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Luottamushenkilöltä

Eurooppalaiset,
kristilliset arvot:
arvokonservatiivisuutta
vai rajat ylittävää
lähimmäisenrakkautta?

T

ätä kirjoitettaessa Euroopan parlamenttivaalien tulos
ei ole vielä selvillä. Mutta keskustelu eurooppalaisista arvoista ja niiden kristillisistä juurista jatkuu.
Kristillisiä arvoja tulkitaan monesti varsin tunnepohjaisin perusteluin: ”En ole kirkkouskovainen, mutta
Korkeampaan voimaan uskon”; ”Uskontoa ei saa halveksia,
mutta kyllä se niin on, että ensin on autettava suomalaisia ja
sitten vasta muita!”
Itse asiassa ainoa kristillinen ajattelutapa on, että kaikkia
ihmisiä on autettava mielipiteisiin tai muuhun taustaan katsomatta! Tunnetun saksalaisen teologin, Jürgen Moltmannin
mukaan me olemme ensisijaisesti ihmisiä ja vasta toissijaisesti jotakin kansallisuutta.
Lähetystyön tekeminen on osa kaikkien kirkkojen
toimintaa. Evankeliumi viedään kunkin kansan omaan kulttuuriin - ei ainoastaan sitä kunnioittaen, vaan osaksi paikallista kulttuuria. Kristinusko ja suoranainen nationalismi ovat
toisilleen vastakkaisia katsomuksia.

Ympäristövastuuta ottamassa
Viime aikojen vaalikeskusteluis-

sa on korostetusti käsitelty ilmastomuutokseen ja ympäristön tilaan liittyviä asioita. Erilaiset huolet ja tavoitteet ovat tulleet katsojille ja lukijoille varsin tutuiksi.
Tieteen tekijöiden viesti tuntuu
menneen varsin hyvin perille. Hyvä, että kerrankin näin, vaikka uusiahan nämä asiat ja tiedot eivät
monilta osin ole.
Yleinen näkemys on, että jotain pitäisi tehdä ja varsin no
peasti, jollei jo eilen. Suurten linjausten yhteydessä on samalla
käsittelyssä ollut teemoja, jotka ovat meille kullekin osa arkipäivää, kuten esimerkiksi lihansyönti, verotus ja autoilu. Tekemistä näyttäisi riittävän kaikilla tasoilla. Valtioiden, yritysten,
yhteisöjen ja yksilöiden on kohdattava nämä haasteet omalla
kohdallaan. Tämä koskee myös meitä Lappeenrannan seurakunnissa ja yhteisissä tekemisissämme.

”Toinen
toisenne
kunnioittamisessa
kilpailkaa
keskenänne.”

Lappeenrannassa yliopisto on ollut omalta osaltaan monien

ilmastomuutoksen ja kiertotalouteen liittyvien aiheiden osalta
tienraivaajana. On vetytaloutta, auringon energian hyödyntämistä ja ruokaa ilmasta -hankkeita. Myös Lappeenrannan kaupunki
on monilta osin ollut näissä asioissa edelläkävijä, palkittukin sellainen. Vastuullisuus on tämän päivän ydinviesti. Mehän emme
tee asioita vain itseämme ajatellen, vaan ennen kaikkea tulevien
sukupolvien elämänedellytyksistä huolehtien. Eikä huolehtimisessa tarvitse mennä edes kovin pitkälle tulevaisuuteen, kun tämän päivän ratkaisumme jo ovat todellisuutta heille.
Kirkkomme on omalta osaltaan ollut kantamassa vastuuta näistä teemoista muun muassa oman ympäristödiplominsa
avulla. Sitä on ”koekäytetty” jo useissa seurakunnissa ja yhtymissä. Viesti järjestelmän toimivuudesta on ollut positiivinen.
Toki aina uudessa on jotain kehitettävää ja parannettavaa,
mutta yhdessä tehden ja ideoiden saadaan entistä parempaa aikaiseksi. Muutakin pitää tehdä ja tämän päivän julkiset keskustelunaiheet kannattaa ottaa tulevaisuuden toimintamallien pohjaksi myös kirkkoyhteisössämme.

Jos suomalaisten enemmistö äänestäisi nationalismin puolesta, olisi se tietysti demokraattinen vaalitulos ja sitä
tulisi kunnioittaa. Mutta kirkon kansainvälinen missio on siinäkin kaikki rajat ylittävä. Siitä, kuuluvatko kaikki ihmisoikeudet kaikille, ei voida järjestää kansanäänestystä!
Helluntain aattona Lappeenrannassa toteutetaan pride-kulkue. Siinä marssivat niin
kirkkoon kuuluvat kuin monet
muutkin. Seurakuntalaisten ja kirkon työntekijöiden osallistumista siihen eivät mitkään päätökset
kiellä. Onhan kirkon julistus aidoimmillaan aina luokse kutsuvaa
ulos sulkemisen sijasta. Näinä aikoina juuri tässä maailmassa rakkauden kaksoiskäsky on oivallinen ohjenuora: Rakasta Jumalaa
yli kaiken ja lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi. Tai vielä näinkin: Toinen toisenne kunnioittamisessa
kilpailkaa keskenänne.

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä päätimme noin vuosi
sitten, että myös meidän tulee lähteä liikkeelle ympäristödiplomin hankkimiseksi. Ideointi asian etenemiseksi tehtiin pienessä työryhmässä ja päätökset aikanaan päättävissä elimissä. Toimintamalliksi valitsimme LUT-yliopiston opiskelijan kandidaattityön pohjalta tehtävän etenemisen. Näin saimme avuksemme
nuoren ideoivan opiskelijan ja hänen taustakseen vielä alan tuntevan professorin. Toimintamalli osoittautui hyväksi ja työn perusteella seurakuntayhtymässä parannettiin esiin nostettuja kehittämiskohteita. Toteutetun auditoinnin myötä on järjestelmä
nyt osana arkeamme. Samalla se ei ole pois jostain muusta, vaan
toimiva malli elää yhteisön arkea.
On hyvä, että olemme näin päässeet yhden askeleen eteenpäin vastuunkannossa ympäristöstämme ja huomisesta. Tämä
maallinen huoli huomisesta ei kuitenkaan ole, eikä saa olla, pois
siitä ydintehtävästä, joka meille on Jeesuksen
lähetyskäskyssä annettu. Hoitakaamme annettua tehtäväämme vastuullisesti ja viisaasti.
Ilkka Pöyhönen

Mikko Ojanen
Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen

Joutsenon seurakuntaneuvosto
puheenjohtaja, yhteinen kirkkovaltuusto

URAPOLKU

AJANKOHTAISTA

Uusi arki odottaa

Pirjo Heinonen
eläkkeelle

Sammonlahden seurakunnan pitkäaikainen
lähetyssihteeri Marita Smeds jää lomien
kautta eläkkeelle 1. heinäkuuta.
Sammonlahden kirkon alakerrassa lähetyssihteeri Marita Smeds vetää viimeistä kertaa lähetyspiiriä, jossa syntyy
muun muassa mattoja käsityöpaja Puuhapajan valikoimaan.
Piirissä on mukana vanhoja
talkoolaisia, vapaaehtoistyöntekijöitä ja työharjoittelijoita,
joista osa on maahanmuuttajia. Joukosta kuuluu erinäisiä
kommentteja kysyttäessä tunnelmia Smedsin eläköitymisestä.
— Ei se jää eläkkeelle, joku
vitsailee.
— Toivon, että hänelle jää
enemmän aikaa itselleen. Hän
on tehnyt pitkän uran pyyteettömästi.
— Hän on tosi lahjakas käsityössä.
Smedsiä muistettiin alkukeväällä Sammonlahden kirkolla pidetyssä lähetystilaisuudessa, jossa käytiin läpi yli
30 vuoden historiikki lähetystyön osalta. Seurakunnalla on
ollut jo pitkään seitsemän lähetyskohdetta ja vuosien varrella lähettejä on ollut yhteensä lähes parikymmentä. Moni
heistä saapui tilaisuuteen.
Smeds, joka ei ole ikinä hankkinut kotiinsa tietokonetta,
sai seurakunnalta eläkkeellelähtölahjaksi tablettitietokoneen ja hyvinvointipaketin.

Helsingistä Pariisiin
Smeds opiskeli nuoruudessaan kansakoulussa kuusi
vuotta ja keskikoulussa viisi
vuotta.
— En halunnut missään tapauksessa mennä lukioon lukemaan.
Innokkaana vaatteiden ompelijana hän keksi sen sijaan
lähteä kahdeksi vuodeksi keskikoulupohjaiseen pukuompelijan ammattikouluun. Haaveena oli käsityöopettajan
ammatti.
— Siellä opeteltiin ranskaakin, kun se on muodin kieli.
Kansakoulun jälkeen hän
opiskeli ranskaa, ruotsia ja
englantia. Hän sai ensimmäisen työpaikkansa SOK:n Helsingin vaatetustehtaalta, jossa
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julkaisija
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
päätoimittaja
Mikko Ojanen
toimitussihteeri
Eija Fabritius
puh. 040 3126 818
eija.fabritius@evl.fi
Koulukatu 12, PL 45
53101 Lappeenranta

5.6.2019, kesäkuu — 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 5.9.2019.
Lehteen tulevat aineistot voi toimittaa osoitteeseen
eija.fabritius@evl.fi 19.8.2019 mennessä.

kannen kuva
Atso Suopanki
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Atso Suopanki

“Kun Sinä lähetät henkesi, se luo uutta elämää.”

Pääkirjoitus

YHTYMÄ

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
Anja Leiniäinen
puh. 040 746 4332
myyntijohtaja
Riikka Muttilainen
puh. 044 756 1255
Marja Niemikoski
puh. 044 738 1417
Ilona Peltola
puh. 044 767 2222
sähköpostiosoite
Anuriikka Poutala
puh. 040 707 5107
etunimi.sukunimi@kaakonviestinta.fi
Ritva Toikka
puh. 040 668 4549

hän viipyi neljä vuotta. Hän
työskenteli siellä vajaan vuoden ompelupuolella ja loppuajan mallistopuolella tehden
malleja ja tuotesuunnittelua.
Työ vei hänet muun muassa
Pariisin vaatemessuille.

”Aloittaessani
minua jännitti
mennä Kourulassa
pidettyyn lähetyspiiriin, kun siellä
oli vanhoja
ihmisiä.”

Marita Smedsiä tullaan näkemään jatkossakin käsityöpaja
Puuhapajassa.

Smeds kävi mannekiinikurssin ja osallistui missikisoihin, sijoittuen vuoden 1973
kisoissa toiseksi perintöprinsessaksi. Menestyksen seurauksena hän teki runsaasti
mallin töitä. Ennen saapumista
Lappeenrantaan Smeds kiersi
Suomea freelancer-mallina.

loppiaisena vietettiin Santalan
lähtöjuhlaa. Smeds veti äitilapsi-kerhoa, kunnes hän siirtyi seurakunnan lähetyssihteerin toimeen 1.4.1986.
— Aloittaessani minua jännitti mennä Kourulassa pidettyyn lähetyspiiriin, kun siellä oli vanhoja ihmisiä. Mietin,
että minkälaisia he ovat. Sitten kun menin sinne, he olivat
niin ihania. En osannut odottaa sellaista lämmintä vastaanottoa, Smeds muistelee.

Lähetystä

Sisältöä elämään

Marita Smeds tapasi tulevan
miehensä käydessään vuonna -76 Lappeenrannassa työn
merkeissä. Tämän seurauksena hän muutti kaupunkiin,
työskennellen tuote-esittelijänä. Hän kävi innokkaasti seurakunnan tilaisuuksissa, kuten
äitien omassa raamattupiirissä.
Vuonna 1982 hän alkoi käydä
Kourulassa pidetyssä äiti-lapsi-kerhossa naapurinsa Anu
Santalan kanssa, josta tulisi
muutamaa vuotta myöhemmin
Sammonlahden seurakunnan
ensimmäinen lähetti.
— Kerhoa veti entinen lähetti, joka oli ollut Tansaniassa. Hän kertoi lähetystyöstä ja
mä olin aina, että vaude, kun
joskus saisi tehdä jotain tuollaista, Smeds kertoo.
Vuonna -85 Santala kertoi
lähtevänsä lähetyskurssille ja
lähetystyöhön. Kun Sammonlahden seurakunta aloitti toimintansa vuoden -86 alussa,

Usein iltamyöhään työpaikalta
kotiutunut Smeds joutuu sopeutumaan eläkkeellä uuteen
arkeen.
— Välillä tuntuu vähän, että
mitähän mä nyt oikein sitten teen. Ajattelen, että jos
sitä vaikka väsähtää niin, että
jää vain makaamaan sohvalle,
eikä viitsi lähteä mihinkään,
hän pohtii.

Marita Smeds

”Humpalla
pitää käydä
aina välillä.”
Marita Smeds

— En usko sitä, kommentoi
Smedsin 39-vuotias, sairaanhoitajana työskentelevä tytär
Linda. Hän näkee usein tätä ja
12- ja 13-vuotiaita lapsenlapsiaan, jotka asuvat Smedsin lähellä. Kolmas, toisella paikka-

kunnalla asuva lapsenlapsi on
jo 19-vuotias. Linda on seurannut tiiviisti äitinsä uraa.
— Olin hirveän pettynyt ja
katkeroitunut jossakin vaiheessa, kun kaikki muut pääsivät sinne jonnekin pöpelikköön ja myö vaan lähetettiin
toisia. Minäkin olisin halunnut
mennä, hän nauraa.
— Lähettäjiä tarvitaan myös,
se on ollut tärkeää ja kutsumukseni, Smeds huomauttaa.
Eläkkeellä hänellä on
enemmän aikaa tanssille, jota
hän on harrastanut intohimoisesti toistakymmentä vuotta.
— Humpalla pitää käydä
aina välillä. Se pitää mielen
virkeänä, on liikuntaa ja hauskaa.
Smeds aikoo jatkaa eläkkeelläkin seurakunnan ystävyystyöryhmässä ja lähetystyön vastuuryhmässä, ja olla
jatkossa mukana myös esimerkiksi lähetyspiirissä ja Puuhapajassa. Toukokuussa hän oli
vielä työroolissa kirkkopäivillä ja lähetysjuhlissa.
— Onhan tämä ollut mielenkiintoista ja antanut paljon sisältöä elämään. Siinä mielessä
on vähän vaikeaa ajatella eläkkeelle jäämistä, eikä oikein
halua luopua kokonaan kaikesta, hän toteaa ja katselee
hetken työhuonettaan.
— Kaikkein vaikeinta on se,
että pitäisi siivota ja käydä läpi
tätä. Se on vielä edessä.
Atso Suopanki

Mika Kolehmainen

Lauritsalan seurakunnan toimistosihteeri Pirjo Heinonen siirtyy eläkkeelle virallisesti 1. syyskuuta, mutta viimeistä työpäiväänsä hän viettää kesäloman johdosta
jo maanantaina 17. kesäkuuta. Hän jättää
täyseläkeläisenä taakseen 34 vuoden työuran Lauritsalan seurakunnassa.
— Tulin sijaiseksi vuoden -85 kesän kynnyksellä ja jatkoin tänne asti, Heinonen kertoi hyvissä ajoin toukokuussa pidetyssä lähtöjuhlassaan. Kirkkoherra Pentti Bergin
toimittamaa viikkomessua seurasi kahvitustilaisuus seurakuntakodilla.
— Pirjon kanssa on ollut hyvä tehdä töitä.
Ei ole ollut hiertäviä pikkukiviä välissä. En
tiedä, miten me pärjätään jatkossa, Berg
puhui tilaisuudessa.
— Toivotetaan sinulle hyviä eläkepäiviä,
paljon terveyttä, voimia ja iloisia asioita ja
ihmisiä kohdattavaksi. Muista käydä meillä
kahveilla, Berg päätti puheensa.
Lauritsalan seurakunnan kappalainen
Jaana Pussinen huomautti Heinosen pääsevän viettämään eläkepäivillä aikaa viiden
lastenlapsensa kanssa.
— Minusta tuntuu, että menetämme paljon siinä kohdin, kun pääset viettämään eläkepäiviä ja keskittymään siihen, mikä on
tärkeää työn ohella. Sinä olet ollut meistä työkavereista kiinnostunut ja kysynyt,
miten meillä menee, jakanut iloja ja suruja.
Lauritsalan seurakunnan kanttorit Maria
Kuusiniemi ja Timo Lampinen pitivät vuorollaan omat lauluesityksensä Heinoselle.
— Kun tulin 80-luvulla, virkatodistukset
kirjoitettiin kirjoituskoneilla, tietokoneista
ei ollut tietoakaan, Heinonen muisteli. Eläkkeelle jääminen ei tunnu hänestä erityisen
haikealta.
— Ajattelen, että aika aikansa kutakin.
Kuten ystäväni sanoi: kiireettömät aamut
ovat aika kivoja.
Atso Suopanki

Seurakuntalaiset ja työkaverit muistivat Pirjo
Heinosta.

Henkilöstöuutisia
Aloittaneet
tsotsihteeri Liisa Hovi, Sammonlahden srk
srk-pastori Nina Palm, Lappeen srk,
13.5.2019–30.9.2020
srk-pastori Pasi Riepponen, Lappeen
rannan srk, 17.6.2019–21.4.2020
Poisjääneet
srk-mestari Raili Ahola, Ylämaa,
eläkkeelle 1.7.2019 alk.
srk-pastori Klaus Kallioranta, Joutsenon
srk, 1.6.2019 alk.
lähetyssiht. Marita Smeds,
eläkkeelle 1.7.2019 alk.
Virkavapaalla
kappalainen Tiina Huikuri, Lpr srk,
22.4.2019–21.4.2020
srk-pastori Hanna Niemi, Lauritsalan srk,
1.1.2019–31.12.2019
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Vuokraamme asuntosi
turvallisesti ja edullisesti

ARMI AUTTAA

Tälle pyhäpäivälle ei ole
kirkkokäsikirjassa määrätty kiinteää ajankohtaa. Sitä voidaan viettää jonakin
touko-elokuun sunnuntaina. Pyhän otsikkona on
Vastuu luomakunnasta.
Jumala luojana, kaiken
ylläpitäjänä sekä ihmisen
tehtävä viljellä ja varjella luomakuntaa on monesti jäänyt liian vähälle
huomiolle jumalanpalve-

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!

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

- 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

Tietäjänkatu 2

53100 Lappeenranta

Kehosi ei jŠŠ lomalle

Meillä voit
käyttää/maksaa
omaishoitajien
palveluseteleillä.

Enemmän
elämään

New Feet Medical Footwear kengät KunnonKaupasta!
Kengät on tarkoitettu erityisesti diabeetikoille, reumaatikoille
sekä heille, joilla on esimerkiksi vaivaisenluita.
Kengät sopivat myös eri vaivoista johtuvien
jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn.
Kesäkuun tarjouksina
Fysioterapian ensikäynti 60€ (norm. 71€).
3 kerran akupunktiohoitosarja 160€ (185€).
(tarjoukset eivät koske lähetehoitoja)

KunnonKauppa palvelee kesän arkipäivisin 9-17.
Fysioterapiapalvelut ma-pe, myös ilta-aikoja.
Fysioterapia- ja KehoKeskus

luselämässä. Siksi on erityinen luomakunnan sunnuntai!
Monet
seurakunnat
viettävät tätä sunnuntaita
heti juhannuspäivää seuraavana sunnuntaina.
Kamppailu ilmaston
muutosta, ilmaston lämpenemistä vastaan tekee
pyhän viettämisen entistäkin tärkeämmäksi ja
ajankohtaisemmaksi.

Kirja-arvostelu

Rohkeasti kristitty — paimenkirje Mikkelin hiippakunnalle

Täydellinen
hoito – jaksat
paremmin arjessa!

www.fysiowire.fi puh. 020 7497 660

Mikä on Luomakunnan sunnuntai?

Valtakatu 38, Lappeenranta
020 743 7290
toimisto@fysio-eskola.ﬁ
www.fysio-eskola.ﬁ

Merkki paikallisuudesta.

Mikkelin piispa Seppo
Häkkinen on liittynyt vanhaan perinteeseen kirjoittamalla
paimenkirjeen.
Sellaisiksi on vanhastaan
kutsuttu nimenomaan piispojen ”laumalleen” kirjoittamia kirjoja, joissa he ottavat kantaa ajan ilmiöihin
kristillisen uskon näkökulmasta.
Vaikka kirkon tehtävä
on ensisijaisesti hengellinen, se elää aina yhteiskunnassa ja omasta sanomastaan käsin nostaa esiin sanoin ja teoin tämän elämän
kysymyksiä, myös kriittisesti. Tähän arvokeskustelijan tehtävään piispa on
tarttunut, selkeästi kirkon
sanoman pohjalta.
Tekstissä liikutaan sujuvasti paitsi kirkkovuoden
juhlapyhästä toiseen myös
varsin monenlaisten teemojen parissa. Vaikka kirjan neljä pääjaksoa ovat
saaneet varsin perinteiset otsikot Lohtu, Armo,
Rauha ja Rohkeus, kuljettaa kirjoittaja lukijoitaan
maanläheisesti aikamme
arjessa. Osansa saavat niin
ruokaturva, ihmisarvo kuin
syrjäytyminenkin.
Merkillepantavaa teoksessa on luonteva keskus-

telu aikamme ilmiöiden
kanssa. Piispa ei välttele
kirkkonsa kannalta ikävien ja huolestuttavien asioidenkaan käsittelemistä.
Maallistuminen, kirkosta
vieraantuminen ja esimerkiksi harvaanasutun maaseudun tilanne nostetaan
keskusteluun siinä missä
muutkin asiat.
Itse asiassa kirkon koneistossa varsin keskeisellä paikalla oleva virkamies
ei jätä kritiikkiä esittämättä
edes kirkkoa kohtaan silloin kun siihen on aihetta:
”Erityisesti kirkolle merkityskato on kohtalokas. Kadottaessaan merkityksensä
se menettää olemassaolonsa perustan ja oikeutuksen.

Kastepäivä

Siksi Jeesus Kristus ei saa
kadota uskomme ytimestä eikä kirkkomme elämän
keskuksesta.”
Kirjan vahvuus ovat lukemattomat pienet kertomukset ja viittaukset kirjallisuuteen. Ne keventävät ja avaavat ajatuskulkuja ja kertovat kirjoittajan
persoonasta. Piispa Häkkinen osaa pukea ajatuksensa sanoiksi tavalla, joka on
helppo ottaa vastaan. Hän
ei oleta, että lukija on kaikesta samaa mieltä, vaan
toivoo kirjan tarjoavan sytykkeitä sosiaalisen median lyhyitä kannanilmauksia
syvemmille pohdinnoille.
Piispa on hengellinen
johtaja. Siksi tuntuu luontevalta, että vaikka kirja ei
olekaan hartauskirja, lukija
huomaa tulleensa johdatetuksi monien kertomusten
kautta kuitenkin evankeliumin keskeisen sanoman
äärelle: ”Olet arvokas, Jumalalle rakas ja tärkeä”.
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NUORISOTYÖ

Lappeenrannassa jalkaudutaan
yhteistyössä kohtaamaan nuoria
Nuorten kanssa
työskentelevät ammattilaiset Lappeenrannassa jalkautuvat
kesä- ja elokuussa
kaupungille perjantai-iltaisin. Tavoitteena on kohdata
nuoria ja samalla
kartoittaa jalkautumisen tarvetta.
Jalkautumisessa sinänsä ei
ole mitään uutta, vaan jalkautuvaa työtä nuorten parissa on tehty aina. Nyt Lappeenrannassa on päätetty
yhdistää monen tahon voimat ja jalkautua yhdessä ja
koordinoidusti. Koordinoinnista vastaa kaupungin nuorisotoimen etsivätyö.
Kesän jalkautuminen toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan seurakuntayhtymän, kaupungin nuorisotoimen, Eksoten ennaltaehkäisevän päihdetyön ja
Me-talon kanssa. Jalkautumiseen on saatu käyttöön
myös Eksoten taho-työskentelyn auto, joten liikkuminen isommallakin alueella on tarvittaessa mahdollista.
Seurakuntayhtymästä jalkautumisessa mukana ovat
erityisnuorisotyönohjaajat.
— Meille jalkautuva työ
on tuttua ennestään, mutta on mukavaa, että nyt tätä kohtaavaa työtä voidaan
tehdä enemmän, kun yhteis-

työ mahdollistaa lisää työpanosta ja auton käyttöön,
iloitsee erityisnuorisotyönohjaaja Paula Seppänen.

”Nuoria ei olla
kyttäämässä,
vaan
kohtaamassa.”
Paula Seppänen

Jalkautuminen perjantaiiltaisin on periaatteessa samaa, mitä lehmuspapit tekevät päivisin.
— Juttelemme, kuuntelemme ja autamme tarpeen
mukaan, kertoo Seppänen.
— Nuoria ei olla kyttäämässä, vaan kohtaamassa,
hän vielä tarkentaa. Usein

Uudessa lähetyskaupassa myynnissä seurakuntien lähetystyön hyväksi mm. Reilun
kaupan tuotteita, nimikkokahvia, nimikkokoruja ja seurakuntien vapaaehtoisten
tekemiä käsitöitä.

kuitenkin aikuisten läsnäololla on positiivinen vaikutus myös nuorten käyttäytymiseen.
— Nuoret yleensä myös
juttelevat mielellään aikuisten kanssa, Seppänen jatkaa. Tämä kokemus on saatu erityisesti School’s Out
katupäivystyksessä,
jota
Lappeenrannassa on tehty
jo yli 20 vuotta. Moni nuori
on kiittänyt koulun päätösillan aikana aikuisia paikallaolosta ja avusta. Myös tarjolla ollut vesi on ilahduttanut
nuoria.
Kesän jalkautuminen alkaakin juuri School’s Out
katupäivystyksestä,
jonka seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö organisoi.
School’s Out päivystystä
tekevät niin ammattilaiset

Elämänlanka

Pixabay

kuin vapaaehtoisetkin. Tämän vuoden koulujen päätösiltaan oman lisänsä tuo
kaupungin nuorisotoimen
yhteistyökumppaneidensa
kanssa järjestämä ”School’s
Out 53” päihteetön tapahtuma kansalaistorilla.
Seppäsen mukaan nuorten kanssa työskentelevät
tahot ovat kokemuksesta
huomanneet, että jalkautuvalle katupäivystykselle on
paikkansa niin tapahtumaalueella kuin alueen ulkopuolella.
— Tapahtuma antaa vanhemmille myös tiedon illan
loppumisajasta, jonka jälkeen jälkikasvunsa voi hakea kotiin, vinkkaa Seppänen lopuksi.
Paula Seppänen
Eija Fabritius

Pekka Huokuna

Kansliapäällikkö
Kirkkohallitus
FYSIOTERAPIA - LYMFATERAPIA - JALKOJENHOITO
➤ Seppo Häkkinen: Rohkeasti kristitty. Paimenkirje. Kirjapaja 2019.

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

suojaan ja
yhteyteen

la 21.9.2019 klo 12–18
Sammonlahden kirkolla

AVOINNA MA–PE KLO 10–17
VALTAKATU 32

LÄHELLÄ

Kastettavan
huoltajista
vähintään toisen
Helppo ja juhlava
on oltava ev.lut.
vaihtoehto ristiäisten
Seurakunnat
kirkon jäsen.
järjestämiseen
tarjoavat kakkukahvit Lisäksi tarvitaan
0–14-vuotiaille.
kaikille kastepäivään
1–2 kirkkoon
Jokainen kaste
osallistuville.
kuuluvaa kummia.
on oma tilaisuutensa.
Tiedustelut: Maarit Hirvi p. 040 3126 502 tai maarit.hirvi@evl.fi
Ilmoittautuminen ke 11.9. mennessä
p. 040 3126 282 tai lappeenranta.keskusrekisteri@evl.fi

Hiekkakappelin avajaiset
su 9.6. klo 14

KESÄLAULUILTA
LAPPEENRANNAN KIRKON
PORTAILLA KLO 18
Ke 12.6. Viisikielinen
Ke 10.7. Riparilaulut
Ke 7.8. Uudet virret
Yhteislauluja ja kahvitarjoilu.
Sateen sattuessa alasalissa

Lehmuspappi on tavattavissa Hiekkakappelissa
sunnuntaisin ja torstaisin klo 14–15.
Varhaiskasvatus toimii lasten ja perheiden
kanssa kappelilla seuraavasti:
ma–to 17.–20.6. klo 10–14
ma–pe 1.–12.7. klo 10-14
to–pe 18.–19., 25.–26.7. ja 1.–2.8. klo 10–14

Saarnaako Saimaa
Jumalasta?
Kysymys on provokatiivinen. Myönnän. Silti
ajattelen, että kysymystä on kiinnostavaa pohdiskella. Uskallan väittää, että kyllä Saimaa puhuttelee. Myllysaari on kesällä täynnä nuorisoa,
satama on vedyn syöjien paratiisi ja Saimaan vesissä kelluu satoja veneitä. Saimaan äärellä ihminen nauttii.
Olen itse tehnyt useita veneretkiä Saimaan
saaristoon. Tasaisiin peltomaisemiin tottuneelle
pohjanmaalaiselle miehelle Saimaan henkeäsalpaavat maisemat saattavat joskus saarnata niin
syvästi, että mieli nousee kyynelrajoille. Nessupaketti on oltava völjyssä.
Yksi lempikohteistani on Suur-Saimaalla sijaitseva Ilkonsaari. Ilkonsaarella on useita Saimaan
Skiitat ry:n toimesta rakennettuja pieniä kappeleita eli tsasounia. Siellä on mahdollisuus hiljentyä Raamatun ja ikonien äärelle.
Parhaimmillaan veneretki voi olla Jumalan
kohtaamisen paikka. Vuoden 1948 katekismuksessa puhutaan mielenkiintoisella tavalla Jumalan kohtaamisesta: ”Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille omassatunnossamme.
Mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille Pyhässä Raamatussa ja Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa.” (KO 4)
Katekismuksen mukaan Jumala puhuu meille
luonnossa. Olen usein ihastellut sitä, millainen
taiteilija Jumala on. Jumalan luomistyö ei rajoitu pelkästään maailman ja elämän alkuun. Jumala luo edelleen uutta. Kaikki oikea, puhdas, kaunis ja hyvä on lähtöisin hänestä. Saimaa on Jumalan luomistyön ihme.
Samalla on sanottava, että kauniit lehmukset,
kivellä istuva saimaannorppa tai henkeäsalpaava järvimaisema ei kerro kaikkea Jumalasta. Jos
turvattomuudesta ja huonosta omastatunnosta kärsivä ihminen laitetaan kiven nokkaan istumaan ja katselemaan Jumalan luomistyön ihmeitä, rauha jää saavuttamatta.
Tämän vuoksi Luojamme tuli luotuun, Jumala tuli ihmiseksi. Ihmiseksi tulleessa Jumalassa, Jeesuksessa Kristuksessa, ihminen voi saada
pelastavan yhteyden Luojaan. Kristus antaa turvattomalle turvan ja huonon omantunnon kantajalle rauhan. Usko on Kristuksen vaikutuksen
kohteeksi pääsemistä. Usko on vastaanottamista. Jumala antaa ja ihminen saa.
Sydämeen asettuva Kristus antaa ihmiselle
uuden näkökyvyn, jonka avulla hän näkee ympäröivän maailman heijastelevan Jumalaa. Saimaa
saarnaa Jumalasta. Kuulenko ja näenkö sen?

Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.
(Virsi 571: 2)

Jaakko Ranta

Seurakuntapastori,
Lappeen seurakunta
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Avioliitto
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katsotaan kuuluvan avioliittoon
vihkimiseen. Siunaamistilaisuus
kestää yleensä noin 15 minuuttia, riippuen tilaisuuteen valitusta musiikista.
Avioliiton siunaaminen on
yleistä kansainvälisissä avioliitoissa tai silloin, kun toinen puolisoista ei ole minkään kristillisen kirkon jäsen. Samaa sukupuolta olevan maistraatissa vihityn avioparin kanssa ja puolesta
rukoillaan kunkin seurakunnan
oman käytännön mukaan.

Vihkiminen

Niin pysyvät
nämä kolme: usko,
toivo, rakkaus.
Mutta suurin
niistä on rakkaus.

”Mielellämme
tulemme
vihkimään tai
siunaamaan liittoa,
jos pyydetään.”

(1 Kor. 13:13)

Jaana Pussinen

Avioliiton solmiminen on eräs elämän tärkeistä
päätöksistä. Enää perinteiset kirkkohäät eivät ole
ainoa vaihtoehto vihkimiselle.

Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai jossain muussa tilanteeseen sopivassa paikassa, missä päin maailmaa tahansa, koska avioliiton
siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma. Siunattaville voidaan
kuitenkin antaa todistus avioliiton siunaamisesta. Siunaamisen
voi tehdä myös yleisessä vihkipäivässä tai hääyössä, kuten
myös amerikkalaistyylisen valojen uusimisen, esimerkiksi merkkihääpäivien yhteydessä. Pussisen mukaan tällainen uusi traditio on myös tullut osaksi kirkon
arkea.
— Mielellämme tulemme vihkimään tai siunaamaan liittoa,
jos pyydetään, kannustaa Pussinen.
Avioliiton solmimiseen ja vihkimiseen liittyviä traditioita ja
käytännön järjestelyihin liittyvää infoa löydät kirkon verkkosivuilta: www.evl.fi/perhejuhlat/
haat tai www.lappeenrannanseurakunnat.fi/haat

Avioliittoon voi mennä monella
tavoin ja yhtä virallisesti. Kirkollinen vihkiminen on yksi perinteisistä tavoista, jolle yhä löytyy
kysyntää. Leimallista kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä on,
että siinä avioliitolle pyydetään
siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon ja seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Monille
papin tekemä vihkiminen on yhä
tärkeää.
— Vaikka kirkolliset vihkimiset ovatkin vähentyneet, monet
kokevat Jumalan siunauksen tärkeäksi liiton solmimiselle ja vihkimisellä on yhä oma paikkansa tärkeänä toimituksena sanoo pastori
Jaana Pussinen Lauritsalan seurakunnasta.
Kirkollisen vihkimisen saa toimittaa Suomen evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkkokunnan pappi, tai tiettyjen uskontokuntien edustaja. Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon
vihittävien tulee olla rippikoulun
käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sel-

lainen pari, jossa toinen kuuluu
evankelis-luterilaiseen kirkkoon
ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen
uskontokuntaan.

”Monille papin
tekemä vihkiminen
on yhä tärkeää.”
Kirkkohäihin liittyy monia perinteitä, ja niissä noudatetaan vihkikaavaa, johon kuuluvat papin
tekemät kysymykset sekä sormusrukoukset (halutessaan voi
antaa myös sormuslupaukset).
Vihkitilaisuutta on mahdollista
myös tehdä omannäköiseksi musiikilla tai koristeluilla. Vaihtoehdoista voi keskustella papin kanssa etukäteen.
Kirkkohäiden ohella on tullut myös uusia tapoja ja paikkoja
avioliittoon vihkimiseen. Pussisen
mielestä on ilahduttavaa, että ihmiset ovat löytäneet omat tapansa juhlistaa avioliittoa. Sen kum-

Häät ovat monelle tärkeä tapahtuma.

memmin kirkkohäiden kuin muualla suoritettujen juhlien ei tarvitse olla suuria, aivan yhtä hyvin
juhlaa voidaan viettää pienellä porukalla – hääparin näköisesti.
— Monesti esimerkiksi koti on
sellainen paikka, jossa vihkipaikan saa koristeltua mieleiseksi ja
joka on omanlainen. Tällaiset tilaisuudet ovat lämpimiä ja intiimejä,
sanoo Pussinen.
Tavallista on myös, että vihkiminen suoritetaan lapsen kasteen
yhteydessä, monesti yllätyksenä
vieraille.
— Kirkollisenkaan vihkimisen
paikan ei siis tarvitse olla kirkko, vaan se voidaan tehdä periaatteessa missä sopivassa paikassa tahansa, tiivistää Pussinen.
Lappeenrannassa on järjestet-

ty myös yleisiä vihkipäiviä/hääöitä vuodesta 2015 lähtien. Seurakunnat ovat tarjonneet tilaisuuteen osallistuneille pareilla ja vieraille kakkukahvit. Lappeenrannan tilaisuuksissa on vihitty parhaimmillaan 15 paria, viime vuonna vihittäviä oli 5 paria. Vihkipäivät ovat erinomainen tilaisuus
viettää kirkollisia häitä pienimuotoisesti, ilman järjestelyvastuuta.
Seuraavan kerran tällainen mahdollisuus tarjoutuu 1.9.2019 Lauritsalan kirkossa.
Avioliittoon voidaan vihkiä
myös morsiusmessussa. Morsiusmessu on jumalanpalvelus, johon kuuluvat avioliittoon vihkiminen ja ehtoollisen vietto. Messu etenee morsiusmessua koskevan jumalanpalveluksen kaa-

koska uusi nimilaki tuli vuoden
2019 alusta voimaan.
Sukunimi on tärkeä osa perheen tai pariskunnan identiteettiä. Yhteisellä sukunimellä he voivat korostaa yhtenevyyttään. Uuden etu- ja sukunimilain tultua
voimaan tämän vuoden alusta
myös avoliitossa elävillä perheillä on tiettyjen edellytysten täytyttyä oikeus saada yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä. Tämä
on mahdollista avoliitossa vähintään viisi vuotta eläneillä pareilla ja avopuolisoilla, joilla on yhteisessä huollossa oleva lapsi. Sukunimivaihtoehtojen lisäys avoliittojen osalta on yksi esimerkki siitä,
kuinka lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti yhtenäisemmäksi avio- ja

avoliittojen välillä.
Isyysolettamaa
sovelletaan
avioliittojen sisällä syntyneisiin
lapsiin. Sen mukaan lapsen syntyessä avioliiton aikana, äidin aviomies on lapsen isä. Avoliitoissa
isyys täytyy erikseen vahvistaa
tunnustamisella tai kanneperusteisella tuomioistuimen päätöksellä. Vaikkakin kummassakin parisuhdemuodossa lapsen isä on lähes aina lapsen äidin avio- tai avomies, on tilanne tehty juridisesti
huomattavasti vaikeammaksi avoliittojen osalta.
Adoption päätarkoituksena on
edistää adoptoitavan lapsen parasta. Adoptioprosesseissa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, miten lapselle voidaan par-

hieman kauemmin kuin pelkässä vihkiseremoniassa, joka on
yleensä noin puolen tunnin mittainen, riippuen valitusta musiikista ja mahdollisista esityksistä.

”Kirkollisenkaan
vihkimisen paikan
ei siis tarvitse
olla kirkko, vaan
se voidaan tehdä
periaatteessa missä
sopivassa paikassa
tahansa.”

Avioliiton siunaaminen
on yksi vaihtoehto

Jaana Pussinen

Mikäli kirkollista vihkimistä ei
voida – tai haluta – tehdä, voidaan maistraatissa solmitulle avioliitolle pyytää siunausta.
Tilaisuus muistuttaa kirkollista
vihkimistä.
Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei myöskään ole
sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen

Eija Fabritius

➤ Lähde: Suomen ev.lut.
kirkko: www.evl.fi/
perhejuhlat/haat
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Avio- ja avoliittojen sääntely
entistä yhtenäisempää
Nykyisin yhä useampi pariskunta elää avoliitossa, eikä vanhojen
perinteiden väistyttyä avioliiton
enää ajatella olevan se ainut vaihtoehto pariskunnan pitempäänkin
yhteiseloon. Avioliittoja on säännelty lainsäädännöllä jo 1700-luvun alkupuolelta saakka. Nykyään myös avoliitot ovat saaneet
oman sääntelynsä. Saimaan ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusalalla tehdyssä opinnäytetyössä tutkittiin avio- ja avoliiton välisiä juridisia eroavaisuuksia. Eroavaisuuksia selvitettiin sukunimen määräytymisen, isyyden,
adoption, omaisuuden ja velkojen
sekä elatusvelvollisuuden ja osittain myös verotuksen osalta. Tutkimus on varsin ajankohtainen,

van mukaisesti. Morsiusmessussa ehtoollisella käyvät sekä vihkipari että vieraat. Tällöin seremonia kestää yleensä noin tunnin, eli

haiten taata kestävä ja tasapainoinen perhe ja kehitys. Pääsääntöisesti vain aviopuolisot voivat
adoptoida lapsen yhdessä eikä
avopuolisoille ole annettu tällaista mahdollisuutta. Myös perheen
sisäinen adoptio edellyttää usein

avioliittoa. Adoptiotilanteissakin
parisuhdemuodolla voi olla suuri
merkitys.
Omaisuuden ja velkojen osalta avoliitoissa sovelletaan nimiperiaatetta ja yhteisomistussuhdetta. Omaisuuden ja velan kat-

sotaan kuuluvan sille puolisolle,
jonka nimiin se on kirjattu. Puolisot voivat myös omistaa yhdessä, jolloin omistusosuudet menevät puoliksi, ellei muuta voida
osoittaa. Vastaavasti avioliitoissa sovelletaan puolisoiden omaisuuden ja velkojen erillisyyden
lisäksi avio-oikeuteen liittyviä
säännöksiä. Sillä on merkitystä
erityisesti ositustilanteissa. Avioliitoissa sovelletaan myös niin sanottua kodin turvaa, jonka seurauksena esimerkiksi perheen
kotina käytetyn talon kokonaan
yksin omistava puoliso ei saa sitä
myydä tai muutoinkaan luovuttaa ilman toisen aviopuolison lupaa. Tällaista avio-oikeuden käsitettä tai kodin turvaa ei avoliitoissa ole. Myös verotus on monissa tilanteissa kovempaa avopuolisoiden kannalta.
Avoliittojen osalta ei ole säännelty puolisoja pakottavaa elatusvelvollisuutta, vaan avopuo-

lisot voivat tästä halutessaan
laatia keskinäisen sopimuksen.
Avioliitoissa elatusvelvollisuus
on kuitenkin avioliittolaissa säädetty velvollisuus.
Vaikka avoliitot ovat avioliittojen ohessa viime vuosina lisääntyneet merkittävästi, on
lainsäädännössä monia säännöksiä, jotka kannustavat ja ohjaavat
ihmisiä avioitumaan. Perhelainsäädäntö nojaa edelleen ”avioliittoajatteluun”, vaikkakin se on
muuttumassa koko ajan avio- ja
avoliittojen osalta yhteneväisemmäksi. Tämä vähentää avio- ja
avoliittojen välisiä eroavaisuuksia ja lisää tasa-arvoa.
Miitta Massinen

tradenomiopiskelija ja
Jarmo Kemppinen

lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kesä 2019
Tiekirkot
Lappeen Marian kirkko
avoinna 3.6.–4.8. päivittäin
klo 10-18, Valtak. 35. Suljettu 21.6.

Kirkot avoinna
Sammonlahden kirkkoon
pääsee tutustumaan päivisin
seurakuntatoimiston ollessa
avoinna.
Joutsenon kirkko avoinna
vain sopimuksesta.

Musiikkitapahtumat
Lounasmusiikki keskiviikkoisin 5.6.–28.8. klo 12 Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35.
Kesälauluillat Lappeenrannan kirkon portailla klo 18
ke 12.6. Viisikielinen
ke 10.7. Riparilaulut
ke 7.8. Uudet virret
Urkukonsertti la 13.7. klo 18
Joutsenon kirkossa, Penttilänt.
1. Martina Apitz.

Tapahtumat
Lappeenrannan
hautausmailla
Iltahuuto to 4.7. klo 19 Lappeenrannan sankarihautausmaalla. Tilaisuus sateella Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Opastettu kierros hautausmaalla ja hautausmaahartaus
Lepolan hautausmaa su 7.7.,
opastuskierroksen lähtöpaikka hautausmaan pääportti klo
16.30, opas Ulla Rustholkarhu, klo 18 hartaus.
Sankarihautausmaa su 14.7.,
opastuskierroksen lähtöpaikka Sotaorpo-muistomerkki
Kauppakadun ja Oksasenkadun risteys klo 16.30,
opas Raili Leino,

klo 18 hartaus Juha Eklund.
Vanha Hautausmaa su 21.7.,
opastuskierroksen lähtöpaikka pääportti klo 16.30, opas
Raili Leino, klo 18 hartaus Juha Eklund.
Lappeen Marian kirkon vanha hautausmaa su 28.7., opastuskierroksen lähtöpaikka Sotaorpo-muistomerkki Kauppakadun ja Oksasenkadun risteys klo 16.30, opas Raili Leino,
hartaus klo 18.
Ristikangas su 4.8., opastuskierroksen lähtöpaikka Lavolankadun portti klo 16.30,
opas Ulla Rustholkarhu, har
taus klo 18.
Lepoharju su 18.8., lähtöpaikka kappelin aukio klo 16.30,
opas Ulla Rustholkarhu, har
taus klo 18.

Muut tilaisuudet
Arkipäivän ehtoollinen keskiviikkoisin klo 11 Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35.
Yhteislauluja ja nuotiokahvit torstaina 6.6. klo 13 ja
torstaina 25.7. klo 13 Sammonlahden kirkon etupihalla.
Kansanlaulukirkko juhannusaattona pe 21.6. klo 18 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.
Juhannusjuhla pe 21.6. klo
18 Kesärannassa, Jänheent.
300.
Iltakirkko su 23.6. klo 17 Ylämaan kirkossa, Koskent. 1.
Pohjoismaiden piispainkokouksen englanninkielinen
avajaismessu ma 24.6. klo
17.00 Lappeen Marian kirkko,
Valtak. 35.
Pohjoismaiden piispainkokouksen englanninkielinen päätösmessu pe 28.6. klo
10.00 Lappeenrannan kirkko,
Mannerheimink. 1
Kansanlaulukirkko su 7.7.

klo 15 Ylämaan kappelilla, Leinont. 61.
Vainikkalan kansanlaulukirkko to 11.7. klo 18 Vainikkalan kesäteatterilla, Rikkilänt. 47.
Laurinpäivän messu la 10.8.
klo 16 Kauskilan Kappelinmäellä.
Lappeen kotiseutumessu su
11.8. klo 10 Lappeen Marian
kirkossa.
NAISTEN RANTASAUNAT
KESÄLLÄ 2019
Tuosan leirikeskuksessa, Vehkataipaleentie 520, autottomille lähtö Lauritsalan kirkolta 15 min. ennen alkua, iltaan
kuuluu saunominen, yhdessäolo ja pieni hartaus.
TO 13.6. klo 18-20
TO 18.7. klo 18-20
TO 15.8. klo 18-20
TO 12.9. klo 18-20
Lisätietoja pastori Jaana Pussinen p. 040 3126 402 tai
jaana.pussinen@evl.fi
Joutsenon seurakunnan saunaillat ma 10.6., 24.6., 8.7.,
22.7., 5.8. ja 19.8. klo 17–19
Hinkanrannassa, Rantatie 540.
Saunat klo 17–18.30 ja hartaus
klo 18.30.
Rukouksen talo parittoman
viikon keskiviikkoisin klo 14–
16 koko kesän ajan Lauritsalan
srk-kodilla päiväkerhotilassa,
käynti sisäpihalta. Kahvitarjoilu klo 13.45. Tule rukoiltavaksi tai rukoilemaan!
Kesäkahvila keskiviikkoisin
17.7.–28.8. klo 10–13 Lauritsalan srk-kodin pihalla, sateen
sattuessa Puodissa ja Pannussa.
Vihkipäivä Lauritsalan kirkolla, Kauppalankatu 1, su 1.9.19
klo 13–19.
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Atso Suopanki

toteutetaan ensi
vuonna viikolla 16
Lähtö pääsiäislauantaina.
Katso tarkemmat tiedot
syksyn Seurakuntatervehdyksestä!

Joutsenon hautausmaat saivat kauan kaivatun huoltorakennuksen.

Päiväkerhoihin
ilmoittautuminen
Päiväkerhot ovat seurakunnan
tarjoamaa varhaiskasvatusta
3–5-vuotiaille lapsille.

•
•
•
•
•
•
•

Karhuvuoren srk-koti, musiikki,
Karhuvuorenk. 19
Kaukaan kerhohuone, ulkoilu ja retkeily,
Parkkarilank. 28
Keskuspappila, ap perinteinen, ip tutkimme luontoa,
Penttilänt. 7, Joutseno
Korvenkylän srk-koti, musiikki ja liikunta, Harmaakalliont. 2
Mustolan kerhomökki, luonto, Jahmank. 2
Mäntylän kerhohuone, kädentaidot, Mäntylänt. 7
Pulpin srk-talo, avoin päiväkerho, johon voi tulla
oman aikuisen kanssa, Linjat. 11
Sammonlahden srk-keskus, kädentaidot, Hietakallionk. 7
Keskustan kerhohuone, luonto kaupungissa, Kouluk. 12

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
Toiminta kerhopaikassa alkaa, jos ryhmään ilmoittautuu riittävä
määrä lapsia. Päätökset kerhopaikoista ilmoitetaan kesäkuun
aikana. Lisätietoja: lappeenrannanseurakunnat.fi tai
varhaiskasvatuksen toimistosta p. 040 3126 855 ma–pe klo 9–15.

Joutsenon hautausmaiden
työnjohtaja Kimmo Petrell
on tyytyväinen mies. Uu
den hautausmaan viereen
rakennetussa huoltoraken
nuksessa kelpaa pitää toi
mistoa.
— Tarvehan tälle on ol
lut jo pitkään, hän toteaa.
Noin 700 000 euroa mak
saneessa huoltorakennuk
sessa säilytetään Joutsenon
hoitopiirin traktoria, kaivu
ria ja pakettiautoa sekä liu
taa erilaisia laitteita, kuten
ruohonleikkureita, trimme
reitä, kottikärryjä ja lumi
linkoa. Rakennustyöt käyn
nistyivät viime heinäkuus
sa ja uusiin tiloihin muutet
tiin maaliskuussa. Rakenta
misen aikana väistötilat si
jaitsivat kolmen kilometrin
päässä.
— Siinä oli oma ruljans
sinsa, kun koneita piti ajel
la edestakaisin työpäivinä.
Petrellin mukaan huol
torakennus helpottaa hä
nen työtään, kun kaikki
työntekijät voivat kerään
tyä samoihin tiloihin hau
tausmaan kupeeseen.
— Kun väkimäärä mo
ninkertaistuu kesällä, kaik
ki ovat paikalla, eikä tarvit
se juosta sinne tänne kerto
maan tätä ja tuota asiaa. Se

helpottaa hirveästi työnjoh
tamista.

Toiveet toteutuivat
Joutsenon hautausmaiden
14 kesätyöntekijän työs
sä viihtyvyys on kasvanut
uuden huoltorakennuksen
myötä huomattavasti.
— On ihan toisenlaista
tulla töihin, kun on tällaiset
tilat, Petrell tuumaa.
Samaa mieltä on Joutse
non hautausmailla kuudetta
vuotta kesätöissä oleva Anne Varpenius.
— Onhan se nyt ihan
älyttömän hyvä verrattuna
meidän edellisiin tiloihin.
Meillä oli aiemmin sade
vaatteet siinä vieressä roik
kumassa, missä söimme.
Käytössä oli yksi vessa kai
kille työntekijöille ja suurin
piirtein yksi käsienpesual
las. Kyllä se vähän vaikeut
ti toimintaa.
Huoltorakennuksessa on
miehille ja naisille omat pu
keutumistilat pukukaap
peineen ja WC- ja suihkuti
loineen. Työntekijät saivat
kertoa rakennuksen suun
nittelusta lähtien toivei
taan tilaratkaisuiden ja ka
lustuksen suhteen. Lisäksi
mm. akkukoneiden lataus
pisteet ja vesi- ja sähköpis

teet ovat toiveiden mukai
sissa paikoissa.
Nyt Petrell odottaa vie
lä työn alla olevan pi
haalueen valmistumista.

”On ihan
toisenlaista
tulla töihin.”
KIMMO PETRELL

— Haaveena on, että se
saataisiin pikkuhiljaa kun
toon ja asfaltoitua vaikka
ensi vuonna.

Ristikankaan kappeli
remonttiin
Joutsenon huoltoraken
nuksen valmistuttua seu
rakuntayhtymän seuraava
merkittävä rakennusurak
ka on heinäkuussa käynnis
tyvä Ristikankaan kappelin
peruskorjaus. Kappelin jul
kisivua korjaillaan ja sisällä
suoritetaan maalausta. Uu
siksi menevät kappelin il
mastointi, lämmitys, valai
simet sekä sähkö- ja kau
kolämpöliittymät. Vainaji
en säilytystilat tuplaantu
vat nykyisestä 12:sta. Li
säksi tiloihin saadaan kak
si kylmiötä pitkäaikaissäi
lytystä varten. Omaiset voi

vat remontin jälkeen käydä
kappelin alakerran tiloissa,
joissa säilytetään vainajia.
Lisäksi kappeliin tulee uu
tuutena kunnollinen uurna
huone.
Lappeenrannan seura
kuntayhtymän kiinteistö
päällikkö Teijo Kankkunen kertoo asian olleen vi
reillä pitkään.
— Asia on ollut kolme–
neljä vuotta tapetilla, kun
tekniikka on niin vanhaa ja
kaapelointi pitää uusia.
Suuria muutoksia ra
kennukseen ei voi tehdä.
Koska sen on suunnitellut
tunnettu arkkitehti Erik
Bryggman, tekee se kap
pelista Kankkusen mukaan
”herkän kohteen”. Brygg
man kuoli vuonna 1955,
kaksi vuotta ennen kappe
lin rakentamista. Suomessa
on muutama samantyyppi
nen, Bryggmanin suunnitte
lema kappeli.
Ristikankaan kappelin
remonttiin varataan aikaa
tammikuun loppuun saak
ka, jonka ajan se on pois
käytöstä. Siunauksia järjes
tetään kappelin sijaan Lap
peen Marian, Sammonlah
den ja Lappeenrannan kir
koissa.
Atso Suopanki

Tavara vaihtoi omistajaa Koulukadulla
Seurakuntayhtymä
järjesti la 25.5.
huutokaupan
ja kirpputorin
tyhjennettävässä
Koulukatu 10:ssä.

Naisten rantasaunat
kesällä 2019
Tuosan leirikeskuksessa, Vehkataipaleentie 520.
Autottomille lähtö Lauritsalan kirkolta 15 min ennen alkua.
Iltaan kuuluu saunominen, yhdessäolo ja pieni hartaus.
TO 13.6. klo 18-20
TO 15.8. klo 18-20

TO 18.7. klo 18-20
TO 12.9. klo 18-20

Lisätietoja pastori Jaana Pussinen p. 040 3126 402
tai jaana.pussinen@evl.fi

Lappeenrannan seurakun
nan seurakuntakeskus Kou
lukatu 10:ssä on tullut tien
sä päähän. Suuria remont
teja vaativa rakennus on
päätetty ajaa alas ja tyhjen
tää. Lappeenrannan seura
kunnan toiminnot on siir
retty Valtakatu 38:n kiin
teistöön, eikä valtaosalle ir
taimistoa ole enää pienen
pien tilojen myötä käyttöä.
Hautaustoimen huuto
kaupoista saatiin kimmo
ke järjestää huutokauppa ja
kirpputori myös Koulukatu
10:ssä. Takana on myös ai
empi Kaislarannan leirikes

kuksen tyhjennysmyynti,
joka keräsi runsaasti väkeä.
Kierrättäminen on myös
seurakuntayhtymän ympä
ristöohjelman mukaista.
— Toisen roska on toi
sen aarre, totesi eräs löytö
jä tehnyt ostaja. Myös mek
larina toiminut kirkkoherra
Juha Eklund katsoi tyyty
väisenä tavaroiden mene
mistä uusille omistajille.
— Mieluummin kiertoon
ja uusiokäyttöön kuin kaa
topaikalle, hän tiivisti päi
vän teeman.
Pilvisessä säässä vie
tetty yleinen siivouspäivä
sai katsojia ja ostajia myös
Koulukatu kymppiin. Moni
kävijöistä tuli samalla nos
talgiareissulle katsomaan
tiloja, joissa oli käyty rip
pikoulua ja käytetty lapsia
päiväkerhossa. Isoihin ti
loihin olisi toki mahtunut
enemmänkin vierailijoita,

mutta kauppa kävi kuiten
kin kohtuullisesti.
Myytäviä tavaroita oli
ruohonleikkureista ja kotti
kärryistä Arabian astioihin,
tekniikkaan ja huonekalui
hin. Huudettavina oli myös
seurakuntayhtymän soitto
kunnan käytöstä poistettu
ja soittimia. Moni löysi it
selleen aarteita kohtuulli
sella summalla, sillä hinta
taso oli matala. Olipa tilois
sa yksi huoneellinen tava
raa uloskantohintaan. Kai
ken kaikkiaan päivän tuo
tot olivat muutamien tu
hansien luokkaa.
Huutokaupan vetonau
loiksi osoittautuivat hauta
ustoimen myymä ajettava
ruohonleikkuri sekä lumi
linko, jotka molemmat ko
hosivat yli 500 euron. Yk
si onnellisimmista huutajis
ta taisi kuitenkin olla mai
tokärryjen huutaja, joka oli

saapunut varta vasten osta
maan niitä Savitaipaleelta.
Vaikka kirpputorillakin
kävi kauppa hyvin, jäi tava
raa vielä jäljellekin. Talous
johtaja Kari Virtanen ker
tookin, että harkinnassa on
lisäkirpparin järjestäminen
syksyllä. Tuotot tavaroiden
myynnistä menevät kulle
kin työmuodolle toiminnan
tukemiseen, mutta tuotot
eivät ole kirpputorien tai
huutokaupan pääpointti.
— Mukavinta on, että
omasta käytöstä poistetta
vat tavarat löytävät uudet
käyttäjänsä ja me saamme
tilan tyhjäksi, toteaa Virta
nen.
Mikäli et ehtinyt tähän
tapahtumaan, seuraa il
moitteluamme – lopullinen
tyhjennyskirppari on tulos
sa syksyllä 2019!
Eija Fabritius

Raili Ahola tunnetaan Ylä
maalla hyvin. Syntyperäi
nen ylämaalainen on pien
tä Lappeenrannan kaut
ta lukuun ottamatta elänyt
ja työskennellyt syntymä
kunnassaan. Ylämaalaiset
ovat tulleet Aholalle tutuk
si paitsi asukkaana, myös
ammatin kautta. Asia, mistä
Ahola aidosti iloitsee.
— Ylämaalaiset ovat niin
mukavaa porukkaa, hän tii
vistää.
Alkutaival Ylämaan seu
rakunnassa oli työntäyteis
tä ja taloudellisten haastei
den täyttämää. Ahola sa
nookin leikkisästi, että jos
hän olisi tiennyt kuinka
paljon töitä on, ei olisi tul
lut hakeneeksi koko vir
kaa. Kuulostaa kuitenkin,
että työ on ollut mieluista
— ei vähiten mukavien ylä
maalaisten ansiosta. Osan
sa viihtymisestä antavat
myös mukavat työkaverit,
joiden kanssa on ollut mu
kava tehdä vuosikymmen
ten ajan töitä. Niin mukava,
että Ahola halusi alun pe
rin olla töissä 68-vuotiaak
si saakka.
— Mut sit kun mie luin
siitä seurakunnan tilantees
ta, niin mie päätin, että jään
2019 keväällä eläkkeelle.
Kyllä mie vielä vuosi sitten
kesällä itkin siellä kirkossa,
kun tää on miulle kuin koti.
Mutta tuossa tammikuussa
alkoi jo odottaa sitä eläk
keelle pääsyä, kertoo Aho
la eläkkeelle jääntipäätök
sestään.
Vuoden kestäneen su
rutyön aikana olo on sees
tynyt ja nyt Ahola nauttii
kin leppoisista aamuhetkis
tä sanomalehden ja kahvin
äärellä.
— Ihaninta on, ettei ole
mihinkään kiire, saa tehdä
mitä huvittaa, hän kuvaa.
Vapaalla on löytynyt ai
kaa myös vanhalle harras
tukselle, ompelulle.
— Ennen ompelin lasten
vaatteista lähtien kaiken,
kertoo Ahola.
— Sitä olen miettinyt, et
tä mitenkähän minä olen
ehtinyt tehdä kaiken lasten
ollessa pienempiä? En ole
keksinyt, hän jatkaa.
Myös 24 erilaista to
maattilajiketta kaipaavat
hoitoa, jota eläkkeellä ol
lessa on helpompi järjestää.
— Mie tykkään taimen
kasvattamisesta ja niistä au
ringon lämmittämistä, kyp
sistä ja makeista tomaateis
ta. Ja kun olen ajatellut, et

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

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT

Linnoituksen
Pitopalvelu Oy
Katariinantori 4, Lappeenranta

Eija Fabritius

Ei huolta rakennuksesta

Tervetuloa!

•

Ylämaan kirkon pitkäaikainen seurakuntamestari Raili Ahola on jäänyt vapaalle
pitkän työuran jälkeen. Vuoden siirtymäaika on tullut tarpeeseen ja
nyt eläkepäivät tuntuvat jo makoisilta.

Kimmo Petrell viihtyy uudessa taukotilassa.

HAUTAUSTOIMI

Liturgina Mika Lehtola.
Kanttorina Ulla Tuovinen.
Maarit Hirvi ja
Minna Rikkinen
avustavat.

•

28 vuoden rupeama
Ylämaan kirkolla vaihtui
käsitöihin ja puutarhan hoitoon

Joutsenon huoltorakennuksen piha-alue on vielä työn alla.
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M. HYPPÄNEN

URAPOLKU

Hiihtoretki Saariselän Tievatuvalle

Saarnaa
Ari Kotisaari.

Henkilöstö

Atso Suopanki

Ennakkotieto 2020 hiihtoretkestä

La 8.6. klo 11
viikkomessu
Lappeen
Marian
kirkossa
(Valtakatu 35)
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tyi yleisöön päin niin valot
syttyi, ihan kuin he ois ne
sytyttänyt. Ja kanttorikin
sai lopuksi häämarssin soi
tettua.

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

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

Valintojen aika
ei ole ohi

Raili Ahola nauttii kiireettömyydestä.

tä jokaisella ihmisellä on ai
kansa, niin sen voi käyttää
siihen mistä tykkää, hän sa
noo.

Seurakuntaelämän ja
työelämän muutokset
Ylämaan seurakunta liit
tyi Lappeen seurakuntaan
2009, kunta seurasi perässä
2010. Ahola näkee muutos
ten sisältävän uusia alkuja.
— Sitä urautuu vanhoi
hin tapoihin, mielestäni jo
ka työpaikassa pitäisi ol
la 10 vuoden välein joku
muutos, toteaa Ahola. Kir
kon tulevaisuuden haastee
na hän näkee ennen kaik
kea kirkon jäsenyyden vä
henemisen.

”Kun ei sitä
aikaansa tiedä,
niin käyttää sen
siihen mikä
tuntuu hyvältä.”
Raili Ahola

Suntion perustyön Aho
la sanoo olevan suurin piir
tein samanlaista kuin hä
nen aloittaessaan 1990.
Suurempana
muutokse
na hän tuo esille tietotek
niikan ja -laitteiden tulon

osaksi työtä. Joka on ope
teltavissa oleva taito, ku
ten muutkin, sanoo Ahola.
Pohdimme yhdessä, miten
maailma on tämän päivän
lapsille ja nuorille aivan eri
lailla avoin ja saavutettavis
sa kuin vaikkapa 1970- tai
1980-luvun nuorille.
— Ja kyllä vaikka ihmi
nen eläisi kuinka vanhak
si, niin kyllä se askel hi
dastuu, ei pysty siihen, mi
hin nuorempana. Viimei
sinä työvuosina oli raivos
tuttavaa huomata, ettei sa
massa ajassa ehtinytkään
tekemään saman verran
kuin nuorempana, naurah
taa Ahola.
Ahola lupaakin puolik
si leikillään kirjoittavan
sa muistelmat, sen ver
ran monen ihmisen muka
na hän on saanut elää niin
iloja kuin surujakin. Vii
meiseltä työssäolovuodel
ta hän muistaa erityisesti
eräät häät ja päälle tulleen
ukkosen.
— Vihkimisen
alettua
sähköt lähti kirkosta ihan
kokonaan. Kanttori tuli alas
urkuparvelta miettien, mi
tähän hän soittaa kun pia
nolla ei voi soittaa häämars
sia ja urut eivät toimi. Mie
sanoin, että soita jotain,
kyllä sie keksit. No hää
soitti ja hääpari saatiin vi
hittyä. Ja kun hääpari kään

Kun on aikaa, mahdolli
suuksia sen viettämiseen
löytyy. Ahola sanoo pohti
neensa niin teeseuran va
paaehtoistyötä ja SPR:n pi
ristäjät -toimintaa.
— Mutta mie oon jo Mar
toissa, niin pitää miettiä eh
tiikö sitä, hän pohtii.
Kotipuutarhan hoitami
sen ja käsitöiden lisäksi ai
kaa menee myös lähimmäi
sistä huolehtimiseen. Ahola
käy myös kirkoissa, muissa
kin kuin Ylämaan.
— Kun sitä on 28 vuot
ta kirkossa viettänyt aikaa,
niin ei sieltä poiskaan osaa
olla, hän naurahtaa.
Ahola kertoo nauttivan
sa erityisesti siitä kiireet
tömyyden tunteesta, mi
kä hän voi seurakuntalai
sena osallistuessaan kokea
– ei tarvitse kantaa huolta
järjestelyistä, vaan keskit
tyä saarnaan ja itse toimi
tukseen.

”Suosittelen
kaikille
eläkkeelle
jäämistä.”
Raili Ahola

— Kun ei sitä aikaansa
tiedä, niin käyttää sen sii
hen mikä tuntuu hyväl
tä. 28 vuoden jälkeen tun
tuu hyvältä jäädä vapaal
le, vaikka töissäkin oli to
si kiva olla. On kiva katsoa
taaksepäin ja todeta, että
on ollut todella rikas aika,
Ahola tiivistää.
Ahola on erityisen otet
tu ylämaalaisten ja Lappeen
seurakunnan järjestämästä
eläkkeellejäämisjuhlasta.
— Siitä jäi todella muka
va maku, hän sanoo herkis
tyen.
Työelämässä
oleville
Ahola toivottaa työniloa
ja jaksamista sekä työstä
nauttimista. Oma ”työ” on
nyt nauttia kaikessa rau
hassa tekemisestä, mieluis
ten asioiden tekemisestä.
— Suosittelen kaikille
eläkkeelle jäämistä, Ahola
hymyilee.
Eija Fabritius

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

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

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

KESÄMÄEN
LEIPOMO

Saimaantie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO

www.kesamaenleipomo.fi

Kahvila
myymälä

Puh. 05 4569 175
Kourula:
Karankokatu 3

Keskusta:
Kauppakatu 53, Lappeenranta

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

Savitaipaleen

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

Tule lehmuspapin juttusille!
Voit bongata lehmuspappina toimivan
seurakunnan työntekijän Lappeenrannan
keskustassa ma 10.6. alkaen 11.8. saakka,
jolloin Linnoituksen kesäteatterilla
pidetään kaupunkimessu klo 12.
Tunnistat lehmuspapin vihreästä paidasta.

VAPAAEHTOISTYÖ
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Retki
Oronmyllyn

Bussireitti:
10:30 Savitaipale, srk-koti
10:40 Sale Kuukanniemi
10:50 Uus-Lavolan pysäkki (Tikan pysäkki)
11:00 Peltola (Koulun pysäkki)
11:15 Lauritsalan pysäkki
11:30 Joutseno
Esitys alkaa klo 14
Paluu heti esityksen jälkeen

kesäteatteriin
lauantaina
10.8.2019

Rakkaat
Roistot
Arto Myllärinen – Reetta Hulmi
Musiikkinäytelmä Parikkalan Oronmyllyllä
Rooleissa mm.
Maarit Peltomaa,
Lasse Kortelainen,
Pekka Maaranen,
Lasse Riutamaa,
Ari Tähkäpää

TAIPALEEN
SEURAKUNTA
LAPPEENRANNAN
EV.LUT SEURAKUNNAT

lmoittautuminen
retkelle käynnissä
6.6.–2.8. netissä:
lappeenrannanseurakunnat.fi
Tai puhelimella:
• 6.6.-20.6. Jari Bergille p. 040 312 6642
• 21.6.–2.8. Tapio Kilpiälle p. 040 727 7957
Matkan hinta 35€ sis. lipun ja bussikyydin.
Mahdollisuus lounasateriaan ennen esitystä.
(Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä)

Tännekö sinun uusi kotisi?
Kaislarannan tonttien
myynti jatkuu!
Vapaana vielä 4 rivitalotonttia
ja 13 okt-tonttia.
Käy tutustumassa ja
varaa omasi.
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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MARTAT

Martat
apuna
arjessa

Haussa uutta verta

Martat viettävät tänä vuonna
120-vuotisjuhlavuottaan.
Martat juhlistavat pitkin vuotta 120. toimintavuottaan omissa yhdistyksissään ja toimintaryhmissään. Syksyllä Helsingissä
järjestetään isommat juhlat. Lappeenrannan alueella on useita Marttayhdistyksiä, joista yksi on toukokuussa 90 vuotta täyttänyt Lappeen Marttayhdistys. Vajaasta 200 jäsenestä
koostuva yhdistys käsittää
yhdeksän toimintaryhmää,
seitsemän niistä aktiivisia.
Lappeen Marttojen Muukkolan toimintaryhmän vetäjä Tarja Koponen on ollut mukana Marttojen toiminnassa jo lähes 60 vuotta. Koposen äiti veti UusLavolassa
Pikkumarttoja oman marttatoiminnan
ohella. Koponen tuli tätä
kautta mukaan Marttoihin
noin 4–5 vuoden iässä, virkaten ja neuloen jo pienestä pitäen.
— Sieltä se kipinä on tullut ja aika vahva kipinä vielä, Koponen toteaa.
Martat on neuvontajärjestö, joka järjestää kotitalousneuvontaa eri kohderyhmille, kuten lapsiperheille, vanhuksille ja nuorille. Koulutetut neuvojat
opastavat esimerkiksi ruoanlaitossa ja taloudenhallinnassa. Koponen on tyytyväinen, että myös nuoret ovat löytäneet koulutuksiin.
— Kun heille annetaan
neuvontaa piirin tasolla,
tuntuu, että se kantaa sie-

mentä jollain tavalla, Koponen kertoo. Kaikki Martat eivät kuitenkaan järjestä koulutuksia.

”Me vain
vuosi vuodelta
vanhetaan.”
BRIITTA TIMPERI

— Olemme jäsenistössä
pääasiassa ruohonjuuritasoa, Koponen huomauttaa.
Hän kävi huhtikuussa VieKas-koulutuksessa, jossa
keskityttiin haitallisiin vieraskasveihin.
— Ne pitäisi saada hävitettyä meiltä, koska ne tuhoavat meidän omaa kasvustoa, hän kertoo. Koponen kertoi VieKas-hankkeesta ostoskeskus Galleriassa järjestetyssä taimenvaihtopäivässä.

Suut makeaksi
Marttoja nähdään toisinaan
tilaisuuksissa vastaamassa
tarjoiluista. Lappeenrannan
seurakuntayhtymän toiminnassa Lappeen Martat
ovat näkyneet esimerkiksi
toukokuisissa hautausmaiden haravointitalkoissa tarjoiluja hoitamassa. Koponen mainitsee lisäksi esimerkkeinä Lappeenrannas-

sa jokunen vuosi sitten järjestetyt Karjalan liiton juhlat ja vuonna -97 järjestetyt
Kirkkopäivät, joissa Martat olivat vahvasti mukana
muonituspuolella. Anttilan
toimiessa vielä Lappeenrannassa, Martat vastasivat
liikkeen järjestämistä kahvitarjoiluista.
Koponen on ollut monissa tilaisuuksissa suunnittelemassa ja järjestämässä
Marttojen osuutta. Järjestön saamat korvaukset menevät sen pyörittämiseen.
— Jotenkinhan meidän
täytyy sitä pientä pesämunaa kerätä, että pystymme
sitten toimimaan.
Palkkaa ei makseta,
mutta Martoissa vapaaehtoisena toimivalla opiskelijalla on toisinaan mahdollisuus saada työstään opintopisteitä. Terästorni Oy:ssä
päivätyössä käyvälle Koposelle riittää tunne siitä, että
hän on pystynyt ylittämään
itsensä.

olemaan luonnollisesti
ystävällisiä ja auttamaan
toisia missä voi. Uskosta puhutaan, kun siihen avautuu tilaisuus. Tuolloin
vastataan toisen esittämiin kysymyksiin ja
ollaan valmiita kertomaan
Jeesuksen rakkauden vaikutuksista omassa elämässä. Kenenkään
ei tarvitse touhuta yksin,
vaan elämäntapaan voi
syventyä valmennusjakson jälkeen oman ystävän

ja sankarihautausmaan haravointia. Ylämaan Marttojen
Briitta Timperi toteaa sankarihautausmaan pestin olevan Martoille kunnia-asia.
Talkootöistä saatavalla korvauksella Martoille on tarjottu jouluruokailu pikkujoulujen merkeissä.
Timperi on ollut Tarja
Koposen tavoin vuosikymmeniä Martta-toiminnassa
mukana. Marttojen tehtävistä suosikkia kysyttäessä hän
miettii hetken ja mainitsee
sitten tuoremehuaseman
pyörittämisen syksyisin.
— Siellä työskentely on
ollut mukavaa, rentoa työtä.

”Ihan
huonomminkin
voisi sen vapaaajan käyttää.”
TARJA KOPONEN

Ylämaan Martat ry:n Kirkonkylän toimintaryhmä
on huolehtinut vuodesta
1970 lähtien Ylämaan sankarihautausmaan kesähoidosta. Sankarihautausmaan
hoitoon sisältyy muun muassa kesäkukkien istutusta, hautarivien hoitamista

Jäsenistön vanheneminen on ollut huolenaiheena
Ylämaan Martoissa.
— Sitä ei tiedä, kuinka
pitkään meillä on mahdollista jatkaa, kun me vain vuosi vuodelta vanhetaan, Timperi sanoo. Vaikka jäseninä
on eläkeikää nuorempiakin
ihmisiä, harva ehtii osallistua toimintaan työn ja perhe-elämän kiireiltä.

kanssa. Myös seurakunnan
erilaissa piireissä voidaan
näistä asioista keskustella
ja innostua.
L10T kokoaa seurakuntalaisia yhteen, toimimaan

yhdessä yhteisönsä parhaaksi. Elämäntapa tukee
seurakunnan jokapäiväistä
elämää ja sen pienryhmätoimintaa. Se saa ajattelemaan
asioita laajemmin ja palvelemaan lähimmäisiä.
Nykyisin tätä elämäntapaa sovelletaan jo yli 40
maassa. Suomessa L10Tvalmennuksia pitää Kansan Raamattuseura, joka
osaltaan tukee kansainvälistä L10T-työtä, jotta köyhät maat ja seurakunnat voisivat saada tähän liittyvän
opetuksen.
Pidettävissä valmennuksissa kerrotaan innostavia tapauskertomuksia siitä miten tavalliset ihmiset
ovat löytäneet oman tapan-

Samaan aikaan
Ylämaalla

Elämäntapana L10T
L10T on Luukkaan evankeliumin 10. lukuun perustuva tapa elää. Se kutsuu uuteen, innostavaan tapaan
elää kristittynä arjessa. Sen
neljään yksinkertaiseen askeleeseen tai periaatteeseen havahduttiin Etelä-Afrikassa. Jeesus itse opetti
lähettämilleen ihmisille nämä neljä askelta: 1) siunaa,
2) ystävysty, 3) auta missä voit ja 4) Kerro Jeesuksesta. Hän kävi myös tärkeän palautekeskustelun,
kun lähetetyt palasivat hänen luokseen.
Elämäntavan ideana on
opetella siunaamaan toisia,

Tarja Koponen (kesk.)
kävi Kontissa tervehtimässä Lappeen
Marttojen Oili Kailaa
(vas.) ja Inkeri Pajaria,
jotka hoitivat Punaisen
Ristin viikolla järjestettyä kahvitarjoilua.

Myös Lappeen Marttayhdistyksen jäsenistö on eläkeläispainotteista. Kaikki Lappeen Martoissa vapaaehtoistyötä tehneet eivät enää
kykene toimimaan tarjoilupuolella ja nuoremmat jäsenet taas eivät välttämättä
ehdi osallistua arjen kiireiltään. Yhtenä valonpilkahduksena Tarja Koponen näkee maaseudulle muuttavat
nuoremmat ihmiset, joita
pyydetään aktiivisesti mukaan toimintaan.
Martoilla on hyvä maine
ihmisten keskuudessa, hän
huomauttaa.
— Martat tekevät niin hyvää työtä valtakunnankin tasolla, että olemme aika näkyvä järjestö.
Muukkolan toimintaryhmä on koostunut paljolti samasta porukasta viimeiset
parikymmentä vuotta. Martat kokoontuvat vuorotellen
toistensa luona vaihtamaan
kuulumisia kahvittelun lomassa ja tekemään käsitöitä. Koponen onkin saanut
Martoista runsaasti ystäviä.
— Siinä oppii tuntemaan
muita Marttoja, joiden kanssa voi puhua aroistakin asioista.
Marttoihin kuuluminen
on myös hyvä yhdistävä tekijä uusia ihmisiä tavatessa.
— Jos menet toiselle
paikkakunnalle ja siellä on
Marttatapahtuma, yhteistä
juttua kyllä löytyy.
Marttoihin voi liittyä,
vaikka ei haluaisi osallistua
näiden toimintaan. 40 euron vuosimaksulla saa kuusi
kertaa vuodessa ilmestyvän
Martat-jäsenlehden.
Koponen ei kadu Martoissa vietettyä aikaa.
— Ihan huonomminkin
voisi sen vapaa-ajan käyttää.
Atso Suopanki

sa elää kristittynä. Myös yhteisöt ovat saaneet kosketuksia Jumalan hyvyydestä.
Elämäntapaa voivat soveltaa
kaikki ihmiset. Siihen ei liity
puristavaa pakkoa, vaan vapautta ja rauhaa.
Lauritsalan seurakunnassa järjestetään L10T-valmennus 4.–6.10. Lauritsalan seurakuntakodilla. Koulutuksen pitää pastori, koulutusjohtaja Mikko Matikainen, jonka laaja kokemus
seurakuntatyöstä ulottuu
nuorisotyöntekijästä kirkkoherran tehtäviin.
Tervetuloa mukaan innostumaan ja löytämään
oma tapasi elää kristittynä!
Matti Anttila

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

11

• Kotihoito- ja tukipalvelut

RAAMATTU TUTUKSI

- pesuapu, kauppa, ulkoilu, asiointi

• Sairaanhoitajan
palvelut

Raamattu
mukaan messuun

esim. - verinäytteet
- injektiot ym.
• Jalkahoitoa kotiin

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

Raamattumessut kannustavat
pyyhkimään pölyt kodin
Raamatusta.
SAMMONLAHDEN seurakunnassa käynnistyneissä raamattumessuissa korostetaan Raamatun
käyttöä niin messussa kuin arkielämässä. Toiveena on, että seurakuntalaiset tulisivat perinteiseen aamukymmenen messuun oman Raamatun kanssa. Tilaisuudet eivät muutoin eroa
normaaleista jumalanpalveluksista, kertoo
Sammonlahden kirkkoherra Juha Eklund.
Normaalissa messussahan luetaan joko kolme tai neljä Raamatun tekstiä; Vanhan ja Uuden testamentin lukukappaleet, evankeliumi
ja näiden lisäksi voidaan lukea tai laulaa myös
psalmiteksti.
Kulloisenkin sunnuntain raamatuntekstit
laitetaan etukäteen näkyviin lähelle virsikirjoja. Tarjolla on kynä ja paperia, johon kohdat voi merkitä muistiin. Näin ne voi etsiä Raamatusta heti alkuun itselle valmiiksi. Eklundin
mukaan osa ihmisistä pääsee paremmin tekstiin sisään niin, että he sekä näkevät että kuulevat sen yhtä aikaa. Idea raamattumessuista lähtikin pohdittaessa ihmisiä, joille luetun
tekstin kuunteleminen kirkossa on haasteellista.
— Keksimme, että jos teksti on itsellä edessä, silloin ainakin näkee sen ja voi lukemalla
seurata sitä. Siitä seuraava askel oli, ettei aleta monistaa paperille joka sunnuntain tekstejä,
koska ihmisillä on olemassa ne Raamatut, mistä tekstit löytyvät. Sitä kautta tuetaan omaehtoista Raamatun käyttöä, Eklund kertoo.
RAAMATUN VIEMINEN messuun on Eklundin
mukaan hyvä alku hyllyssä istuvaan kirjaan paneutumiselle.
— Oman Raamatun ottaminen mukaan
muistuttaa siitä, että minulla on tällainen kirja ja että tarkoitus on, että sitä luetaan. Raamattu on uskomme peruskirja meille kristityille. Mitä enemmän sitä lukee, pääsee sisälle siihen, mikä on Jumalan viesti Raamatussa meille, Eklund sanoo.
— Raamatun lukeminen ruokkii muutenkin
uskonelämäämme monella tavalla.
Koska kirkossa voi olla seurakuntalaisia,
joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi,
käytettävissä on myös venäjän- ja englanninkielisiä raamattuja.
— Tilanteen mukaan etsitään tarvittaessa
muun kielisiä Raamattuja käyttöön, Eklund toteaa.
Raamattumessujen ja kotona lukemisen
ohella Raamattuun voi paneutua esimerkiksi erilaisissa raamattupiireissä. Kännyköihin ja
tableteille on puolestaan olemassa Raamattuaiheisia sovelluksia.

Asiantuntijuus ja ammattitaito,
tässä avain palveluun aitoon.

Arkiapu
Kaarina

Eksoten
palveluseteliyrittäjä

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

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

www.arkiapukaarina.fi
Puh. 050 5626 424

Eksoten
palvelusetelituottaja

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

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

Soita ja varaa maksuton kartoituskäynti Marilta!

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

Kotitalkkaripalvelut!
• Kaikki pihahommat
• Kaikki pienremontit
• Kotitalousvähennys
50% työn osuudesta
Pyydä tarjous! • Pekka 050 3063 611

pekka.rautio@raukem.fi

TAKSI
SAIMAA
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Atso Suopanki
Pixabay

Tervetuloa särälle!
Vainikkalantie 6, 54710 Lemi • Ennakkovaraukset p. 040 5280 003

kattaus@museosara.fi
Lemin Kotiseutuyhdistys ry.

www.museosara.fi

ILOISTA KESÄÄ!

Sammonlahdessa kannustetaan tuomaan oma
Raamattu kirkkoon.

TOIVOTTAA
PÄIVÄKOTI OMENAPUU
JA
LAPPEENRANNAN
KRISTILLINEN KOULU
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HAUTAUSMAAT

Seurakuntatervehdys Kesäkuu 2019
Atso Suopanki

AAMUKAHVILLA

Jokaiseen hautaan
kätkeytyy tarina

Lappeenrannan hautausmailla järjestetään jälleen
tänä kesänä hautausmaakierroksia ja -hartauksia.
Hautausmailla lepää osa Lappeenrannan historiasta, kertoo
hautausmaakierroksia tänä kesänä kymmenettä vuotta vetävä Ulla Rustholkarhu.
— Sieltä löytyy pappeja, kauppiaita, korkeita virkamiehiä ja
tuomareita.
Lappeenrannan hautausmaat
ovat melko lähellä toisiaan ja niihin on helppo tulla. Rustholkarhu
kokee aina hautausmaalle mennessään hartauden ja hiljaisuuden,
sekä luonnon läheisyyden.
— Siinä kokee sellaisen kristillisen julistuksen. Hautausmailla elävät kohtaavat pois nukkuneet sukupolvet. Tai sitten voi kohdata
jonkun hyvinkin nuoren ihmisen,
joka on nukkunut pois. Siinä jokaisen ohi kulkiessa aina miettii, että
mitähän tuossakin haudassa mahtaa olla, Rustholkarhu kertoo. Hänelle tärkeintä hautausmaakierroksissa on mahdollisuus välittää
jotakin kaupungin menneistä ajoista haudattujen ihmisten kautta.
— Jokaiseen hautaan kätkeytyy
tarina.
Hautausmaat eivät ole keskenään samanlaisia. Etenkin vanhat
hautausmaat eroavat ulkonäöltään uudemmista.

”Hautausmailla
elävät kohtaavat
pois nukkuneet
sukupolvet.”
ULLA RUSTHOLKARHU

— Löytyy aidattuja hautoja ja
korkeita kiviä, joissa on titteleitä ja ”tässä lepää” -mainintoja, joita ei uudemmissa haudoissa ole.
Kun tullaan uusille hautausmaille, näkee nopeasti sellaisen selkeyden ja tasaisuuden. Hautakivet ovat tietyn korkuisia, eivätkä
saa nousta yli sallittujen mittojen.
Esimerkiksi Lepoharjun hau
taus
maa runsaine nurmikenttineen miellyttää Rustholkarhun
silmää.
— Nyt hautausmailla pyritään-

kin siihen, että on nurmialueita,
koska ne on helppo hoitaa.
Hän pyrkii tuomaan saman
hautausmaan kierroksille välillä
jotain uutta kerrottavaa.
— Usein mennään samaa kierrosta ja poimitaan joitakin uusia
kohteita.

Historian havinaa
Valmistuttuaan matkailuoppaaksi
vuonna 2002 Rustholkarhu tajusi,
miten herkullinen sekoitus itää ja
länttä Lappeenranta on.
— Historian kulkua täällä on kiva peilata koko Suomen ja maailman historiaan.
Esimerkiksi Kaukaan tehtaan
lähellä on alue, jossa suoritettiin
kaasuharjoituksia. Se sai nimekseen Abessinia, mikä liittyy italialaisten tekemään Abessinian valloitukseen kaasulla 1930-luvulla.
Rustholkarhu kertoo olevansa
myöhäisherännäinen kotiseutu- ja
paikkakuntahistoriassa.
— Pitää olla tarpeeksi kauan
poissa, että huomaa rikkauden
omassa kotiseudussa. Kun lähtee
muualle maailmaan ja palaa tänne, huomaa, että kyllä tämä on
kuitenkin se oma paikka.
Hautausmaihin kätkeytyvät
historian tapahtumat, ilmiöt, asiat ja henkilöt, jotka ovat vaikuttaneet kaupungissa. Joskus haudatun elämä on ollut monille kaupunkilaisille tuttua. Yksi tällainen
on vuonna 2007 95-vuotiaana
kuollut liikkeenharjoittaja Helmi
Larjosalo, joka on haudattu Ristikankaan hautausmaalle.
— Rouvasihmiset tässä kaupungissa muistavat tämän kauppiaan.
On voitu käydä ostamassa leningit
Larjosalon kaupasta.
Chymoksen, nykyisen Fazerin
tehtaan toi Lappeenrantaan Wäinö Tammenoksa, joka siirsi tehtaan Tainionkosken Tipanmäeltä
Korkkitehdas Minervan paikalle.
Siitä alkoi Chymoksen tarina tässä kaupungissa. Myös Tammenoksan viimeinen leposija löytyy Ristikankaan hautausmaalta.
— Ne ovat sellaisia juttuja, joihin voi liittää monenlaisia asioita: ”Muistatteko Marianne-kara-

Ulla Rustholkarhu Lappeen Marian kirkon hautausmaalla. Taustalla tohtori Dammertin hauta.

melleja, nehän syntyivät Toijalan
evakkoreissulla.” On valtavan suuria mahdollisuuksia kertoa asioista, Rustholkarhu innostuu.
Hautausmailla on paikallisten
lisäksi myös muualta tulleiden
hautoja. Esimerkiksi Lappeen Marian kirkon hautausmaalla lepää
insinööri Josef Axel von Sydow,
joka tuli Ruotsista auttamaan Saimaan kanavan rakentamisessa.
Oltuaan Suomessa 13 vuotta, hän
sairastui ja kuoli paluumatkalla
Ruotsiin. Hautausmaalla on katkennut marmoripylväs muistomerkkinä miehelle.
Rustholkarhu keskittyy hau
tausmaakierroksilla yleensä kertomaan haudatuista ihmisistä,
mutta välillä myös kaupungin tapahtumista. Esimerkiksi Vanhalta
hautausmaalta löytyy Suomen rakuunarykmentin hautoja.
— Lappeenrantaan oli sijoitettuna Suomen rakuunarykmentti
ja sitä johti täällä 11 vuoden ajan
Theodor Schauman, Rustholkarhu kertoo.

Käymättömät hautausmaat
Vuonna 1955 käyttöön vihitty Lepoharjun hautausmaa otettiin mukaan kierroksiin viime kesänä.
— Sehän oli minulle tavallaan
tuntematon paikka, en ole tuntenut juurikaan lauritsalalaisia henkilöitä, Rustholkarhu toteaa. Ratkaisuna hautausmaalle kutsuttiin
ihmisiä, jotka tunsivat sinne haudattujen tarinoita.
— Siellä oli paljon ihmisiä, jotka

Seuraava Seurakuntatervehdys
ilmestyy ES Keskiviikon välissä ke 4.9.
Luvassa mm. syksyn ohjelmaa ja esittelyssä uusia henkilöitä sekä muuta ajankohtaista asiaa.
Käy myös lukemassa verkkosivuiltamme
Ajatuksia viikolle ja blogejamme Ajassa,
Johtoryhmältä tai Tarinoita seurakunnista. Löydät linkkibannerit etusivultamme
www.lappeenrannanseurakunnat.fi.

Seurakuntatervehdys verkosta!
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
www.esaimaa.fi
Seuraa Facebookissa ja twitterissä:
Facebook.com/lappeenrannanseurakunnat
twitter.com/lprseurakunnat

Hyvää kesää!

antoivat sille kierrokselle raamit.
Menimme haudalta toiselle, minä kuvasin hautaa ja kirjasin asiat ylös. Siitä saatiin kiva kierros.

”On hyvä herättää
ihmisissä kiinnostus
hautausmaihin.”
ULLA RUSTHOLKARHU

Ihmisten tarinoiden kirjaamisen lisäksi Rustholkarhu tekee
taustatyötä kierroksille internetin
ja kirjallisuuden avulla. Hän ei ole
paneutunut kaupungin ortodoksisiin hautausmaihin.
— Niissä on aika paljon venäjänkielistä tekstiä, minä en oikein
pääse niihin jyvälle.
Vieraita hänelle ovat myös seurakuntaliitosten mukana tulleet
Nuijamaan, Ylämaan ja Joutsenon
hautausmaat, joilla hän ei ole käynyt.
— Olisi mielenkiintoista tehdä
retki näillekin hautausmaille. Luulen, että sieltäkin löytyisi paikkakunnan asiat tietäviä ihmisiä, joiden tarinoiden kautta hautausmaat tulisivat tutuksi muillekin.
Nykyisissäkin hautausmaissa
on kuitenkin riittävästi tekemistä
kahdelle ihmiselle.
Rustholkarhun lisäksi hautausmaakierroksia pitää Raili Leino.
— Olisi hyvä saada kierrosten
pitäjiä lisää, tämä on aika rankkaa
kahdelle ihmiselle.

Hautausmaakierroksia pidetään, satoi tai paistoi. Erik Bryggmanin suunnitteleman Ristikankaan kappelin 60-vuotista taivalta
juhlistettiin vuonna 2017 kappelilla pidetyllä luentotilaisuudella.
Luennon piti Turusta paikalle saapunut Bryggman-säätiön asiamies
Mikko Laaksonen. Hän tuli huolestuneena kysymään Rustholkarhulta, pidettäisiinhän Bryggmanin
elämäntyöhön kytketty kierros
rankasta vesisateesta huolimatta.
— Häntä alkoi pelottaa, kun
vettä satoi kaatamalla, että jos
luistan siitä. Se kierros vedettiin
siihen päälle ja se oli erittäin antoisa sateesta huolimatta.
Hautausmaakierroksille on riittänyt tulijoita. Kävijöitä yhdellä
kierroksella voi olla useita kymmeniä.
— On hyvä herättää ihmisissä
kiinnostus hautausmaihin. Pyrin
siihen, että ihmiset kokevat hautausmaan hiljaisuuden ja pyhyyden, Rustholkarhu kertoo.
Noin puolentoista tunnin mittaisia kierroksia seuraa tänä kesänä hautausmaahartaus, joissa lauletaan virsi tai pari ja kuullaan papin puhe.
— Siinä on mahdollista saada
tietopaketin päätteeksi pieni levähdys ennen kotiinlähtöä.
Atso Suopanki
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