista, jotka pitivät Paavalia heikkona julistajana ja
seurakunnan johtajana.
Tästä Paavali sai innostuksen laatia jälkipolviakin hyödyttävää opetusta,
jossa julistuksen ydin on
ristinteologiassa ja matalan profiilin armolahjateo
logiassa. Paavalia antoi kirjeessään neuvoja kaikkiin
seurakuntalaisia askarruttaneisiin kysymyksiin. Tämä on ensimmäinen kirje korinttilaisille, jota oli
jo edeltänyt yksi kadonnut kirje.
Seurakunnan ongelmat
kärjistyivät, kun muutamat
uudet opettajat hylkäsivät
kokonaan Paavalin opetuksen ja sitoivat seurakuntalaiset itseensä. Paavali kirjoitti heille ankaran ”kyynelkirjeen” (2. Kor 2:4),
jossa hän varoitti noista
kerskuvista ja petollisista,
Paavalia vähättelevistä valheapostoleista.
On mahdollista, että
kadonneeksi luultu kyynelkirje onkin säilynyt: se
muodostuu 2. Korinttilaiskirjeen luvuista 10-13, joka on yhdistetty 2. Korinttilaiskirjeeseen siinä vaiheessa, kun Paavalin kirjeiden kokoelmaa on koottu
kaanoniin.

Paavalin etiikka
ja dogmatiikka
Paavalin 1. Korinttilaiskirjeestä muodostui keskeinen lähde hänen eettisen
opetukseensa. Roomalais-

kirjeestä sen sijaan tuli hänen dogmaattisen opetuksensa lähde. Korinttilaiskirjeen eettinen opetus jakautui selvästi kahtia, asioihin, jotka ovat Herran
käsky (1 Kor 14:37) ja asioihin, jotka ovat aikaan ja
kulttuuriin sidoksissa olevia tapoja. Mihin raja vedetään, aiheuttaa turbulenssia tämän päivän kirkossamme.

”Paavalin 1.
Korinttilaiskirjeestä muodostui keskeinen
lähde hänen
eettisen opetukseensa.”
Rooma oli seurakunta,
jossa Paavali ei ollut käynyt eikä tietenkään perustanut seurakuntaa. Hän toivoi pääsevänsä sinne, jotta sanoma Kristuksesta leviäisi Rooman valtakunnan
hallinnolliseen
keskukseen. Ehkä hän saisi sieltä
kokoon tukijoukon, joka
lähettäisi hänet vielä matkaan aina maan ääriin, siis
Espanjaan, asti. Tämä viimeinen unelma ei tainnut
toteutua. Apostoli kohtasi
matkansa pään keisari Neron vainoissa vuonna 60.
Ilpo Perttilä

Kirjallisuus:
Aimo T. Nikolainen: Avaa
uusi testamentti -sarja
1985-1986 (Apostolien
teot, 1. kirje tessalonikalaisille, Korinttilaiskirjeet,
Galatalaiskirje, Roomalaiskirje ja Filippiläiskirje).
Lars Aejmelaeus: Paavali.
Elämä ja kirjeet , 2018.

Vuokraamme asuntosi
turvallisesti ja edullisesti
Palvelumme vuokranantajalle:

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

- 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!

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

AJANKOHTAISTA

Seurakuntatervehdys Huhtikuu 2019

Seurakuntatervehdys Huhtikuu 2019

SEURAKUNTAELÄMÄ

Pixabay

Pyhä tanssi

Raamattu tutuksi

Luuk 15:11-32

Lilli Paa

Konserttilippujen ennakkomyynti
Winkki, ma–pe klo 9–17,
p. 05 616 2220, winkki@lappeenranta.ﬁ

S-etukortilla 3 € alennus

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

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

Saimaantie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO

90

Palvelua yli
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

HAUTAUSTOIMISTO - KUKKAKAUPPA
KAUPPAKATU 49, PUH. 05-453 1604
www.mirjaminkukka.com
Suomen Kivivalmiste Oy:n hautakiviedustus

Savitaipaleen

Kukka ja Hautaus Ky

TonY Halmeen aikanaan reteästi lausuma letkautus: ”Jumala armahtaa, minä en”, sisältää syvällisen totuuden. Minä ja sinä olemme armollisia ja
empaattisia tiettyyn rajaan saakka.
Mutta ajatellaanpa: narkkaripoika, joka olisi
tuhlannut vanhempiensa rahoja, pilannut elämänsä ja johon ei olisi ollenkaan voinut luottaa, tulisi kotiin ja saisi ruhtinaallisen vastaanoton. Meidän kärsivällisyytemme loppuisi siihen paikkaan!
Tuhlaajapoika joutui nuorempana veljenä lähtemään kodista, tila kuului vanhemmalle pojalle ajan ja maan tavan mukaan. Perintö jaettiin jo
isän eläessä, mutta lopputulos oli melkeinpä katastrofi. Nuoremman veljen perintörahat hupenivat ”iloiseen elämään”, juopotellessa ja prostituoitujen seurassa.
Aikanaan tilinteon hetki koitti. Vertauksen ensimmäinen kohokohta on pojan moraalinen krapula. Hän joutui henkensä pitimiksi paimentamaan jopa saasPixabay
taisia sikoja, joita kunnon juutalainen kavahti.
Tässä kohden
lukijaa myös koetellaan! Kyllä
kai tekee mieli palata kotiin, kun kaikki on menetetty ja muutenkin
on kurjassa kunnossa. Mutta Jumala, vertauksen isä, ottaa katumuksen todesta meidän mutinoistamme välittämättä. Jumala
on se isä, jonka luokse voi ihan aina mennä, kävi miten kävi.
”Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet
ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet
syliinsä ja suuteli häntä.” Isä heltyi, koska rakasti poikaansa, vaikka inhosi hänen tekojaan. Tämä
on yksi raamatun kauneimmista lauseista.
Toisessakin kohden lukija haastetaan ankaraan
pohdintaan. Emmekö vain tunnekin sielun sympatiaa vanhemman veljen kanssa? On kova pala ajatella kaikkia niitä raskaan työn vuosia, tilan
hoidon aiheuttamissa paineissa, kun samaan aikaan oikein juhlittiin vihonviimeisen syntisäkin
kotiinpaluuta!
Mutta niin vain on, että tässä raamatun paikassa lukija pannaan opiskelemaan armon korkeakoulussa. Jumala armahtaa aina ja juuri silloin,
kun se on minulle ja sinulle mahdotonta!
Mikko Ojanen

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT

M. HYPPÄNEN

Ekopaasto haastaa
paastolupaukseen
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
Ekopaasto-kampanjassa kannustetaan
suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon
tavalla, joka osaltaan auttaa myös
hillitsemään ilmastonmuutosta.
en kanssa. YouTubesta löytyvän Äidin puheenvuoro -vlogin Inari Fernandez
sekä Aamukahvilla-blogin
(aamukahvilla.fi) Henriikka Simojoki jakavat omat
paastolupauksensa. Ekopaastolle on perustettu
Instagram-tili osoitteessa
instagram.com/ekopaasto.
Ekopaasto.fi-sivuston viikkomateriaalien avulla voi
pohtia, millaisia tunteita
ympäristöasiat herättävät
itsessä. Materiaalit tuottanut tutkijatohtori, pastori
Panu Pihkala on erikoistunut ympäristöasioiden
herättämien tunteiden ja
hengellisten kysymysten
käsittelyyn. Viikkomateriaaleista tiivistettyjä ääniversioita voi kuunnella
kirkon SoundCloud-sivulta osoitteesta soundcloud.
com/kirkko_evl.
Helsingissä pidetään
lauantaina 6.4. ilmastomarssi, johon osallistuu
myös kirkon väkeä.
Lappeenrannan
seurakuntayhtymä käynnisti
viime vuonna ympäristödiplomityönsä, tavoitteena entistä ympäristöystävällisempi toimintakulttuuri koko seurakuntayhtymässä.
➤ Lähteet: ekopaasto.fi,
sakasti.fi, evl.fi

Taavetin Kukka- ja
Hautauspalvelu ky

Hautakivi & kaiverrus
050 462 7604
Mikontie 3, Lpr (verstas)

Hautakivien esittelypäivä
ti 9.4. klo 10-17
Hyviä
kivipäivätarjouksia

Enkelitmusikaali
nyt CD:nä
Sisältää kaikki
Sound of Faithin
Enkelit-musikaalin
sävellykset!

Asiantuntija
paikalla

ki pro gradu -tutkielmansa
pyhästä tanssista ja valmistuttuaan teologiksi hän siirtyi ohjaamaan pyhää tanssia ammattimaisesti.
— Haaveilen siitä, että
Suomen ev.lut.kirkko voisi palkata liturgisen tanssin
ja liturgisten eleiden asiantuntijan, joka voisi perehdyttää seurakuntia eri puolilla Suomea tähän toimintaan.

”Hetkissä voi
kokea rauhaa
ja kiitollisuutta,
hienovaraista
pyhyyden
tuntua.”
Tiina Sara-aho

Hän viittaa esimerkiksi
siihen, että Suomen ev.lut.
kirkossa on lähes 900 kanttorin virkaa, muttei ainuttakaan vakituista liturgisen
tanssin asiantuntijaa. Työ
voisi toteutua papin virassa, jonka työalana olisi seurakuntaelämän uudistaminen elävöittämällä jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia yhteisöllisemmiksi
liturgisen liikkeen kautta.

Meditatiivista
pyhää
tanssia tehdään ryhmissä,
joiden ideaalisin koko on
7–15 henkilöä. Tällöin saavutetaan riittävä intensiivisyys ja yksilöllinen kokemus. Sara-ahon mukaan
pyhä tanssi sopii kaikenikäisille, sukupuoleen tai
ominaisuuksiin katsomatta. Kyse on rauhallisesta
liikkeestä ja hiljentymisestä, kokonaisvaltaisesta hartaushetkestä ja rukouksesta.
— Monet osallistujista
ovat sanoneet, että näissä hetkissä voi kokea rauhaa ja kiitollisuutta, hienovaraista pyhyyden tuntua,
kertoo Sara-aho.
Mitään erityisiä ominaisuuksia ei tarvita -liikunnallisuutta, tanssillisuutta tai
rytmitajuakaan. Voimakas
läsnäolon kokemus voi toteutua musiikin ja helppojen liikkeiden kautta, Saraaho toteaa.

Liikettä
jumalanpalvelukseen
Pyhän polun askeleet -messu hyödyntää pyhää tanssia
osana jumalanpalvelusliturgiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että messua tekemässä on liturgien lisäksi
ryhmä tanssijoita, muodostaen kokonaisuuden: sana,
musiikki ja liike. Myös seu-

SAIMAA

Tervetuloa!

Arkiapu
Kaarina
Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

www.arkiapukaarina.fi
Puh. 050 5626 424

Eksoten
palvelusetelituottaja

Pyhän polun
askeleet messu
Lappeenrannan kirkossa su 2.6. klo 10
Messun jälkeen kirkkokahvit kirkon alasalissa, jonka jälkeen
Meditatiivisen pyhän
tanssin iltapäivä klo
12-13.30.

Eksoten
palveluseteliyrittäjä

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

Eija Fabritius

• 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!

Tiina Sara-ahon
Meditatiivisen
pyhän tanssin ryhmä
Lappeen seurakuntasalissa la 12.4. klo 13–16
ma 27.5. klo 17.15–
18.30.

kulttuuritilassa, Valtakatu 39
DVD-taltiointi Lappeenrannan
kaduilla vuonna 2016 esitetystä
Ristin tie -tapahtumasta.
Vapaa pääsy.

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

Aurinkoa päi

vä

Siivous, ikkunanpesut,
hoiva ja huolenpito,
asioinnit ym.

Puh. 050-545 1765 / Ajanvaraus

KESÄMÄEN
LEIPOMO

www.kesamaenleipomo.fi

Kahvila
myymälä

Puh. 05 4569 175
• Järjestämme kaikki perhejuhlat

Kourula:
Karankokatu 3

• Tilauksesta myös
pienimuotoiset tilaisuudet,
kuten saunaillat, kokoukset ym.
• Myös kakut ja leivonnaiset
noudettuna tai toimitettuna

TAKSI

rakuntalaisten on mahdollisuus osallistua halutessaan
joihinkin osuuksiin.
Pyhää tanssia hyödyntävät messut rakennetaan
normaalin kirkkovuoden
teemaan ja messut suunnitellaan yhdessä seurakunnan ja liturgien kanssa teemoihin sopiviksi. Tärkeintä on muodostaa seurakuntalaisille kokonaisvaltainen kokemus, messu kaikille aisteille. Pyhän polun
askeleet -messussa elävöitetään jumalanpalveluksen
kieltä. Jumalanpalveluksen
eri osien merkitykset voivat avautua uudella tavalla.

Kotipalvelua
J S Heinonen

Linnoituksen
Pitopalvelu Oy
Katariinantori 4, Lappeenranta

Kahvitarjoilu

Asiantuntijuus ja ammattitaito,
tässä avain palveluun aitoon.

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

Via
Crucis
ke 17.4. klo 18 Nuijamiehen

www.kosenkoti.fi



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

Luterilaisessa perinteessä
kirkko ja kirkonmenot ovat
olleet vahvasti sanaan painottuvia. Musiikki ja laulu
ovat olleet kiinteä osa jumalanpalvelusperinnettä,
mutta liikettä ei ole niissä hyödynnetty kovinkaan
paljon.
TM, tanssipedagogi, erityisopettaja Tiina Saraaho on meditatiivisen pyhän tanssin ohjaaja, joka
ohjaa meditatiivisen pyhän
tanssin ryhmiä ympäri Suomea. Lappeenrannassa hän
on käynyt säännöllisesti jo
useamman vuoden ajan.
— Pyhä tanssi on rukouksen askel, kehollinen rukous. Sanaton meditaatio,
jossa ulkoinen liike tukee
sisäistä liikettä, tiivistää Sara-aho.
Musiikki liittyy tähänkin
tanssiin ja liikkeeseen saumattomasti.
Sara-ahon mukaan pyhän tanssin juuret ovat varhaiskristillisessä, seurakuntalaisia osallistavammassa perinteessä, jota on elvytetty 1900-luvulla mm.
saksalaisen Bernhard Wosienin toimesta. Sara-ahon
ensikosketus pyhään tanssiin tapahtui Espoossa
1980-luvun alussa. Oma
tanssitausta baletin puolelta vaikutti siihen, että teologian opinnoissa hän te-

TURVALLISTA ASUMISTA
HALEJA JA HOIVAA
KOSENKODISSA
040 739 1339

Linnalantie 36, 54500 Taavetti • Puh. (05) 4171 178
ma-pe 9-17 • la 9-13

KIVIKOKKO OY

esim. - verinäytteet
- injektiot ym.
• Jalkahoitoa kotiin

Lappeenrannan kirkossa hyödynnetään
myös liikettä liturgisena elementtinä
sunnuntaina 2.6.2019 klo 10.00.

YMPÄRISTÖ

Vuodesta 2012 toteutettu kampanja käynnistyi
tuhkakeskiviikkona 6.3. ja
päättyy lauantaina 20.4.,
jolloin juhlitaan pääsiäistä ja paaston päättymistä. Kampanja on aiempina
vuosina painottanut luterilaista paastoperinnettä sekä erilaisia ympäristöteemoja kristillisestä näkökulmasta. Tänä vuonna kampanja haastaa ihmisiä tekemään oman paastolupauksensa ja jakamaan sen sosiaalisessa mediassa Ekopaasto-aihetunnisteella.
Kampanjaan liittyy 26.
helmikuuta
hyväksytty
kirkon oma energia- ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030
mennessä. Strategia toimii täten ikään kuin ”kirkon lupauksena”. Strategian on valmistellut kirkkohallituksen täysistunnon
asettama asiantuntijatyöryhmä. Sen asettamia tavoitteita ovat esimerkiksi
öljylämmityksestä luopuminen vuoteen 2025 mennessä ja rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.
Ekopaasto-kampanjan
kohderyhmänä ovat etenkin nuoret ja nuoret aikuiset. Kampanja toimii yhteistyössä somevaikuttaji-

- pesuapu, kauppa, ulkoilu, asiointi

• Sairaanhoitajan
palvelut

i!

Ke 17.4. Lappeen Marian kirkko, klo 19
Johtaa Taavi Oramo
Solistit Aurora Marthens, sopraano
Anu Ontronen, altto
LIPUT
Ville Salonen, tenori
25 €
Aku Rantama, basso
Hannu Forsberg, basso
Resitoija Lasse Penttinen
Etelä-Karjalan klassinen kuoro,
valmennus Toomas Kapten
Opiskelijat 6,50 € ja alle 16-v. ilmaiseksi.
lprorkesteri.fi

Pyhän polun
askeleet

Tuhlaajapoika
ja hänen veljensä.
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• Kotihoito- ja tukipalvelut

Leikkaa talteen

PÄÄSIÄISKONSERTTI
J. S. BACH: JOHANNESPASSIO

Tiina Saraaho kiertää
ympäri
Suomea
ohjaamassa Pyhää
tanssia.

äs
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p. 040 702 4608
tuija.kiiveri@linnoituksenpitopalvelu.fi
www.linnoituksenpitopalvelu.fi

Keskusta:
Kauppakatu 53, Lappeenranta

Hankalat kynnet • kipeät känsät
• kuormitusvirheet
- saanhan auttaa jalkavaivasi hoidossa?
JALKAHOITOLA

HOIDON PAIKKA

Palveluksessasi
Vuokko Alaraatikka
(jalkojenhoitaja,
erikoissairaanhoitaja)

Kannelkatu 10 Lpr (käynti Kymenraitilta) Puh. 0400 491959 www.hoidonpaikka.fi
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Atso Suopanki

YLÖS JERUSALEMIIN

Hiljaisen
viikon
matkassa

Pilatus kuulee
kunniansa

Paastonaika huipentuu palmusunnuntain illasta alkavaan
hiljaiseen viikkoon, josta käytetään edelleen myös nimityksiä piina- tai kärsimysviikko.
Hiljaisen viikon tapahtumia
järjestetään hieman eri tavoin
eri seurakunnissa. Miten hiljaista viikkoa vietetään Sammonlahden ja Lappeenrannan
seurakunnissa?

Saara Martin ja Erkki Pohjanen osallistuvat ensikertalaisina Lauritsalan seurakunnan Ylös Jerusalemiin
-pääsiäisesitykseen. Heidät nähdään Pilatuksen ja
tämän vaimon, Claudian rooleissa.

Seitsemän vuotta sitten eläkkeelle jäänyt Saara Martin, 69, tapasi Erkki Pohjasen, 64, viisi vuotta
sitten Ikaalisten kylpylässä.
— Olen murheellinen ja synkkä
eläkeläismummo, joka on sairastellut paljon, niin läksin eläkeläisten virkistyslomalle, Saara kertoo
ja nauraa päälle.
— Mie en ole synkkä ensinkään,
kunhan soitan suutani.
Saara päätyi haastelemaan Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjoella sijainneelta maatilaltaan lomaa pitäneen Erkin kanssa kylpylässä.
— Yhtään ei seurusteltu siellä
ollessa, mut sit hää rupes kirjoittamaan kirjeitä minulle, niin miehän
vastasin kaikkiin kirjeisiin. Johan
se meni elämä sekasin sitten seuraavana kesänä.

”Tuntui kuin
olisi mennyt
Raamattuun
sisään.”
SAARA MARTIN

Erkki oli leskimies, jonka vaimo
oli menehtynyt aivoverenvuotoon
puolitoista vuotta aiemmin. Saara oli eronnut puolisostaan 80-luvulla.

Ylös Jerusalemiin
Saara kävi katsomassa Ylös Jerusalemiin -esityksen ensimmäistä
kertaa yli 30 vuotta sitten kolmen
poikansa kanssa, joista vanhin on
nykyään 50-vuotias.
— Kävin uteliaisuuttani, enhän
minä mikään uskonnollinen ihminen ole, Saara huomauttaa.
Huoneesta toiseen kierrellessä ja basaarialueelle tullessa kokemus teki vaikutuksen.
— Se oli niin hyvin rakennettu ja esitetty, että tuntui kuin olisi
mennyt Raamattuun sisään.
Tuon elämyksen jälkeen Saara on käynyt pääsiäisnäytelmässä satunnaisesti, usein vieraidensa kanssa. Tänä keväänä Saaran
ja Erkin palattua Teneriffalta heitä odotti neljän kuukauden ajalta kasaantuneet postit. Niitä läpi
käydessään Saara huomasi ilmoituksen, jossa haettiin vapaaehtoisia Ylös Jerusalemiin -esitykseen.
— Olen esiintynyt aika paljon ja
myös pakottanut Erkin tekemään
kaikenlaista, niin mie sitten aattelin, että ei se ota jos ei annakaan.
Jätin soittopyynnön papille, joka
toivotti tervetulleeksi illalla ja oli
oikein kannustava.
Rekrytointitilaisuudessa muut

olivat heidän kanssaan samaa ikäluokkaa olevia ihmisiä.
— Osa on ollut niin kauan mukana, että ovat ehtineet esiintyä
joka roolissa, Erkki toteaa. Hän
sai vastuulleen Pontius Pilatuksen
roolin.
— Inhokkiukko, joka pesee kätensä, Saara kuvailee. Hän itse esittää Pilatuksen vaimoa, Claudiaa.
— Meillä on rooleista oma käsitys, mutta pitää odottaa ohjaajaa,
Erkki tuumaa ennen ensimmäisiä harjoituksia. Saaralla ei ole vai
keuksia samaistua Claudiaan.
— Aattelin, että miehän oon
ihan kuin mie ite, mie vaan pauhaan ukolle ja hän yrittää että…
Saara piipittää ja pariskunta nauraa hyväntuulisesti.
Roolisuoritusten lisäksi Saara
ja Erkki tulevat kahtena aamuna
seurakuntakodille tekemään esityspäivinä myytäviä leipomuksia
ja auttavat myös Puodin ja pannun
kahvilan pitämisessä.

”Minähän varoitin sinua, älä puutu siihen pyhään mieheen!” Claudia (Saara Martin) soimaa miestään, Pontius Pilatusta (Erkki Pohjanen).
Pia Nikkinen

hintään isoveljenään sinua, Saara
sanoo Erkille. Lapsenlapset ovat
tulossa kylään taas parin viikon
päästä.

Teiden tuolla puolen

Mummoksi
kuusikymppisenä
Saara on tehnyt monenlaista työtä elämänsä aikana. Ensimmäinen
ammatti oli keittiöpuolella. 80-luvulla hän pääsi Etelä-Saimaaseen
pariksi kesäksi kesätoimittajaksi
kirjoitettuaan ensin Meikäläinenlehteen Nuijamaalla. Sitten kutsu
kävi Yle Etelä-Karjalaan, jossa kaivattiin radiotoimittajaa Nuijamaan
päähän. Niissä tehtävissä hän oli
lähes kymmenen vuotta freelancerina.
Hän kävi osana opiskelujaan
kuuden viikon työharjoittelussa
Lappeen seurakunnassa, missä hän
muun muassa kirjoitti juttuja Seurakuntatervehdykseen.

”Sanoin, että
minäkin haluan
käydä siellä
ulkomailla.”
ERKKI POHJANEN

Saara perusti tuttunsa kanssa
Lappeenrantaan kotipalveluyrityksen, mutta joutui lopulta jättämään
sen selkävaivojen vuoksi. Hän siirtyi sen jälkeen 4H-piirin palvelukseen työnjohto- ja esimiestehtäviin 14 vuodeksi.
— Tein siellä milloin mitäkin.
Päätehtäväni oli lappeenrantalaisten kaupunkilaisnuorten kouluttaminen ja ohjaaminen työelämään,
Saara kertoo. Työuransa loppuvuodet hän oli 4H-piirin työllistämisyksiköstä perustetun osa-

Pixabay

keyhtiön työnjohtotehtävissä.
— Silloinen 4H-Palvelut Oy on
Hyvinvointia Kotiin Oy -nimisenä nykyisin yksi alueemme laajimmista hoiva- ja kotipalveluyrityksistä, Saara toteaa.
— Ja hää lypsi lehmiä, hän nyökkää Erkkiin päin.
— Taito se on sekin, Erkki vastaa. Hän osti vanhempiensa tilan,
jota oli auttanut pyörittämään. Tilalla hänellä oli parhaimmillaan
20 lehmää. Hän rakensi vaimonsa
kanssa talon sadan metrin päähän
maatilasta.
— Ajatus oli, että jos joku tätä
jatkaa, niin ollaan pois jaloista.
Puolison äkillinen kuolema

muutti kuitenkin suunnitelmat.
— Elämä kun ei mene, kuten
meinaa.
Saara ehti käydä tilalla muutaman kerran ennen kuin Erkki
muutti tämän luokse Lauritsalaan.
Kahdella Saaran kolmesta lapsesta on lapsia.
— Olin yli 60, ennen kuin tulin
mummoksi, hän kertoo.
— Pojat ovat ehtineet etsiä ympäri maailmaa sopivaa äitiä lapsilleen. Onneksi löysivät.
Erkillä puolestaan ei ole omia
biologisia lapsia.
— Kaksoset synty, kun Erkin
kanssa tavattiin. Ne ovat ihan mahdottomia tuon perään, pitävät vä-

Samalla paikkakunnalla ikänsä elänyt Erkki jäi eläkkeelle 60-vuotiaana samana vuonna, kun hän oli
tavannut Saaran.
— Selkä ja jäsenet ei kestänyt
sitä työtä, nivelreumaa sairastava
Erkki toteaa.
— Kun täytin 60 sanoin, että no
minäkin haluan käydä siellä ulkomailla, kun en ole koskaan käynyt.
Hän ja Saara lähtivät kesällä kuukaudeksi Manner-Espanjaan Marbellaan.
— Katsottiin, että tuleeko siitä
mitään, jos ollaan kahdestaan jossakin. Meillä oli hirveän hauskaa,
Saara kertoo. Teneriffalla he ovat
käyneet kolmeen otteeseen. Siellä
he ovat olleet vapaaehtoisina yhden talven Teneriffan evankelisluterilaisessa seurakunnassa ja toisen Suomi-kerhossa, muun muassa ruokaa laittaen ja leipoen myyjäisiä varten.
Lauritsalassa pariskunta käy uimassa ja ulkoilemassa, kun ilma
sen sallii.
— Kävelemään ja pyöräilemään
mennään täällä heti, kun pääsee kunnolla hengittämään, Saara sanoo. Suomen talvi ottaa häntä henkeen, mikä on yksi syy, miksi hän viettää Erkin kanssa Teneriffalla suuren osan talvesta. Nyt
he ovat miettineet palaamista ensi
talven reissulta vasta huhtikuussa.
— Jotta kesä tulis äkempää.
Täällähän on ollut aika luminen
talvi, Erkki tuumaa.
— Teneriffalla me kävellään ja
uidaan kamalasti.
He viihtyvät Espanjan korkeimman vuoren ja maailman kolmanneksi suurimman tulivuoren, Teiden pohjoispuolella.
— Eteläpuolella on paahteista
ja karua, mutta pohjoispuolella ilmasto muuttuu, että on mahdot-

tomasti puita ja pensaita. Siellä on
hyvä hengittää, Erkki kertoo.

Hullu sydänparka
Saaran luona on kokoontunut monien vuosien ajan noin kymmenen
hengen ystäväporukka, jonka voimin on muun muassa kerätty rahaa hyväntekeväisyyteen. Saara
esittelee tekemäänsä leikekirjaa,
jonka hän antaa kokoontumisessa
60 vuotta täyttävälle ystävälleen.
Kuvien seassa on runsaasti Saaran
tekemiä runoja. Hän lukee runon
Täyttä eteen: “Mummo laskettelee rollaattoria alamäkeen ainakin
neljääkymppiä. Teini törttöilee viritetyllään pusikoiden halki kuuttakymppiä. Hullu sydänparkani satasella sinua kohti.”
Saara lähtee seurakuntakodille Ylös Jerusalemiin -kokoukseen.
Hän toivoo, että esityksiin tulisi paljon ihmisiä, sellaisiakin, joiden perinteisiin pääsiäisnäytelmä
ei kuulu.
— Perinteiden ei tarvitse olla kaavoihin kangistumista, niistä voi poiketakin. Jos normaalisti
on pääsiäisenä ottanut perskännit,
tänä vuonna voisi tehdä sellaisen
vaihtoehdon, että ei ottaisikaan sitä vaan tulisi kirkkoon tai johonkin tapahtumaan.

Hiljaisen viikon aikana käydään Kristuksen kärsimyshistoriaa läpi. Perinteisesti on puhuttu ahtisaarnoista. Ahtisaarnat
eivät välttämättä merkitse nykypäivän ihmisille mitään, joten monissa seurakunnissa puhutaan nykyisin hiljaisen viikon
kirkkohetkistä. Kullekin arkipäivälle on
omat Raamatun tekstit, joissa seurataan
Jeesuksen kärsimyshistoriaa.
Ahtisaarnoista on monissa seurakunnissa luovuttu, mutta Lappeenrannan seurakuntalaisilta on tullut toive niitä pitää,
joten Lappeenrannan seurakunnassa vietetään hiljaisen viikon kirkkohetkiä. Näissä iltakirkkohetkissä käy parisen kymmentä henkeä. Iltojen aiheet ovat Jeesus
Getsemanessa, Jeesus tutkittavana ja Jeesus tuomitaan.
Sammonlahdessa ei vietetä perinteisiä hiljaisen viikon iltajumalanpalveluksia, mutta sen sijaan muutoin hyvin monimuotoista jumalanpalveluselämää. Lisäksi seurakunta käy palmusunnuntaita edeltävällä tai hiljaisella viikolla kaikissa alueemme tuetun asumisen ja hoivan yksiköissä pitämässä ehtoollishartauden. Samoin koulujen ja päivähoidon kanssa vietetään suuri määrä pääsiäiseen liittyviä
erimuotoisia hartaushetkiä.

Paljon koettavaa
Sammonlahden hiljainen viikko alkaa
maanantai-illan ehtoollisella Kourulan
srk-talolla. Kirkkoherra Juha Eklund kertoo hiljaisen viikon keskiviikon päiväehtoollisen kirkossa olevan suosittu tapahtuma, johon perinteisesti on osallistunut veteraaneja koko Lappeenrannan alueelta.
— Lappeenrannan seurakunnan perinteisiin kuuluu myös järjestää pääsiäisviikolla Itä-Suomen koululle ekumeenisen
pääsiäishartauden yhdessä ortodoksisen
seurakunnan kanssa, kertoo kirkkoherra
Hannu Haikonen.
Kiirastorstai-illan ehtoollismessu päät-

tää tuhkakeskiviikosta alkaneen katumusajan. Sen jälkeen kolmena päivänä
muistetaan Kristuksen kärsimystä, kuolemaa, hautaamista ja riemullista ylösnousemusta.
Kiirastorstain messu illalla klo 18 Sammonlahden kirkossa sisältää vaikuttavia elementtejä; ehtoollisen vietto ehtoollisen asettamisen päivänä, apostolien
kynttilöiden sammuttaminen ja erityisesti messun päätökseksi alttarin riisuminen.

”Jeesuksen asettama
ehtoollinen, alttarin
riisuminen ja mustaan
pukeminen ovat yksinkertaisuudessaan koskettavia hetkiä.”
Hannu Haikonen

— Kynttiläsymboliikka, Raamatun lukeminen ja sen aikana tapahtuva rauhallinen alttarin riisuminen ja valojen vähentäminen ovat vahvoja ja yksinkertaisuudessaan puhuttelevia vertauskuvia, kuvailee Eklund.
Myös Lappeenrannan seurakunnassa kiirastorstai on yksi vilkkaimmista kirkossakäyntipäivistä.
— Jeesuksen asettama ehtoollinen, alttarin riisuminen ja mustaan pukeminen
ovat yksinkertaisuudessaan koskettavia
hetkiä, toteaa Haikonen.
Pitkäperjantaina Kristuksen kärsimystä muistetaan Sammonlahdessa sanajumalanpalveluksessa. Urut vaikenevat, alttari on puettu mustaan, alttarin eteen tuodun kulkueristin juurella on viisi punaista ruusua. Eklund kertoo, että Sammon-

lahden seurakunnassa pitkäperjantain sanajumalanpalveluksessa käytetään erityispiirteinä Valituksia, Rukousta ristin juurella sekä Moitteita.
Lappeenrannan seurakunnan eräs pitkäperjantain perinteistä on ollut Jeesuksen kuolinhetken hartaus Ristikankaan
hautausmaalla, joka kokoaa vakiintuneen
joukon seurakuntalaisia.
Paastonaika päättyy Sammonlahdessa
pääsiäisyön messuun, kristikunnan suurimpaan jumalanpalvelukseen klo 23. Se
toteutetaan Sammonlahdessa vahvasti
yhdessä nuorten kanssa. Pääsiäisen ilosanoma ja liturginen draama sekä erikoinen vuorokauden ajankohta tekevät siitä
vahvan kokemuksen. Pääsiäisyön messun
draamaan kuuluu, että se aloitetaan Jeesuksen haudan ääreltä. Pääsiäisyön messu
kasvaa ylösnousemuksen juhlaksi. Pääsiäisylistyksen aikana pääsiäiskynttilä sytytetään ja siitä jaetaan tuli seurakuntalaisille jaettuihin rukouskynttilöihin.
— Kirkkosalista poistuttaessa kaikki
saavat pääsiäiskukan ja messun jälkeen
kirkkosalissa on nyyttäriperiaatteella
pientä tarjoilua, kertoo Eklund seurakunnan perinteestä.
Pääsiäispäivän aamumessu alkaa suoraan pääsiäisen juhlailosta: Kristus on
ylösnoussut! Toisena pääsiäispäivänä
muistetaan ylösnousseen Jeesuksen ilmestymistä opetuslapsilleen.
Pääsiäinen ei pääty pääsiäisyön tai -aamun messuun, vaan jatkuu siitä edelleen
aina Kristuksen taivaaseenastumisen (ent.
Helatorstai”) päivään saakka.
Pääsiäinen poikkeaa joulusta tai juhannuksesta. Jouluaattona ihmiset tulevat kirkkoon ja pian joulun jälkeen joulun viettäminen loppuu. Pääsiäisen viettäminen alkaa pitkällä valmistautumisella paastolla ja juhla jatkuu 40 päivää pääsiäisen jälkeen.
Koosti: Eija Fabritius

Atso Suopanki

Ylös Jerusalemiin -esitykset
Lauritsalan kirkossa,
Kauppalankatu 1:
➤ pe 19.4. klo 14 ja 16
➤ la 20.4. klo 14 ja 15.30
Luukaskuoro mukana kaikissa
esityksissä.
Ylös Jerusalemiin -pääsiäisesitykset ovat osa Lauritsalan
seurakunnan perinteistä Ylös
Jerusalemiin -tapahtumaa,
joka järjestetään viikolla 16.
Katso viikon kaikki tapahtumat tästä numerosta
löytyvästä ilmoituksesta
sivulta 12!

armi auttaa

Onko viikon ensimmäinen päivä
sunnuntai vai maanantai?
Pääsiäisen evankeliumeissa
kerrotaan, kuinka muutamat naiset menivät sapatin jälkeen, viikon ensimmäisenä päivänä Jeesuksen haudalle.
Juutalaisten sapattia vietettiin
lauantaina, viikon seitsemäntenä päivänä, jolloin luomiskertomuksen mukaan Jumala lepäsi
saatuaan kaiken valmiiksi.
Kun Jeesus nousi kuolleista
sunnuntaina viikon ensimmäisenä päivänä, pyhittivät kristityt

sen lepopäiväksi.
Kuitenkin nykyisin, myös kirkon kalentereissa, viikko alkaa
maanantaina. Onko siis raamatun tulkinta tässä kohden muuttunut? Mikä on totuus?
On kaksi totuutta. Työehtosopimusten solmimisen helpottamiseksi työviikko aloitetaan
maanantaista. Kirkossa viikon
ensimmäinen päivä on kuitenkin
sunnuntai, Jeesuksen haudasta
nousemisen päivä, joka viikoittain muistuttaa meitä pääsiäisestä ja sen ihmeestä.

Kirkko ei näin ollen mukaudukaan muitta mutkitta yhteiskunnan ajattelutapaan, kuten
monesti väitetään, vaan kirkon
julistusta eletään aidosti ja väärentämättömästi todeksi muun
yhteiskunnan säädösten ja käytäntöjen rinnalla.
Tärkein asia on itse lepopäivä!
Mitäpä jos juuri nyt pitäisikin antaa sunnuntaille se arvo, minkä
se ansaitsee ja erottaa pyhäpäivä,
aina kun se suinkin on mahdollista, muusta arkisesta menosta.
MO
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Viimein
kotona

Kaatuneitten
muistopäivä
ja valtakunnalliset
sankarihautajaiset
Lappeenrannassa
19.5.2019

Kaatuneitten muistopäivänä 19.5.2019
Lappeenrannassa
vietetään suurhautajaisia. Sankarihau
tausmaahan haudataan kahden viime
vuoden aikana rajan
takaa löydetyt suomalaiset kaatuneet.
Rajavartiomestari Mika
Albertssonin vapaaehtoistyönä on yli 20 vuoden ajan
ollut tuoda kaatuneiden sotilaiden jäännökset Suomeen. Samassa Taipaleen
ryhmässä etsijöitä on seitsemän ja yksi tulkki. Toimintaa ohjaa Puolustusvoimien
alainen Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry, johon kuuluvat mm. veteraanijärjestöt, sotaveteraanit,
rintamaveteraanit, sotainvalidit ja kaatuneiden omaiset.
Ensi alkuun toiminta suunnattiin kenttähautausmaiden kunnostamiseen rajan
takana ja laajentui myöhemmin myös rintamalle jääneiden vainajien etsintään.
Toiminta on luvanvaraista ja kontrolloitua, kaikki dokumentoidaan tarkasti, kuvataan ja raportoidaan
hyvässä yhteistyössä venäläisten viranomaisten ja etsintäryhmien kanssa.
— Käymme keväisin yhä
hoitamassa kenttähautausmaat suomalaisilla ohjeilla,
sillä tärkeää on, että omat
vainajamme, olivat he sitten Suomessa tai ulkomailla on haudattu niin kuin pitää. Huolehditaan kaatuneiden viimeisistä leposijoista,
tähdentää Mika Albertsson.
Omaisilta tulee yhä paljon selvityspyyntöjä, usein
yhden sukupolven yli hypäten.
— Olemme
luvanneet
käydä paikalla. Vähänhän

klo 10.00 Muistojumalanpalvelus Lappeen
Marian kirkossa ja muissa kirkoissa
n. klo 12.00 Sankarivainajien siunaaminen,
arkkujen hautaan laskeminen sekä seppeleiden
laskut haudalla

Valtakunnallisia sankarihautajaisia on järjestetty Lappeenrannassa muutaman vuoden välein.

niitä enää löytyy, pieni prosentti löytyy mutta tehdään
mitä pystytään. Etsimme
siis ainoastaan kenttäolosuhteissa kaatuneita suomalaisia sotilaita, haudoista me
ei kaiveta/etsitä, hän selventää.
Tällä hetkellä suurimman
osan suomalaisista kaatuneista löytävät venäläiset.
Yhteistyö onkin tiivistä.
Löytyneistä sankarivainajista varmistetaan, että vainaja on suomalainen.
— Mikäli on vähänkään
epäselvää, onko kyseessä
suomalainen vainaja, niin
sitten hänet jätetään sinne. Mutta jokaiselle sotilaalle, olkoon vaikka naapuri,
tehdään kunniaa ja tehdään
kenttähautaus siihen ja pidetään hiljainen hetki. Se
on sotilas kuitenkin ja sotilasta kunnioitetaan, kertoo
Albertsson protokollasta.
Kannakselta löydetyt viedään aina Viipuriin. Yhteistyöhön venäläisten kanssa
kuuluu kaatuneet vaihto —
jos heidän kansalaisuutensa
on selvinnyt. Kaatuneet viedään Viipurin torin vieressä
olevan, suomalaisten ylläpitämän kirkon vintille, josta
heidät kesän loputtua toimitetaan pienissä arkuissa
Suomen puolelle.

— Arkutamme ja teemme
pöytäkirjat ja paperityöt. Pidämme pienen Jumalanpalveluksen siinä ennen matkaa Suomeen, Albertsson
kertoo.
— Niistä joilla on tuntolevy, aletaan kaivamaan omaisilta dna-testejä, että pystyttäis tunnistamaan ja saattamaan omaan sankarihautaan
henkilö.
— Mikäli tuntolevyä ei
ole ja jää tunnistamatta,
niin tänä päivänä haudataan
kootusti Lappeenrantaan.
Seuraavan kerran sankarihautajaiset ovat 19.5.2019
Lappeenrannassa, vahvistaa
vahvistaa yliluutnantti Antti-Pekka Kaarna Puolustusvoimista.
Albertssonin mieleen on
jäänyt monia tarinoita ja
kohtaloita. Eräs tapaus on
jäänyt erityisesti mieleen.
— Löysimme Talista sotilaan, jolla oli kaikki tunnusesineet, kuten tuntolevy. Mutta sitten löytyi kolmessa osassa muovia, rinkuloita. Olen nähnyt tämän
sotilasuran aikana niin paljon erilaisia esineitä jäämistöissä, että mikään ei oikein
enää yllätä. Näistä kolmesta esineestä en saanut silmiäni irti. Yhdistelin esineitä, ja koska omat lapse-

ni olivat silloin pieniä, tajusin esineen olevan lapsen
tutti. Hämmästelin, että miten lapsen tutti voi rintamalle joutua ja kuka on tutin omistaja? Tuntolevyn nimen avulla kortistosta löytyi tieto tyttärestä, joka oli
ollut tuolloin kolmevuotias.
Tukholmasta löytyikin kaksi
samannimistä, joista toinen
paljastuikin tutin omistajaksi — ja hän sai tuttinsa takaisin. Tarina täydentyi: tutin omistaja oli ollut 3-vuotias kun isä oli ollut lomilla,
kun lomat oli keskeytetty.
Tytär oli laittanut isälle tutin
käteen ja isä oli laittanut sen
rintataskuun. Isä meni Kannakselle ja kaatui tutti rinnassa.
”Kaveria ei jätetä” perintö on yksi tärkeimmistä perinnöistä mitä sotaveteraanit ovat meille jättäneet ja
se olisi tärkeää siirtää jälkipolville. Että kaveria autetaan silloin kun on tarve.
Että pyrittäisiin auttamaan
kaikkia, jotka sitä tarvitsee.
Me -henki ja talkoohenki
tuntuvat välillä olevan hieman kadoksissa ja sitä olisi
herätettävä henkiin. Voi olla
eri mieltä asioista, mutta voi
silti auttaa, Mika Albertsson
summaa.

lähtien. Tämän mallin saattohoitotukihenkilö on paitsi
kuolevan tukihenkilö, myös
hänen omaistensa tuki, joka
on perehtynyt myös käytännön järjestelyihin.
Marttisen mukaan aktiivisia vapaaehtoisia saattohoitajia on Etelä-Karjalassa
noin 10–15, kun tarvetta olisi noin 50 henkilölle. Erilaiset potilasyhdistykset, kuten syöpäyhdistykset, kouluttavat omia vapaaehtoisiaan, mutta tarve esim. palvelutaloissa on suurta. Seurakunnat ovat omassa työssään myös havainneet suu-

Kenttäpiispa Pekka Särkiö (PE) johtaa sekä tuntemattomien että mahdollisten tunnistettujen sankarivainajien hautaan siunaamisen. Siunaamistehtävässä häntä avustavat: Maavoimien esikunnan
kenttärovasti Vesa Aurén, Maasotakoulun sotilaspastori Jukka Seppänen, Raja- ja merivartiokoulun sotilaspastori Aki Lasonen. Sotilaspappien
rinnalle avustajiksi osallistuvat: kirkkoherrat Mika
Lehtola, Hannu Haikonen ja Juha Eklund sekä
rovasti Jorma Taipale.
klo 13.30 Kahvitilaisuus kaupungintalolla
klo 13.30 Muistotilaisuus kutsuvieraille
Riitta Tikka -salissa Leirikentällä.

Eija Fabritius

Pixabay

Tuonen tuvassa
keskusteltiin
kuolemaan saattamisesta
Matti J. Kurosen vetämässä keskustelupiirissä ’Tuonen tuvassa’ on käyty filosofisia keskusteluja kuolemasta jo noin neljän vuoden ajan. Lauantaina 23.2.
keskusteltiin saattohoitamisesta ja sen tarpeesta. Paikalla oli reilu 20 henkilöä,
osa saattohoitoa tehneitä,
osa aiheesta ja lähimmäisistä kiinnostuneita henkilöitä.
Aihetta avasi Kirsti
Marttinen, joka on perehtynyt pohjois-amerikkalaiseen
”kuoleman doula” käytäntöön ja vetänyt Tuonen Tupaa matti J.:n kanssa alusta

Seppelepartiot lähetetään seuraavasti:
• Talvi- ja jatkosodan sankarivainajien
muistomerkille,
• Äiti Karjala -patsaalle,
• Karjalasta tuotujen sankarivainajien
muistomerkille,
• Vapaussodan sankarivainajien
muistomerkille ja
• Vuonna 1918 vakaumuksensa puolesta
kaatuneitten haudalle.

vän saatettavasta ja hänen
lähtökohdistaan.
— Kysymys on siis kunnioittamisesta, painottaa
Marttinen.

”Saattohoidossa
olisi tarvetta
noin 50 vapaaehtoiselle.”
Kirsti Marttinen

ren tarpeen läsnäololle. Tarve ei koske vain kuolevaa,
vaan myös hänen läheisiään
ja hoitohenkilökuntaa. Vaikka seurakuntayhtymällä on
kolme päätoimista sairaalapappia, jotka ovat saatavilla
ja avuksi sairaaloissa ja hoivakodeissa, tarvitaan lisää
läsnäolijoita, lähimmäisiä.

Vapaaehtoiseksi
saattohenkilöksi?
Kuka sitten sopisi ’
death
doulaksi’ eli kuolemaan
saattajaksi? Marttisen mukaan saattajan tulee olla sinut kuoleman kohtaamisen
kanssa sekä kestää ahdistusta. Saattajan on oltava avoin
ja ymmärtää tehtävän lähte-

Tuonen tuvassa pohdittiin vapaaehtoisten saattohoitajien kurssittamista. Kenen rooliin se kuuluisi ja kenen tehtävä se olisi? Asia on
niin terveydenhuollolle, potilasjärjestöille ja kansalaisjärjestöille kuin seurakunnillekin tärkeä. Yhteinen
näkemys Tuonen tuvan kes-

kustelijoiden keskuudessa
oli, että saattohoito pitäisi saada systemaattiseksi ja
useampia koskettavaksi, sillä monella ei ole lähiomaisia
paikalla tai olemassa. Näin
ollen kuolemaankin saattamisessa tarvitaan laajempaa
lähimmäisten joukkoa ja tässä voisi olla yksi erittäin tärkeä vapaaehtoistyön muoto.
Tuonen tuvassa asiaa ei
vielä ratkaistu, mutta keskustelu on avattu. Marttisen
mukaan yleinen keskusteluilmapiiri kuolemasta on parempi kuin esim. 5-10 vuotta sitten. Varmaa on, että
yhteistyötä ja keskustelua
eri toimijoiden kesken tarvitaan. Tarve saattohoitajille ei mitä luultavammin ole
poistumassa, vaan ennemminkin päinvastoin.
Eija Fabritius
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Kriisityö

Open Doors tekee
työtä vainottujen
kristittyjen parissa

Täydellinen
hoito – jaksat
paremmin arjessa!

Kristittyjen vaino on lisääntynyt. Kansainvälinen Open Doors
tekee työtä noin 60 kohdemaassa.
Kansainvälinen
Open
Doors -järjestö tukee kristittyjä etenkin niissä maissa, joissa he ovat uskonvakaumuksen takia vainon
kohteena tai joissa kirkkojen ja seurakuntien toimintaa rajoitetaan. Open Doors
Finlandin toiminnanjohtaja
Miika Auvinen toteaa, että
kristittyjen tilanne on heikentynyt selvästi viimeksi kuluneen vuoden aikana.
— Open Doorsin yhteydessä toimivan itsenäisen
World Watch -tutkimusyhteisön selvitysten mukaan
vuonna 2017 äärimmäistä,
erittäin vakavaa tai vakavaa
vainoa kristittyjä kohtaan
esiintyi 53 maassa. Vuonna
2018 näin oli jo 73 maassa.
Open Doors tekee tällä
hetkellä työtä noin 60 kohdemaassa. Viime vuonna
järjestöllä oli noin 400 000
eri projektia. Oma toimisto sillä on 27:ssa länsimaassa/tukimaassa. Suomen toimisto perustettiin vuonna
2015.
Auvisen mukaan Open
Doorsin perustehtävä on
mahdollistaa uskonnonvapauden toteutuminen niissä maissa, joissa kristityt
ovat uskonvakaumuksen
takia uhattuina.
— Käytännössä työmme on esimerkiksi aineellisen avun, koulutuksen ja
traumaterapian antamista.
Joihinkin maihin viemme
myös Raamattuja ja muuta hengellistä kirjallisuutta,
jos kristityillä ei ole muuten mahdollista saada niitä.
Auvinen toteaa, että tukemalla kristittyjä yhteisöjä tuetaan samalla tervettä
demokraattista yhteiskuntarakennetta, jossa sananvapaus ja muut perusihmisoikeudet pääsevät toteutumaan.
— Siellä missä uskonnonvapaus on uhattuna,
pääsääntöisesti myöskään
muut ihmisoikeudet eivät
toteudu.
Auvinen muistuttaa, että
kristityt on suurin vainottu
uskonnollinen ihmisryhmä
globaalissa mittakaavassa.
— Muiden uskontojen
edustajien vainot on tietysti yhtä ongelmallinen asia.
Open Doorsin erikoisala
on nimenomaan kristittyihin ja heidän uskonnonvapaustilanteeseensa erikoistuminen.

Ääri-islam ja nationalismi lisänneet vainoja
Auvinen toteaa, että ääriislam on levittäytynyt yhä
laajemmalle. Virallisia Isiksen motivoimia tai siihen
löyhästi liittyviä soluja toi-
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Olli Häkämies

- Onko kipua niskassa tai selässä?
- Onko turvotuta jaloissa?
- Stressaako, väsyttääkö?
- Onko tiedossa tekonivelleikkaus?
- Onko alaraajoissa ongelmia?
Siinä tapauksessa paras tulla kunnon hoitoon!

Varaa aika
helposti netistä

www.fysiowire.fi
www.fysiowire.fi puh. 020 7497 660

Tietäjänkatu 2

Toimitusjohtaja Miika Auvinen on huolestunut kristittyjen
tilanteen huononemisesta.

mii eri puolilla maailmaa.
Toinen kristittyjen vainoja
merkittävällä tavalla lisännyt tekijä on nationalismi.
— Nationalismi näkyy
erityisen vahvasti maailman
kahdessa väkirikkaimmassa maassa eli Intiassa ja Kiinassa. Intiassa nationalismi kytkeytyy voimakkaasti
hindulaisuuteen ja Kiinassa
kiinalaistamispolitiikkaan
sekä kommunismiin. Kristittyjen lisäksi tämä on selkeä uhka myös muiden uskonnollisten vähemmistöjen tilanteeseen.
Open Doors toimii Suomessa hyvin laajasti paikallisissa seurakunnissa, etenkin vapaaehtoisten kautta.
Tällä hetkellä järjestöllä on
Suomessa noin 150 vapaaehtoista sekä kuusi palkattua työntekijää.
Vapaaehtoiset toimivat
monenlaisissa käytännön
tehtävissä. He esimerkiksi
pitävät esillä materiaalia oppilaitoksissa ja seurakunnissa, toimivat kääntäjinä sosiaalisessa mediassa ja autonkuljettajina tilaisuuksissa tai
palvelevat esimerkiksi rukouspiireissä, joissa myös
vedotaan eri maiden päättäjiin kampanjoiden kautta.
— Olen kiitollinen heidän työstään sekä siitä, että
kauttamme parempaa maailmaa ovat luomassa myös
lukuisat
yritysmaailman
johtohenkilöt sekä poliittiset vaikuttajat, jotka toimivat neuvonantajina työssämme. Ilman laajoja verkostoja laaja-alainen vaikuttaminen ei ole mahdollista.
Auvinen toteaa, että
Open Doors tarvitsee sekä
taloudellista tukea että rukousta.
— Open Doorsin syntyhistoriaan liittyy vahvasti
rukous. Hollantilainen veli Andreas – joka on peitenimi – lähti aikoinaan tukemaan ja vahvistamaan Neuvostoliitossa vainon keskellä eläviä kristittyjä. Ilman
rukousta ja Raamatun kautta tullutta kehotusta hän ei
olisi tähän työhön lähtenyt.

— Rukous kantaa meitä
edelleen. Sen takia julkaisemme joka kuukausi rukouskalenterin, joka lähetetään ilmaiseksi kaikille sitä haluaville. Uskomme siihen, että Jumala voi tehdä paljon sellaista, mitä me
emme inhimillisesti ottaen
pysty tekemään.

Tietämys lisääntynyt
Auvisen mukaan Open
Doorsin työhön suhtaudutaan kautta linjan myönteisesti niin kirkossa kuin
muualla suomalaisessa yhteiskunnassa.
— Viime vuosina maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen paljon. Tämä on
avannut monen silmät ja he
ymmärtävät, miten vaikeissa olosuhteissa kristityt elävät lukuisissa maissa.
— Silti yllättävän moni
suomalainen ei edelleenkään tiedä, että monissa
muslimimaissa kristityksi
kääntynyt voi olla todellisessa hengenvaarassa esimerkiksi sukulaistensa taholta, tai että kristillisen
materiaalin jakaminen voi
olla kiellettyä tai sitä rajoitetaan voimakkaasti.
Ei-poliittisena järjestönä Open Doors ei ota kantaa maahanmuuttopolitiikkaan. Se toimii kuitenkin
asiantuntijaroolissa, kun
maahanmuuttovirasto tai
järjestötahot tarvitsevat tietoa turvapaikanhakijoiden
lähtömaiden uskonnonvapaustilanteesta.
— Vaikka turvapaikkahakijoiden joukko on kirjava,
joukossa on myös uskonvakaumuksensa takia aidosti hengenvaarassa olevia
henkilöitä, joiden tulisi saada kansainvälisten ihmisoikeussäädösten perusteella
turvapaikka.
— Turvapaikkapolitiikasta ajattelen itse niin, että
kysymys on isosta poliittisesta asiasta, johon on löydettävä Euroopan tasolla
pitkäjänteiset ratkaisut.
Juhana Unkuri

53100 Lappeenranta

Meillä voit
käyttää/maksaa
omaishoitajien
palveluseteleillä.

Ruskaretki
Saariselän mainioihin
maastoihin 31.8.-7.9.2019
Retki Lappiin Kiilopään retkeilykeskukseen ruskan
alkua ihastelemaan! Matkustamme linja-autolla,
matkan hinta kaikkiaan 600 €. Matka toteutuu,
jos ilmoittautuneita on vähintään 25.
Patikoimme pienemmissä ryhmissä ja luvassa
yhteistä ohjelmaa aamuin ja illoin.
Retken vetäjänä on kirkkoherra Juha Eklund.
Ilmoittaudu 15.5. mennessä
sähköisellä ilmoittautumislomakkeella
www.lapppeenrannanseurakunnat.fi tai
Sammonlahden srk-toimistoon
Liisa Hoville, 040 3126 208/liisa.hovi@evl.fi
Lisätietoja Juha Eklund, 040 3126 500,
juha.eklund@evl.fi

Tervetuloa mukaan!

Tännekö sinun uusi kotisi?
Kaislarannan
tonttien myynti
on vihdoin alkanut!
Tule tutustumaan 27 tontin valikoimaan
Kiinteistömaailman myymälään,
Kauppakatu 53, 53100 Lappeenranta.

TonTiT myydään
TarjousKaupalla,
lähtöhinnat
alkaen 39.200 euroa.

Tarjouskauppa-kohteen tunnistat tästä merkistä.
Tarjouskaupassa tarjoukset tehdään lähtöhinnasta ylöspäin.

LAPPEENRANNAN
EV.LUT. SEURAKUNNAT

LUOTETTAVAA
LÄMPÖÄ KOTIISI
Valitse Kaislarantaan
ekologinen kaukolämpö,
se tulee läheltä.
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Eija Fabritius

Maallinen SISKO
AdobeStock

Lauritsalan kirkolla

Ylös Jerusalemiin
–pääsiäistapahtuma viikolla 16

JUMALANPALVELUKSET
Ti
To
Pe
Su
Ma

16.4.
18.4.
19.4.
21.4.
22.4.

klo 9.45
klo 18.00
klo 10.00
klo 10.00
klo 10.00

Perheiden ja päiväkotien pääsiäiskirkko
Kiirastorstain iltamessu
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
1. Pääsiäispäivän messu, kirkkokahvit
2. pääsiäispäivän messu, kirkkokahvit

YLÖS JERUSALEMIIN –ESITYKSET KIRKOSSA
Pe 19.4. klo 14.00 ja 16.00 Luukaskuoro mukana
La 20.4. klo 14.00 ja 15.30 kaikissa esityksissä

MUSIIKKIA KRISTUKSEN KÄRSIMYKSESTÄ kirkossa

Pe 19.4. klo 15.00

PERHEIDEN PÄÄSIÄINEN seurakuntakodissa

La 20.4. klo 13.00 - 15.30 Toimintaa lapsille ja perheille

LÄHETYSKAHVILA ja –MYYJÄISET seurakuntakodissa
To 18.4. klo 16.00 - 18.00
La 20.4. klo 13.00 - 16.30

Pe 19.4. klo 11.00 - 18.00

Katso muut viikko toiminnot kirkollisista
ilmoituksista koteihin jaettavasta
Etelä-Saimaan Keskiviikko-liitteestä
tai verkkosivuilta
www.lappeenrannanseurakunnat.fi

PÄIVÄKERHOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN
18.3.-10.4.2019
Päiväkerhot ovat seurakunnan tarjoamaa
varhaiskasvatusta 3-5-vuotiaille lapsille

Isoisän
puulusikka

Matka
Oberammergaun kärsimysnäytelmään

Vuosikymmeniä
sitten
koulun lukukirjassa oli
kertomus perheestä, jossa
isä, äiti ja pieni poika ruokailivat yhteisessä pöydässä. Huoneen nurkassa, muiden katseilta piilossa oli
pieni pöytä, jonka ääressä
perheen vanha isoisä sotkuisesti ja vapisevin käsin
yritti lusikoida ruokaa suuhunsa.
Tarinan mukaan perheen pieni poika alkoi veistellä puukollaan puista esinettä. Isä katseli aikansa
pojan touhua ja kysyi sitten, mitä tämä vuolee. Poika vastasi tekevänsä isälleen puulusikkaa, jotta tämä voi sitten aikanaan, kun
on vanha eikä enää osaa
syödä tarpeeksi siististi,
siirtyä pojan veistämän lusikan kanssa sivupöytään
itsekseen ruokailemaan.
Jo pitempään suomalaisesta vanhustenhuollosta
on kuulunut kummia. Mainoslauseet ovat luvanneet
yhtä, mutta todellisuus onkin ollut hälyttävän usein
aivan toista. Hoivakotien
henkilökunta on niin ylikuormitettua, että edes
säälliseen perushoitoon ei
tahdo riittää aikaa.
Hoivakoti on sanana
kaunis, mutta kauneus karisee silloin, kun ei ole käsiä ruokkimaan, viemään
suihkuun tai auttamaan
päivittäisessä hygieniassa.
Ja jos vielä henkilökuntaa

Esitys perjantaina 4.9.2020. Vielä muutama paikka jäljellä!
Esitys järjestetään 10 vuoden välein, joten syksyn 2020 jälkeen
esitys on mahdollista nähdä vuonna 2030. Tule siis mukaan nyt!
Lisätiedot: Reijo Moilanen p 040 5438 179 ja
Noora Turku p 020 130 3504. Vastuullinen matkatoimisto on
Pohjolan Matka, Lappeenranta.

Niina Junttila, Seppo Häkkinen, Antti Häkkänen ja Paula Seppälä vastasivat nuorten ja yleisön kysymyksiin.

työvuorolistalla näyttäisi olevan, todellisuudessa
osa on listassa vain nimellisesti. Suomen kieli on saanut uuden sanan, haamuhoitaja.
Jotain on mennyt pahasti pieleen, kun vanhusten hoidosta ja hoivasta on
tullut bisnestä, jossa kasvoton voiton tavoittelu ja ahneus ajaa piittaamattomasti hoidettavien hyvinvoinnin ohi. Hoiva-alan yritysjohtajien anteeksipyynnöt
eivät ole vakuuttavia. Ne
ovat kuin kovin katuvaisen dopingista kärynneen
urheilijan vuodatuksia: Kadun, että jäin kiinni, mutta
en kadu sitä mitä tein.
Jos elämme mielestämme sivistysvaltiossa, vanhusten huono hoito on yhteiskunnan
häpeätahra.
Ongelmat eivät koske pelkästään hoivakodeissa tai
laitoksissa asuvia vanhuksia, vaan vakavia puutteita on myös kotiin tarjottavissa palveluissa, eli kotihoidossa.
Siinä missä hoitokoteihin ja laitoksiin mietitään
nyt hoitajakiintiöitä, ku-

kaan ei puhu kotihoidon
mitoituksista.
Kodeissa
työtä tekevät tietävät kyllä kokemuksesta, että kotihoitoon mahtuu aina. Siellä
ei osaston kokoa ole määritetty mitenkään. Kiire ja
kellon kanssa kilpaa juokseminen on kotihoidossa
jokapäiväistä.
Eteläkarjalaisittain katsottuna pientä lohtua tarjoaa se, että varsinkin maakuntamme pienissä kunnissa vanhusten asiat ovat
uusimpien
mittareiden
mukaan suhteellisen hyvin. Silti se, että muilla on
vielä huonommin, on laiha lohtu.
Alun tarinalla puulusikasta oli onnellinen loppu.
Perheen isä ymmärsi hävetä ja käsitti tehneensä väärin. Isoisä sai oman paikkansa perheen yhteisessä ruokapöydässä. Häntä
autettiin arjen askareissa,
häntä arvostettiin ja kunnioitettiin perheen täysivaltaisena jäsenenä. Samaa
ryhtiliikettä tarvitaan meillä nyt. Myös eduskuntavaalien jälkeen.
Maallinen sisar

Karhuvuoren srk-koti, musiikki
Karhuvuorenkatu 19

Kaukaan kerhohuone, ulkoilu ja retkeily
Parkkarilankatu 28

Ystävyysseurakuntaretki

Keskuspappila, ap perinteinen,
ip tutkimme luontoa

Pietariin 25.–26.5.2019

Penttiläntie 7, Joutseno

Lappeenranta—Viipuri—Pietari—Keltto—Lappeenranta

Korvenkylän srk-koti, musiikki ja liikunta
Harmaakalliontie 2

Mustolan kerhomökki, luonto
Jahmankatu 2

Mäntylän kerhohuone, kädentaidot
Mäntyläntie 7
Pulpin srk-talo, avoin päiväkerho
johon voi tulla oman aikuisen kanssa
Linjatie 11

Sammonlahden srk-keskus, kädentaidot
Hietakallionkatu 7

Keskustan kerhohuone, luonto kaupungissa
Koulukatu 12
ILMOITTAUTUMINEN sähköisellä lomakkeella
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
Toiminta kerhopaikassa alkaa, jos ryhmään
ilmoittautuu riittävä määrä lapsia.
Päätökset kerhopaikoista ilmoitetaan kesäkuun aikana.
Lisätietoja: www.lappeenrannanseurakunnat.fi tai
varhaiskasvatuksen toimistosta p. 040-3126 858
ma-pe klo 9.00 - 15.00

Retkikohteet
• Viipurin seurakunta
• Pietarin Marian kirkko
• Iisakin kirkko
• Kazanin kirkko
• Aleksanteri Nevalaisen luostari
• Kelton kirkko
• Levasovon metsähautausmaa
Lähtö la 25.5. klo 6.30
Paluu su 26.5. n. klo 20.30
Tarkemmat tiedot
ilmoittautumislomakkeessa

Retken hinta omalla
viisumilla 140 €
Sisältää:
• Linja-autokyydit
• Yöpyminen Kelton kurssikeskuksessa
• Ateriat Pietarissa ja Keltossa
• Kahvi/tee Viipurissa
• Tutustumiskierros Iisakin kirkossa ja
Aleksanteri Nevalaisen luostarialueella

Lasten ja nuorten jaksamisesta
pitää olla huolissaan

Lasten ja nuorten yksinäisyys ja ulkopuolisuuden kokemus ovat arkipäivää Suomessa.
Asiantuntijat ja poliitikot ovat yksimielisiä, että asialle pitää tehdä jotain.
2010-luvulla joka viides
suomalainen lapsi ja nuori kertoo olevansa yksinäinen. Sosiaalinen media
mahdollistaa sekä uudenlaista yhteydenpitoa, myös
uudenlaisen, totaalisen ulkopuolelle jäämisen.
Ulkopuolisuuden ehkäisy on eräs tärkeistä nuorisotyön teemoista, johon
mm. Suomen ev.lut. kirkko on tarttunut. Kirkon erityisnuorisotyöllä on oma
ulkopuolisuuden ehkäisyn
verkostonsa, jonka tähtäimessä on torjua yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta
ja sitä kautta tukea lasten
ja nuorten voimistumista,
jaksamista ja hyvinvointia.
Jaksaminen kun ei saa olla tavoite, vaan lähtökohta
— myös ja erityisesti lapsille ja nuorille.
Lapsen kokema yksinäisyys on hänelle kehitysriski. Kokonaan ulkopuolelle
syrjäytetyn nuoren kustannukset yhteiskunnalle ovat
yli miljoona euroa. Eikä inhimillistä kustannusta voi
edes mitata.
Kansainvälisten sopimusten mukaisesti koko
yhteisö on vastuussa lapsistaan ja nuoristaan. Lapsen oikeuksien sopimus
perustuu YK:n lapsen oikeuksien julistukseen vuodelta 1959.
Professori, yksinäisyystutkija Niina Junttila pe-

räänkuuluttaa
huomioimaan nimenomaan ostrakismin, totaalisen huomiotta ja ulkopuolelle jättämisen, joka on ihmiselle
erityisen tuhoisaa – onhan
jokaisen ihmisen perustarve tulla nähdyksi. Ostrakismi ei vaikuta vain psyykkiseen hyvinvointiin ja kehitykseen, se vaikuttaa ihmiseen myös fysiologisesti.

”Jokaisen
ihmisen perustarve on tulla
nähdyksi.”
Niina Junttila

Suomalaisessa keskustelussa hyvin usein painotetaan yksilön omaa aktiivisuutta ja ratkaisuja. Voisi
myös ajatella, että yhtä hyvin myös muu yhteisö voisi muuttaa käyttäytymismallejaan ja kysyä, kuinka voit? Junttila yhteistyökumppaneineen — mukana
myös laaja joukko yhteisöjä — ovat perustaneet verkkoyhteisön; www.lähdemukaan.fi. Hän kannustaakin kaikkia ottamaan haasteen vastaan – ei jätetä ketään yksin! Asia on meidän
jokaisen yhteinen.
Kirkon ulkopuolisuu-

Kirkkoherra Juha Eklund
lääninrovastiksi
Ilmoittaudu 4.4. alkaen
lappeenrannanseurakunnat.ﬁ/
tapahtumat/2019-05-25/pietariin
Täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
(max 45 henk.) Tiedustelut Jukka Hirvi
p. 040 3126 343 tai jukka.hirvi@evl.ﬁ

LAPPEENRANNAN EV.LUT. SEURAKUNNAT
YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖRYHMÄ

LAPPEENRANNAN
EV.LUT. SEURAKUNNAT

Sammonlahden seurakunnan kirkkoherra
Juha Eklund nimitettiin Tuomiokapitulin
kokouksessa 5.3.2019 Lappeenrannan
rovastikunnan lääninrovastin virkaan
ajalle 1.5.–31.12.2019.
Kirkkolain mukaan tuomiokapituli nimittää lääninrovastit neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan
seurakuntien kirkkoherro-

jen joukosta. Kirkolliskokous käsittelee toukokuun
kokouksessaan hiippakuntajaon muutosesitystä vuoden 2020 alusta alkaen.

den ehkäisyn verkostopäivien yhteydessä järjestetyssä asiantuntijapaneelissa kuultiin professori Junttilan lisäksi piispa Seppo Häkkistä, oikeusministeri Antti Häkkästä sekä
erityisnuorisotyönohjaaja
Paula Seppästä.
Oikeusministeri Häkkänen näki, että nykyinen yksilöllisyyttä korostava kulttuuri voi asettaa nuorille
paineita. Hän näkikin, että
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi tulisi luoda mekanismeja. Piispa Häkkinen
näki tässä vahvan roolin nimenomaan kirkolla ja seurakunnilla, jotka perustuvat nimenomaan yhteisölle. Mitä mekanismeja, jää
sekä poliittisten päättäjien,
että asiantuntijoiden pohdittavaksi.
Sekä Junttila että Häkkänen korostivat, ettei yksinäisyys ole vähentynyt,
vaan se on yli 15-vuotiailla
noussut jo 20 %:iin. Tätä on
pidettävä hälyttävänä kehityksenä, johon on ehdottomasti erilaisin toimin tartuttava. Vastuu ei ole vain
valtiovallan tai päättäjien,
itse keinot voivat olla todella arkisia ja pieniä, jotka kuka hyvänsä voi arjessaan ryhtyä.
Yksinäisyys ei siis ole
vain syrjäytyneiden, opiskelupaikkaa tai työtä vailla olevien nuorten tai ai-

kuisten ongelma. Siksi ministeri Häkkäsen mielestä
on tärkeää, että Suomessa tehdään yksinäisyyden
ehkäisemisen strategia nimenomaan poikkihallinnallisena työnä. Hän itse
olisi valmis nostamaan tämän yhdeksi kärkihankkeeksi, sillä yksilöllistymiskehitys ja sitä kautta yksinäisyys voivat jopa murentaa demokratian kehitystä.
Kirkossa tehdään paljon
tätä kehitystä ehkäisevää
työtä jo nyt. Paneelikeskusteluissa tuli myös vahvasti esille, että tätä työtä
on jatkettava ja vahvistettava mm. yhteisöjen välisellä yhteistyöllä. Tärkeintä
on, että nuoremme ja aikuisemme voivat hyvin, eivätkä putoa kelkasta.
Kirkon ulkopuolisuuden
ehkäisemisen päiville osallistui noin 50 kirkon asiantuntijaa, joista suurin osa
oli nuoriso- ja erityisnuorisotyönohjaajia. Pitääkö olla
huolissaan –seminaari keräsi Kehruuhuoneen salin
täyteen kuulijoita. Paikalla
oli noin 130 nuorista ja yksinäisyyden ehkäisemisestä kiinnostunutta henkilöä.

Toteutuessaan se tarkoittaa Mikkelin hiippakunnan
alueella laajempaa rovastikuntajaon tarkastelua, jonka vuoksi lääninrovastit on
nyt nimitetty vain kuluvan
vuoden loppuun.
Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnassa:
1) edistää kirkon tehtävän toteutumista
2) valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen,
kirkkolain,

kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien mää
räysten ja ohjeiden mukaan
3) asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja
muutoinkin edistää seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toimintaa
4) huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on säädetty tai
määrätty taikka jotka piispa tai tuomiokapituli on
hänelle antanut.

Eija Fabritius

Kevään säveliä ja hiljaisuutta
-retriitti
3.-5.5.2019 Tuosan leirikeskuksessa.
Ohjaajina Tuija Kuukka, Outi Apell ja muusikko Maisa Kumpulainen. Hinta 90 euroa (omin lakanoin). Sitovat ilm. ti 23.4.
mennessä Tuijalle, p. 040 3126801 tai tuija.kuukka@evl.fi.
Retriitti alkaa pe klo 18 ja päättyy su klo 13.30.
LAPPEENRANNAN
EV.LUT. SEURAKUNNAT

Sururyhmä läheisensä
menettäneille maanantaisin
6.5., 13.5., 20.5. ja 27.5. klo 16.30, Valtakatu 38, neuvotteluhuone Saimaa (6. krs).
Ohjaajina diakonissa Pirkko-Liisa Ojanen ja kappalainen
Outi Apell.
Ilmoittautuminen Pirkko-Liisalle 26.4. mennessä (ei viikolla 16), p. 040 3126 320.
Olisi hyvä, että voit sitoutua kaikkiin tapaamiskertoihin.
LAPPEENRANNAN
EV.LUT. SEURAKUNNAT

➤ Lue lisää:
www.lähdemukaan.fi
www.nuorikirkko.fi
www.evl.fi

Parisuhde- ja perheleiri 2.-4.8.2019
Tuosan leirikeskuksessa.
Aikuisten ohjelman teemana Rikasta minua -kurssiohjelma.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Ilmoittautuminen 31.5. mennessä sähköisesti seurakuntayhtymän
verkkosivuilla.

LAPPEENRANNAN
EV.LUT. SEURAKUNNAT
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Selvitysmies aloitti
työskentelynsä
Sami Lahtiluoma aloitti selvitystyönsä Lappeenrannan seurakuntien
hallintorakenteesta.
Yhteisen kirkkovaltuuston aloitteesta ja yhteisen
kirkkoneuvoston päätöksellä Lappeenrannan seurakuntayhtymä seurakuntineen aloitti maaliskuun
alussa selvitystyön seurakuntien hallintorakenteesta. Selvityksen tulee
tekemään Kirkkopalvelujen kehittämiskonsultti
Sami Lahtiluoma.
Vt. talousjohtaja Kari
Virtasen mielestä prosessi
tarvitsee selvityshenkilön,
joka on perehtynyt seurakuntiin ja seurakuntayhtymiin. Maaliskuussa alkanut selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden
loppuun mennessä.

Selvitystyön aikana tullaan kuulemaan niin henkilöstöä, luottamushenkilöitä kuin seurakuntalaisiakin. Lahtiluoma kertookin, että prosessi on pitkä
ja asioita pitää tarkastella
monelta eri kantilta, ei yksin talouden näkökulmasta. Positiivisena hän pitää
sitä, että lappeenrantalaiset ovat lähteneet selvittämään eri vaihtoehtoja ennakkoluulottomasti.
Seurakuntayhtymä kertoo asioiden etenemisestä verkkosivuillaan sekä
Seurakuntatervehdys-lehdessä.
Eija Fabritius

Tervehdys kaikille
lappeenrantalaisille!

Kari J. Hietala

runsaat kuusi vuotta kirkkoneuvoston jäsen, joten
luottamushenkilön rooli ja sen vaatima työmäärä
on myös tuttua.
Odotan mielenkiinnolla ja avoimin mielin työtäni Lappeenrannassa. Yhteistyö on alkanut hyvin,
joten olen vakuuttunut
sen sujumisesta myös tulevina kuukausina.
Sami Lahtiluoma

VARHAISKASVATUS

Tarinalla
eteenpäin

Kaukaan päiväkerhossa
kivointa on kaverit ja
autoilla leikkiminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja kaupungin yhteinen arkkitehtikilpailu ratkesi
4.2.2019 Tarina-ehdotuksen voittoon.
Arkkitehtien Harri Humppi ja Tatu Rekola kilpailutyö ”Tarina” vetosi tuomaristoon sen tasapainoisuuden vuoksi. Ehdotusta pidettiin poikkeuksellisen hyvin harkittuna kokonaisuutena, joka kunnioittaa hyvin
korttelin vanhoja rakennuksia ja sen alkuperäistä ideaa.
Vanhaa pankkitaloa, eli seurakuntayhtymän toimitilaa
kunnioitetaan mm. sillä, että sen viereen tulisi uudisrakennusten matalammat osat,
joiden kerroskorkeus nousisi korttelin päätyjä kohden.
Kilpailuohjelmassa toivottiin näkemyksiä korttelin monipuolisesta käytöstä sekä ehdotuksia piha- ja
puistoalueiden kehittämiseksi. Tarinassa piha-alue on
tehty leveäksi pihatilaksi,
joka ulottuu Kauppakadulta Kirkkokadulle. Piha-alueella nähdään monia mahdollisuuksia niin asukkaiden
kuin liiketilojen hyödynnettäväksi, esimerkiksi kesäkahvilatoimintaan.
Vaikka kysymyksessä on
ehdotus, ”Tarinan” tekijät
Humppi ja Rekola toivovat
luonnollisesti, että kilpailu johtaisi myös konkreettiseen toteuttamiseen.
— Tietysti toivomme, että pääsemme neuvottelemaan lopullisesta toteutuksesta. Suunnitelmaa voidaan
tietysti muunnellakin, mutta
näkisimme, että peruslähtökohdat olisi hyvä olla ehdotuksemme kaltaisesti, näin

”Parasta on
kaveri täällä.”

ainakin sen suunnittelimme,
Humppi ja Rekola toivovat.
— Mielellämme neuvottelemme seurakuntayhtymän
kanssa rakennusten toteuttamisesta.
Humppi ja Rekola ovat
tehneet suunnitelman Turusta ja Helsingistä käsin.
— Kilpailuohjelmassa oli
hyvät tiedot ja kuvat, joiden pohjalta oli helppo tehdä suunnitelma, arkkitehdit
kertovat.
— Mikäli ehdotuksemme
johtaa toteutukseen ja yhteistyöhön, tulemme luonnollisesti vierailemaan paikan päällä säännöllisesti, he
sanovat.

Kaavoitustyö käynnissä
Lappeenrannan kaupunki
on aloittanut kaavamuutostyöt ehdotusten perusteella
ja seurakuntayhtymä on mukana miettimässä mitä kaavaan lopullisesti tulee. Sekä kaupungilla, että seurakuntayhtymällä on toiveena saada pieniä muutoksia
esitettyyn malliin. Tällainen
on esimerkiksi Koulukatu
10 kohdalle katettu ja sisälle vedetty linja-autopysäkki.
Lisäksi seurakuntayhtymällä on ollut joitain korjausehdotuksia. Suunnitelman tehneitä arkkitehtejä
Humppia ja Rekolaa on pyydetty tekemään näiden ajatusten pohjalta tarkennuksia
ehdotukseensa. Tarkennettuja suunnitelmia on tarkoitus käydä läpi lähiaikoina.

Suunnitelmassa hyödynnetään vanhaa Raatihuoneen aluetta
luontevasti.

Vt. talousjohtaja Kari
Virtanen seurakuntayhtymästä arvelee, että yhteisymmärrykseen kaavan osal-

Eija Fabritius

Hauska harrastus

Ura-autoilu on
kaikenikäisten harrastus
Suntio Tiina Kimmo ja diakoni Ari Tuomikoski viihtyvät työnantajan kellarissa myös
vapaa-ajalla. Koulukatu 10 alakerrassa
sijaitsee nimittäin Lappeenrannan seurakuntien ura-autorata. Maanantaisin, kerran
kuukaudessa, on aikuisten vuoro ajaa.
Tiina Kimmo on harrastanut
ura-autoilua noin 10-vuotiaasta, 1980-luvun alusta. Ensimmäinen ura-autorata saatiin seurakuntayhtymälle 1976. Ari Tuomikoski puolestaan on aloittanut
ajamisen poikatyön ohjaajan
roolissa 1991 ja siitä harrastus on jäänyt. Maanantaikerhon vetäminen on kummallekin harrastus, eli vapaaehtoistyötä.
Ura-autokerhoja järjestetään säännöllisesti kaksi

kertaa viikossa, tiistaisin ja
torstaisin. Tiistait on omistettu lapsille ja vanhemmille, torstaina ajavat nuoret,
pääosin itsenäisesti. Aikuisille on järjestetty oma vuoronsa jokaisen kuukauden
2. maanantaiksi klo 18-20.
Parhaimmillaan kerhoissa käy parikymmentä henkilöä. Yhtä aikaa kaikki eivät mahdu ajamaan, sillä autoradalle mahtuu kerrallaan
8 autoa. Mutta jonkun pitää
myös olla nostamassa radal-

Ura-autoradalla on ennätysten tavoittelusta huolimatta rento ilmapiiri.

ta pudonneita tai spinnanneita autoja — tai sitten voi
kahvitella leivonnaisten kera. Ajokkeina toimivat joko
kerhon autot, osa ajaa omilla autoilla.
Nykyinen rata on järjestyksessään kolmas. Latviasta osina tullut rata vihit-

tiin käyttöön 14.1.2018. Rata on maailmanmestaruusradoista tunnetun Janis Nabokinsin käsialaa. Radalla käyvät säännöllisten kerhojen ja seurakunnan oman
toiminnan lisäksi myös koululuokat ja siellä pidetään
myös yritysten tykypäiviä ja

lasten synttäreitä. Oma toiminta on maksutonta, mutta
ulkopuolisista tapahtumista on otettu pieni kalustehuoltomaksu. Kysyntää olisi
toiminnan laajentamiseen,
mutta esteeksi on toistaiseksi noussut vapaaehtoisten ohjaajien puute.

ta tullaan pääsemään toukokesäkuun aikana.
— Kun kaava vahvistuu,
niin pääsemme laskemaan

Parhaillaan radalle etsitään uusia tiloja, sillä Koulukatu 10 on suunnitelmissa purkaa. Tulevaisuus on
siis auki, mutta varmaa on,
että tiloissa järjestetään
ura-autojen SM-kisat 27.–
28.4.2019.
Sekä Kimmo että Tuomikoski painottavat, että joka
toinen maanantai kokoontuvassa aikuisten kerhossa tärkeintä on viettää stressitöntä aikaa avoimien ovien periaatteella.
— Tämä on oikeasti hauskaa touhua, tiivistää Kimmo.
Samaa kertovat paikalla olevat ajajat. Monet ovat
aloittaneet autoilunsa lasten
kanssa, mutta jääneet lasten kasvamisen jälkeenkin.
Olipa varhaisteinien kaverisynttäreitäkin ura-autojen
parissa järjestetty menestyksekkäästi.
Mikä tässä harrastuksessa sitten kiehtoo?
— Se, miten nopeasti pystyy ajamaan, että pysyy ra-
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Olen turkulainen KTM ja
toiminut kehittämiskonsulttina Kirkkopalveluissa vuodesta 2007. Ennen tätä tointa olin Kirkon koulutuskeskuksessa taloudellis-hallinnollisen koulutuksen kouluttajana. Seurakuntien konsultin tehtävissä on ollut erinomaiseksi avuksi
myös johtamisen työkokemus mm. Vantaan seurakuntayhtymän talouspäällikkönä sekä Kirkkohallituksen taloustoimiston päällikkönä.
Viime vuodet olen ollut konsulttina tai selvitysmiehenä useissa seurakuntien rakennemuutoshankkeissa, viimeksi
Joensuussa sekä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän hankkeessa.
Lohjalla asuessani olin

Ajankohtaista

Kauppakadulta Kirkkokadulle ulottuva pihatila on yksi
”Tarinan” vahvuuksista.

yhteiselle kirkkovaltuustolle eri vaihtoehtoja toteutukselle. Itsestään selvää ei vielä ole, että seurakuntayhtymä lähtisi rakentamaan sitä
itse vaan mahdollinen tontin myyntikin on listalla,
kertoo Virtanen.
Asian tiimoilta tullaan
valtuutetuille pitämään erillinen iltakoulu, jossa he pääsevät ottamaan kantaa eri
vaihtoehtoihin.
Eija Fabritius

dalla, hymyilee Kyösti Tikkanen.
— Omia ennätyksiään sitä
yrittää joka kerta lyödä.
Mielenkiintoista on kuulemma myös ajaa erilaisilla radoilla ja erilaisilla autoilla, kaikilla kun on omat
erikoispiirteensä. Kuulen
myös, että autoihin voi tässäkin lajissa upottaa haluamansa summan rahaa. Oma
auto alkaa olla tarpeen siinä
vaiheessa, kun halutaan kilpailla, kertoo Tikkanen.
Taululle syttyy kierrosaika toisensa perään. Aikoja, autoja ja rataa sekä tekniikkaa arvioidaan ahkerasti. Kuulostaa autourheilulta.

Ovien avautuessa klo 9.00
eteisessä käy kuhina. Lapset siirtyvät iloisesti käsien pesun kautta leikkimään tutuilla leluilla, joita on aseteltu lapsia varten
valmiiksi. Kuulen, että lelukoreja vaihdetaan, ihan
vaihtelun vuoksi ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi — koskaan ei tiedä mitkä lelut ovat esillä.
Joku on piirtänyt kaverille kotona piirroksen, joka siirretään ystävän reppuun. Kavereita moikataan ja leikitään — yksin tai
kaverin kanssa. Tällä kertaa ryhmä on pieni, 8 lasta. Kuulen, että tavallisesti paikalla on lähes puolet
enemmän.
Lastenohjaajat
Päivi
Vasara ja Anu Nenonen
luotsaavat leikkejä luontevasti. Erimielisyydet ratkotaan heti, eikä riitaa ja meteliä kuulu mitenkään tavattomasti, normaalia äänenkäyttöä vain. Ohjaajien mukaan periaatteena on tehdä ympäristöstä
kaikille lapsille turvallinen
ja mielekäs, johon mahtuvat kaikenlaiset persoonat. Lapset ja perheet tulevat tutuksi ja jokaista kohdellaan yksilönä. Jotakuta
pitää rohkaista sanomaan
mielipiteensä ja tulemaan
mukaan, jotakuta toista pitää rauhoitella ja hillitä, jos
leikit tulevat liian vauhdikkaiksi. Kun on aika kerätä
lelut laatikkoihin, lapset
auttavat toisiaan.
Vierailevan tarkkailijan
silmin lapset näyttävät tulevan kerhoon mielellään,
pienemmät
sisaruksetkin haluaisivat jäädä, mutta joutuvat odottamaan että täyttävät 3 vuotta. Kau-

kaan päiväkerho on ollut Parkkarilankadulla pitkään, 1960-luvun lopulta
saakka. Vasara kertoo, että
tilat on remontoitu 2017
ja ovat ryhmälle juuri sopivat, tilaa riittää hyvin leikkeihin, niihin liikunnallisiinkin.
Päiväkerhojen jälkeen
tiloihin kokoontuu hieman vanhemmat lapset. 1.2. luokkalaisten iltapäiväkerhossa käy yleensä 2226 lasta, joten tilat ovat tehokkaassa käytössä.

”Periaatteena
on ympäristö,
johon mahtuvat
kaikenlaiset
persoonat.”
Päivi Vasara ja
Anu Nenonen

Kaukaan päiväkerho on
taidepainotteinen, ja kerhossa askarrellaan jokaisella kerralla jotain. Kerholaisten taidetta näkyy
kerhotilan seinillä. Lasten
tekemiä töitä myös hyödynnetään ja niihin lisätään elementtejä. Niin tälläkin kertaa: syksyllä väritettyihin puihin lisättiin
teeman mukaisesti lumisadetta ja lumikinoksia. Tehdyt taideteokset siirretään
seinälle kaikkien ihasteltaviksi.
Lastenohjaajat Vasara
ja Nenonen kertovat tekevänsä puolivuotissuunnitelman, joka teemojen
mukaisesti kerhon toiminta etenee. Vasara korostaa,
että toiminta on suunnitelmallista, mitä he lastenohjaajan koulutuksen saaneina pitävät tärkeänä. Muka-

Eija Fabritius
Eija Fabritius

TILKKUTÄKKI
KE 10.4. KLO 18
Lappeen Marian kirkossa
Kaikki mukaan laulamaan!

Yhteisvastuuajot
Tervetuloa ajamaan kilpaa
Lappeenrannan seurakunnan ura-autoradalle.
Kokoa oma joukkueesi ja haasta muita mukaan. Joukkueen koko
voi olla 2-4 henkilöä.
Samalla voit olla mukana yhteisvastuukeräyksessä tukemassa
lasten ja nuorten koulutusta.
13.4. järjestämme klo 13-16 tapahtuman, jossa aluksi jokainen
saa tutustumisen ja koulutuksen, sitten 1. lämmittelyajo, kahvitarjoilun ja lopuksi 1. Yhteisvastuuajot.
Yhteisvastuu enduroajoissa jokainen joukkue ajaa 3 min per
ura kaikilla 8 uralla. Joukkue voi vaihtaa jokaisen uran jälkeen
kuljettajaa.
Osallistumismaksu 50€ menee yhteisvastuukeräykselle.
Ilmoittautuminen jukka.hirvi@evl.fi 11.4. mennessä.
Lisätietoja Jukka Hirvi
p. 0403126343
jukka.hirvi@evl.fi

Tervetuloa ajamaan hyvää!

LAPPEENRANNAN
EV.LUT. SEURAKUNNAT

Vapaita paikkoja Lappeenrannan
seurakuntien varhaiskasvatuksen

Kesäkerhoissa

v. 2010–2012 syntyneille lapsille
ajalla 3.6.–14.6. ma–pe klo 9–15
Hinta 7 € / pv sisältää ohjatun toiminnan,
lämpimän aterian, välipalan ja vakuutuksen.
Kesätoiminta alkaa ko. kerhopaikassa, jos
ryhmään ilmoittautuu riittävä määrä lapsia.
Lappeenrannan srk-keskus, Koulukatu 10
Kaukaan kerhohuone, Parkkarilankatu 28
Karhuvuoren srk-koti, Karhuvuorenkatu 19
Pulpin srk-talo, Linjatie 11
Sammonlahden srk-keskus, Hietakallionkatu 7
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla lappeenranta.lapsityo@evl.fi.
Viestiin on kirjattava seuraavat tiedot:
- lapsen nimi ja syntymäaika
- huoltajien nimet ja puhelinnumerot
- kotiosoite
- ruoka-allergiat ja muut huomioitavat asiat
- lapsen kerhopäivät, maksu peritään
ilmoitettujen päivien mukaan
Tiedustelut puhelimitse 040 3126 855
ma–pe klo 9–15.

Eija Fabritius
➤ Ura-autojen SM-kilpailut
27.-28.4.2019 Lappeenrannassa, Koulukatu 10.
Ovet auki klo 8-20.
Tervetuloa katsomaan
ja kannustamaan!

na on luonnollisesti myös
kirkkovuosi, seurakunnan
kerhossa kun ollaan. Tietty rytmi säilytetään, ja lapset osaavat rutiinit jo ulkoa
ja näyttävät pitävän niistä.
Vaikka kerho on taidepainotteinen, kerhossa pyritään ulkoilemaan jokaisella kerralla, sään niin salliessa. Tästä lapset pitävät ohjaajien mukaan kovasti. Kerhoa onkin suunniteltu muutettavaksi ensi
syksynä ulkoilu- ja retkeilypainotteiseksi. Tämä ei
luonnollisestikaan poissulje taidetta, sillä luontohan
on pullollaan materiaaleja, sanovat Vasara ja Nenonen. Jo nyt kerhossa suositaan askarteluissa ja töissä
kierrätysmateriaaleja, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa.
Yhteistyö seurakunnan
ohjaajien ja vanhempien
välillä kulkee sekä reaaliaikaisesti kerhokäyntien yhteydessä, että kaksi kertaa
vuodessa käytävissä VASU-keskusteluissa. Vasukeskustelut ovat huoltajien ja kerhon välisiä keskusteluja, joissa käydään
läpi lapsen kehitykseen
liittyviä asioita yhdessä.
Lastenohjaajat pitävätkin
tärkeinä lasten läheisten
mukana oloa ja kerhoissa yhdeksi suosituimmista päivistä nousee isovanhempien päivä. Epäselväksi jää, kummilla on hauskempaa, isovanhemmilla
vai lapsilla?
Ilmoittautumiset syksyn
kerhoihin on käynnissä!
Tutustu seurakunnan päiväkerhoihin ilmoittaudu
sähköisellä lomakkeella:
www.lappeenrannanseurakunnat.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille

riparilauluilta

Lasten käsissä syntyy lunta puiden oksille.
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Sorjonen
katkeamispisteessä
Sorjosen luoja Miikko Oikkonen palaa
sarjan kuvauksissa juurilleen.
Ylen TV1:llä nähtävää rikosdraama Sorjosta kuvattiin helmi-maaliskuussa ympäri Lappeenrantaa. Yksi
kuvauspaikoista oli Lepolan
hautausmaa, jonka käyttöön
tuotantoyhtiö Fisher King
pyysi luvan Lappeenrannan
seurakuntayhtymältä.
— Olin kirjoittanut koh
tauk
sen alun pitäen Ristikankaan
hautausmaalle, mutta käytyämme kaikki alueen hautausmaat läpi,
Lepola vaikutti kuvallisesti
selkeimmältä, sarjan vetäjä
ja pääkäsikirjoittaja Miikko
Oikkonen kertoo.
Lappeenrannasta kotoisin oleva Oikkonen muutti lukion jälkeen opintojen
perässä Helsinkiin 90-luvun
alussa. Lappeenrannan tuttuus oli yksi syy, miksi hän
päätti sijoittaa sarjan sinne.
— Tunnen paikat ja tiedän, millaista on elää Lappeenrannan seudulla.
Oikkosella on sarjaa kirjoittaessa yleensä mielessä,
missä päin kaupunkia yksittäiset kohtaukset voisi kuvata. Kuvauspaikkojen etsijät hankkivat kuvausluvat ja
käyvät etsimässä myös vaihtoehtoisia paikkoja. Yhdestä sarjan sijainnista on usein
kolmesta viiteen ehdokasta
kuvauspaikaksi.
— Niistä valitaan yksi tai
kaksi ja tullaan sitten ryhmän kanssa katsomaan,
missä itse lokaation lisäksi muut fasiliteetit toimivat
kuvausten kannalta hyvin.
Meitä on 70 henkeä, jotka
tulevat rekka- ja pakettiautoineen, kameroineen ja va-

loineen paikalle. Pitää täyttyä aika monta ehtoa, että pystytään valitsemaan se
kuvauspaikka sarjan käyttöön, Oikkonen kertoo.

Vieraanvarainen
Lappeenranta
Noin neljäsosa tuotantokaudesta kuvataan Lappeenrannan alueella, toinen neljäsosa Pohjois-Karjalassa ja
puolet Helsingissä. Kolmannen kauden kuvaukset ovat
sujuneet Oikkosen mukaan
hyvin.
— Jokaista kautta on ollut
edellistä mukavampaa tehdä. Sama työporukka on jatkanut kaikki kolme kautta
ja on tässä vaiheessa vähän
kuin oma pieni perheensä.
Lappeenrannassa tuntui siltä, kuin olisi kotiin palannut.

”Lappeenrannassa tuntui
siltä, kuin olisi
kotiin palannut.”
MIIKKO OIKKONEN

Kun Helsingissä tuotantoyhtiö saa aina välillä kieltävän vastauksen paikan
käyttämiseen kuvauksissa,
Lappeenrannassa tilanne on
ollut päinvastainen.
— Olemme päässeet kaikkiin paikkoihin, mihin on
haluttu ja useimmiten niin,
että on ihan toivottu, että
tulkaa tänne vaan.
Lappeenrannassa
tal-

Kari Sorjosta näyttelevä Ville Virtanen ja showrunner Miikko Oikkonen Sorjosen kuvauksissa
Lappeenrannassa.

violoissa työskennellyt kuvausryhmä palaa Lepolan
hautausmaalle vielä toiseksi
päiväksi huhtikuun lopussa
kuvaamaan kevätmaisemia.
— Siellä kuvataan muutama kohtaus kahden päivän aikana. Lokaationa se ei
täytä montaa minuuttia sarjasta, mutta kyllä sillä aika
merkityksellinen rooli on,
Oikkonen kertoo. Hän rinnastaa hautausmaan kuvaus
paikkana sairaalaan ja patologiseen laitokseen, joissa
kuvaamiseen liittyy eettisiä
ja moraalisia kysymyksiä.
— Teemme viihdettä kansalle paikoissa, joilla on ihmisille oikea ja merkityksellinen sisältö. Meidän pitää
toimia oikein alueen toiveiden mukaan ja olla mahdollisimman vähän tiellä tai aiheuttamassa harmia.

Paperilta ruudulle
Sorjosen pääkäsikirjoittajana Oikkonen tekee yhteistyötä muiden kirjoittajien
kanssa.
— Kirjoitan ensin itse
kaikki tarinat auki, eli koko

kauden rikokset ja päähenkilöiden kaaret. Sitten jaksot jaetaan työryhmän kirjoitettavaksi. Tekstien palautuessa minulle kirjoitan
vielä koko kauden käsikirjoitukset pariin, kolmeen
kertaan.
Yhden tuotantokauden
kirjoitusprosessissa voi vierähtää vuosi.
— Aloitin kolmoskauden
kirjoittamisen toisen kauden loppusuoralla ja kirjoitan parasta aikaa tässä ku
vausten aikana vielä päivitettyjä versioita.
Oikkosella ei ole erityisiä
rutiineita kirjoitusprosessissaan.
— Yritän kirjoittaa aina kun aika ja pää sen sallii. Kun kirjoittaa tuollaista
määrää tekstiä, niin täytyy
tietysti hyväksyä se, että aina ei ole se luova hetki, kirjoittaminen ei aina suju. Niitä päiviä, milloin se on mukavaa ja teksti virtaa paperille, on aika vähän.
Hän löytää usein parhaiten aikaa kirjoittamiselle öisin.

— Päivät menevät toimistotöissä ja illalla kun maailma rauhoittuu, on hyvä hetki alkaa kirjoittaa.
Kysyttäessä, kuinka monta prosenttia kirjoittajan visiosta päätyy yleensä ruudulle, jenkkityyliin showrunneriksi eli sarjan vetäjäksi itseään tituleeraava Oikkonen vastaa 110.
— Olen siitä onnellisessa
asemassa, että voin vastata
myös työryhmästä, näyttelijävalinnoista, rahan käytöstä
itse tuotannon sisällä ja sitten vielä viimeisestä leikkausversiosta. Jos ruudulle ei päädy se, mitä on ajatellut käsikirjoitusvaiheessa, niin sitten voi syyttää
vain itseään.

Tarinan päätös
Oikkosella on ollut alusta alkaen toiveena sijoittaa Sorjosen kolmas tuotantokausi
talveen.
— Kun kävimme esittelemässä sarjaa Yleisradiolle
vuonna 2010, heitettiin ilmoille, että jos sarja menisi
hienosti, se voisi kestää kol-

me kautta ja kolmas kausi
olisi sitten talvikausi.
Joulukuussa alkaneet kuvaukset päättyvät vappuna.
— Talvikausi loppuu sitten kevääseen, kun uusi elämä koittaa.
Vaikka Sorjonen on saanut
suoratoistopalvelu
Netflixin kautta kansainvälistäkin huomiota, Oikkonen ei ole pyörtänyt päätöstään sarjan kestosta.
— Kyllä minä olen vielä väittänyt kaikille, että tämä on viimeinen kausi ainakin minun osaltani. Varmaan
olisi kiinnostusta sekä tilaajilla että katsojillakin katsoa
eteenpäin, mutta pitäisi olla enemmän kerrottavaa ja
uusia tarinoita vähän enemmän, että lähtisin tekemään.
Hän kaavaili päähenkilöiden kaaren alun pitäen
kolmen kauden mittaiseksi. Vaikka sisältö on muuttunut paljon matkan varrella, on päälinja kuitenkin pysynyt ennallaan.
— Mielestäni Sorjosen tarina päättyy kolmanteen
kauteen.
Kymmenestä
jaksosta
käynnistyvän kauden aloitusta on kaavailtu perinteiseen tapaan lokakuulle.
— Tällä kertaa kaikki eivät ole kahden jakson rikoksia. Siellä on vähän eri mittaisia, yhden jakson ja kolmen jakson mittaisia rikoksia myös, Oikkonen paljastaa.
Poliisin vakavien rikosten erikoisyksikössä työskentelevän Sorjosen jaksamista tullaan jälleen koettelemaan uusissa jaksoissa.
— Sorjosen Kari on joutunut kokemaan aika kovia
ensimmäisen kahden kauden aikana ja väittäisin, että kolmas kausi ei tule olemaan lainkaan helpompi.
Sarjan kansainvälinen nimi Bordertown kuvastaa
Oikkosen mukaan myös Karin persoonaa.
— Leikimme oikeastaan
sillä rajalla, mikä on ihmisen
sietokyky ja missä on katkeamispiste. Kolmannella
kaudella varmaan mennään
lähemmäksi sitä katkeamispistettä ja katsotaan, mitä
Kari Sorjonen kestää.
Atso Suopanki

Seuraava Seurakuntatervehdys
Pääsiäis- ja onnittelukortteja
Sammonlahden
seurakuntatoimistossa
Naisten Pankin hyväksi
2,50€/kpl
10€/5kpl

SEURAAVA SEURAKUNTATERVEHDYS
ilmestyy ES-keskiviikon välissä 5.6.
Silloin puhumme mm. ympäristöstä.
Juttuvinkkejä ja aineistoja
voi lähettää: eija.fabritius@evl.fi
Lue Seurakuntatervehdys verkosta!
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
www.esaimaa.fi
Seuraa Facebookissa:
facebook.com/
lappeenrannanseurakunnat

Hyvää pääsiäistä!

