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Ajankohtaista

Ps. 118: 24

L

utherilta itseltään katekismukseen periytynyt tapa
lähestyä kristinopin eri kohtia kysymysten avulla on
yhä ajankohtainen ja toimiva.
Luulemme ilman muuta ymmärtävämme mitä siunaamisella tarkoitetaan, mutta toisin taitaa kuitenkin

olla.
Kun eduskunnan tai valtuuston sanotaan siunaavan jonkin
asian, ei sillä ole mitään tekemistä raamatullisen siunaamisen
kanssa.

TUTUSSA, jo rippikoulussa ulkoa opitussa Herran siunauksessa Jumala on subjekti, toimija. Sen juurena on Aaronin, Mooseksen veljen, Israelin kansalle välittämä siunaus.
Sinä tarkoitti tuolloin Israelin kansaa, nykyisin se oikeastaan
tarkoittaa kristillistä seurakuntaa. (Kristillinen seurakunta;
Herra siunatkoon sinua…)
Siunaus on luonteeltaan yhdenlainen esirukous.
Jotenkin harhaanjohtavalta tuntuu ajatus siunaamisesta
pelkästään papin pastoraalisena (sielunhoidollisena) toimenpiteenä, jolloin hän ryydittää siunausta omilla runsailla sanavalinnoillaan. Se on tarpeetonta, ikivanhat sanat puhuvat itse
puolestaan.

Politiikka pilasi
isänmaallisuuteni

”Siunauksen
pyytäminen
tai välittäminen ei
ole keneltäkään pois.”

Kolme
paastoa
Pääsiäisen alla
paastoaminen on
ajankohtaista.
Esittelemme kolme
erilaista paastoa.

Piispan terveiset

Hautakivi julistaa
ylösnousemusta

SIUNAAMISESSA on kyse Jumalan itsensä jatkuvasta toiminnasta.
Kun presidentti uudenvuodenpuheensa lopuksi toivottaa koko kansalle Jumalan siunausta, riittää sitä
ihan koko vuodeksi. Niin kuin me
ihmiset rakastamme lähimpiämme
ihan jatkuvasti, keskeytyksettä; samoin Jumala tahtoo siunata meitä
siunaamasta päästyään.
Siunauksen pyytäminen tai välittäminen ei ole keneltäkään pois.
Voimme siunata niitäkin, jotka
eivät kirkkoon kuulu.

Harvoin muistamme läheistemme haudalla käydessämme, mitä
hautakivi viestittää jo pelkällä olemassaolollaan. Sillä on sellaisenaan vahva kristillinen sanoma.
Hautakivi muistuttaa siitä kivestä, jonka enkeli vieritti pois
Jeesuksen haudan suulta. ”Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä,
sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti
kiven pois ja istuutui sille.” (Matt. 28:2).
Kivi ei voinut ensimmäisenä kristillisenä pääsiäisenä estää
Jumalan ihmettä, voittoa kuolemasta. Näin kivestä tuli kuoleman voimattomuuden osoitus ja ylösnousemuksen merkki. Tällaista ylösnousemussanomaa jokainen hautakivi julistaa omalla
sanattomalla tavallaan.
Hautakivien myötä hautausmaamme linkittyvät Jeesuksen
kaksi tuhatta vuotta vanhaan hautaan Israelissa. Pääsiäisaamun
tyhjä hauta ja pois vieritetty kivi todistivat ylösnousemuksesta,
joka kantaa kristittyjä yhä edelleen.
Hautakivi julistaa pääsiäisen sanomaa: Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän
antoi.
Pääsiäispyhinä käyn isovanhempieni ja vanhempieni haudalla. Luen hautakivestä heidän nimensä sekä syntymä- ja
kuolinaikansa. Kuollut kivi on minulle elämän merkki. En ole
menettänyt rakkaitani, vaan lupaus ylösnousemuksesta rohkaisee.

SUOMESSA toivotamme Jumalan
siunausta kovin harvoin. Se voisi
olla, kuten sanonta kuuluu, parannuksen teon paikka. Mutta toisaalta voi olla hyväkin, ettemme käytä
tuota toivotusta ikään kuin fraasina tai hokemana.
Mutta nyt: Jumala siunatkoon
teitä, hyvät lukijat, pääsiäisen odotuksessa ja koko elämän taipaleellanne.
Mikko Ojanen
päätoimittaja
Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen

Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa

24.3.2021, maaliskuu — 53. vuosikerta

päätoimittaja
Mikko Ojanen
toimitussihteeri
Eija Fabritius
puh. 040 3126 818
eija.fabritius@evl.fi
Koulukatu 12, PL 45
53101 Lappeenranta

Maallinen
mietiskelijä

Eija Fabritius

Pääkirjoitus

”Herra siunatkoon
sinua”; mitä
se tarkoittaa?
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Pixabay

”Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä!”

julkaisija
Lappeenrannan seurakuntayhtymä

AJANKOHTAISTA

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 26.5.2021.
Juttutoiveet, lukijanpalstan aineistot ja ilmoitusvaraukset
osoitteella eija.fabritius@evl.fi 30.4.2021 mennessä.

kannen kuva
Atso Suopanki

paino
Kaakon Viestintä Oy, Kouvolan paino

ilmoitusmyynti: Kaakon viestintä oy / Mediamyynti etelä-karjala
Kirsi Ala-Outinen
puh. 040 648 5973
Maarit Vento
puh. 040 554 0036
Katja Broms
puh. 040 669 4253
Arja Husso
puh. 044 035 0301
myyntijohtaja
Tarja Karhu
puh. 040 085 4661
Marja Niemikoski
puh. 044 738 1417
Ilona Peltola
puh. 044 767 2222
Anuriikka Poutala
puh. 040 707 5107
sähköpostiosoite
Hanna Ukkola
puh. 040 643 1962
etunimi.sukunimi@media.fi

Kristillinen paasto on pidättäytymistä tietyistä ruuista, esimerkiksi lihasta, tai joistakin etuoikeuksista tai nautinnoista. Se voi
myös olla pyrkimystä yksinkertaiseen elämäntyyliin.
Paasto on kirkkovuodessa valmistautumisaikaa suureen Kristus-juhlaan. Tärkein paastojakso
on pääsiäistä edeltävä paastonaika (suuri paasto), joka kestää 40
päivää Kristuksen autiomaapaaston esikuvan mukaisesti. Adventtipaasto on paastoa jouluun.
Tärkeintä paastossa on keskittyminen Jumalan ja lähimmäisen
rakastamiseen itsekieltäymyksen
kautta. Paasto on omaa itsekkyyttä vastaan suunnattu kristillinen
harjoitus. Tärkeintä ei ole ulkonainen paasto, kuten ruuasta pidättäytyminen. Paastossa raivataan tilaa rukoukselle, Jumalan
sanan lukemiselle, messussa käymiselle, hiljentymiselle, uskolle ja
rakkaudelle.

Ekopaasto
Ekopaastoa on vietetty Suomessa
vuodesta 2012 alkaen. Tuhkakeskiviikkona käynnistynyt ekopaas-

SARJAKUVA

to jatkuu 3.4. saakka. Sen ideana
on paastota tavalla, joka muiden
paaston päämäärien lisäksi hillitsee ilmastonmuutosta.
Tänä vuonna Ekopaastossa on
teemana puhdas vesi. Kampanjassa vaalitaan vettä ja vesistöjämme, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaista
vesistöistä. Kampanjaa ovat toteuttamassa yhdessä Suomen
evankelis-luterilaisen
kirkon
kanssa Baltic Sea Action Group,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Martat ja Suomen Ympäristökeskus.
Vesistöihin vaikuttavat monet
arjen valinnat ja teot. Ekopaastossa näistä nostetaan erityisesti
esiin ruoka, vaatehuolto ja roskat.

”Tärkeintä ei ole
ulkonainen paasto,
kuten ruuasta
pidättäytyminen.”
Ruoan osalta painotetaan kotimaisten sekä kasvisperäisten
tuotteiden suosimista ja ruokahävikin sekä maatalouden päästöjen
vähentämistä.
Vaatteiden osalta kuluttajien
tulisi esimerkiksi suosia pitkäaikaisia ja kestäviä vaatteita, laskea
pesulämpötilaa mahdollisuuksien
mukaan ja kierrättää vaatteita.
Arvioiden mukaan jopa 60–80
prosenttia merten roskista on
muovia. Jokainen meistä voi
omalla toiminnallaan vaikuttaa
vesistöihin päätyvän muovin ja

roskan määrään. Yksinkertainen
ratkaisu on, että roskia ei tule
heittää maahan tai vesistöihin,
vaan ne heitetään roskiksiin.

Somepaasto
Sosiaalisen median addiktiivisuuden on katsottu liittyvän sen kulutuksen tuottamaan, mielihyvää
aiheuttavaan dopamiiniin. Kansasin yliopistossa tehdyssä kokeessa tutkittiin, miten somen välttely
vaikutti ihmisiin.
Tutkijat jakoivat koehenkilöt
viiteen ryhmään. Ensimmäisen
tuli jatkaa somen, etenkin Facebookin, Twitterin, Snpachatin ja
Instagramin käyttöä normaalisti.
Muiden ryhmien piti välttää kyseisiä alustoja joko seitsemän, 14,
21 tai 28 päivää. Lopulta sääntöjen mukaan toimineita oli 130
koehenkilöä, jotka kirjasivat ylös
päivän tekemisiään ja vastasivat
mielialaansa liittyviin kyselyihin.
Tutkimus osoitti, ettei somen
käyttämättömyydellä tai käytöllä
ollut vaikutusta tutkittavien yksinäisyyden tunteeseen, hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Tutkijat
kuitenkin huomauttavat tutkittavien määrän olleen suht pieni, ja
että joillekin somepaastosta voi
olla enemmän hyötyä kuin toisille.
➤ Lähteet
evl.fi/sanasto
ekopaasto.fi
hsy.fi: Ekopaasto kutsuu mukaan
vaalimaan vettä
digest.bps.org.uk: Abstaining
From Social Media Doesn’t Improve Well-Being, Experimental
Study Finds

Leikimme viime kirkkovuoden viimeisenä iltana hedelmäsalaattia Piiluvan leirikeskuksessa rippikouluryhmäni
kanssa. Hedelmäsalaatissa tuoleista tehdään rinki, jossa
tuoleja on yksi vähemmän kuin leikkijöitä. Yksi leikkijä
jää siis ringin keskelle ja hänen tehtävänään on keksiä itsestään väittämiä, jotka koskevat mahdollisimman montaa
ryhmäläistä. Kaikki, joita esitetty väittämä koskee, nousevat ja vaihtavat tuolia. Väittämän esittäjä yrittää ehtiä vapaalle tuolille ennen muita, jotta joku muu jäisi keskelle.
Keskelle jäänyt rippikoululainen kysyi: “Olenko ainoa,
joka on isänmaallinen?” Kysymys oli illan ainoa, joka ei
saanut ketään liikkumaan, ei nuoria eikä edes meitä työntekijöitä. Hetki oli mykistävä, sillä en odottanut saati toivonut, että ryhmässämme olisi vain yksi isänmaalliseksi tunnustautuva. Koska jäin itsekin istumaan, on tapaus
syystäkin vaivannut pientä mieltäni näin jälkikäteen.
Annan kaiken kunnioitukseni tälle hämmentyneelle
rippikoululaiselle, jonka tulkinta isänmaallisuus-sanasta
sattui olemaan ilmeisen erilainen kuin meillä muilla. Asiaa
maallisesti mietiskeltyäni totesin, että isänmaallisuus on
sanana saanut päälleen negatiivisen leiman, jota moni
etenkin meistä nuorista helposti hätkähtää. Syy tähän on
sanan vääristynyt käyttötarkoitus viime vuosien poliittisessa keskustelussa.
Internet kertoo isänmaallisuuden olevan rakkautta tai
omistautumista omaa maata kohtaan. Kuulostaa hyvältä!
Tällainen rakkaushan suorastaan säteilee meistä veronmaksajista ympärillemme. Politiikassa isänmaallisuus on
kuitenkin viime vuosina alkanut tarkoittaa oman kansan ja
rodun näkemistä muita parempana. Eduskunnan istunnossa “isänmaallisen” nykypoliitikon suusta saattaa lipsahtaa
esimerkiksi sanat “vieraslajien torjuminen” toisista ihmisistä puhuttaessa.
Näiden kahden määritelmän ero on harvinaisen helppo
huomata; ensimmäinen on sävyltään kaunis ja kutsuva, toinen puolestaan iljettävän tuttu 30-luvun Keski-Euroopasta.
Jeesuksen seuraajana minun ja sinun täytyy vieroksua
jälkimmäistä “isänmaallisuutta”, sillä pyyteetön lähimmäisenrakkaus ei mitenkään mahdu määritelmään. Toisaalta on huolestuttavaa, miten koti-Suomen rakastamisesta
on samalla tullut minulle ja monelle muulle kirosana. Mitäpä jos korjattaisiin isänmaallisuus entiselleen, jotta jatkossa voisimme hyvällä omallatunnolla tunnustautua sekä
kristityiksi että isänmaallisiksi? Itse asiassa vääränlaiseen
“isänmaallisuuteen” sekaantuminen on helppo välttää tunnustautumalla isänmaalliseksi ja kristityksi samaan aikaan.
Näiden kahden tunnustuksen yhdistelmä nimittäin vaatii
kotimaan rakastamisen lisäksi myös rakkautta ihmisyyttä
kohtaan.
Elmo

Mika Kolehmainen
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Perheasiain neuvottelukeskuksessa
Lappeenrannassa
kokeillaan nyt Käynti
kerrallaan -terapiaa.
Käynti kerrallaan -terapia on
Single Session Therapyn (SST)
suomenkielinen vastine — usein
puhutaan myös yhden kerran ta
paamisesta, kertakäynnistä tai te
hostetusta ensikäynnistä. Käynti
kerrallaan -työskentelymalli pe
rustuu tutkimushavaintoon, että
75 % asiakkaista asiakkaista ovat
tyytyväisiä yhteen käyntikertaan
ja kokevat saaneensa jo siitä itsel
leen riittävän avun.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän
perheneuvonnassa työskentelee tällä hetkellä
viisi ihmissuhdeammattilaista, jotka ovat
erikoistuneet parisuhteen kysymyksiin.

Perheneuvoja Laura Siitosen mu
kaan ihmisten yhteydenottokyn
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nyksen on hyvin erilainen. Joskus
otetaan yhteyttä vasta eron kyn
nyksellä, toiset jo heti kun pari
suhteessa on toimimattomuutta.
— Aina on sopiva hetki, kan
nustaa Siitonen. Perheneuvonnan
keskustelut käydään terapeuttisia
menetelmiä hyödyntäen ja kai
killa perheneuvojilla on taustalla
psyko- tai lyhytterapiakoulutuk
sia. Muutos lähtee kuitenkin pa
reista itsestään.
Tarve perheneuvonnan tuel
le voi tulla myös esimerkiksi lap
sen tai vanhemman vakavan sai
rastumisen tai läheisen kuoleman
myötä, joka voi laukaista kriisin
perheessä. Hätä on suuri, eivät
kä perheen aikaisemmat selviyty
miskeinot välttämättä auta tai toi
mi uudessa muuttuneessa elämän
tilanteessa.
— Vastaanotolle voi tulla jo
ko yhdessä kumppanin kanssa tai
yksin. Perheneuvojien kanssa voi
käsitellä sairauden herättämiä asi
oita ja tunteita ja niiden vaikutus
ta perheen ja parisuhteen toimin
takykyyn; vahvistaa asioita, jotka
toimivat hyvin ja miettiä keinoja,
jotka tukevat jaksamista uudessa
muuttuneessa elämäntilanteessa,
kuvaa Siitonen.

”Kaikki muutos
lähtee pareista
itsestään.”
Muhonen kannustaa tekemään
myös ”huoltamokäyntejä” perhe
neuvonnassa.
— Aina ei tarvitse olla kriisiä
tai pattitilannetta tai suurta on
gelmaa, me olemme mielelläm
me vahvistamassa parisuhdetta ja
sen toimivuutta myös ennaltaeh
käisevästi.
Perheneuvojat toimivat sovit
telijoina erossa, jos muuta ratkai
sua ei löydy. Ratkaisu on tässä
kin tapauksessa aina asiakkaiden,
perheneuvoja ei tee ehdotuksia
tai ratkaisuja puolesta.
— Monet eroaikeissa olevat
ovat kuitenkin löytäneet perhe
neuvonnassa halun jatkaa yhdes
sä, Varis iloitsee.
— Ajatuksena on parantaa ja
eheyttää parisuhdetta, mutta ha
luamme, että ihmiset voivat hy
vin, Muhonen tiivistää.

Parisuhde on lasten koti
Parisuhteessa ilmenevät vai
keu
det heijastuvat erityisesti lapsiin,
ja siksi he ovat keskusteluissa mu
kana vaikkakaan eivät konkreetti
sesti läsnä. Sanonta ”Vanhempien

SE AIDOSTI PAIKALLINEN TAKSI

Perheasiain neuvottelukeskukseen
voi nyt tulla Käynti Kerrallaan

Perheneuvonnasta
apua parisuhteen
haasteisiin

Milloin tahansa
voi ottaa yhteyttä

APUA JA TUKEA

Adobe Stock

Perheneuvonta

Perheneuvonnan periaatteena on
etsiä yhdessä asiakkaiden kans
sa ratkaisuja heidän parisuhtees
saan ilmeneviin haasteisiin. Joh
tava perheneuvoja Pirkko Varis
painottaa, että asiakkaat ovat it
se oman suhteensa parhaita asian
tuntijoita, eikä parisuhteessa ul
kopuolinen voi kertoa mitä ke
nenkin pitää tehdä. Mutta auttaa
ja tukea voi.
Parisuhde on ihmiselämän lä
heisin suhde, jossa voidaan ja
kaa elämän ilot ja surut jopa vuo
sikymmenten ajan. Suhde nostaa
usein esiin myös ne kipukohdat
ja ratkaisemattomat kysymykset,
joita molemmilla on lähisuhteis
saan ollut.
— Parisuhteessa on kaksi hyvin
kin erilaista elämän käsikirjoitus
ta, joita yritetään näytellä yhtä ai
kaa samalla näyttämöllä, Varis tii
vistää.
Puolisot usein peilaavat käyt
täytymistään parisuhteessa suh
teessa omiin vanhempiinsa, sisa
ruksiinsa tai muihin tärkeisiin ih
missuhteisiinsa. Eeva Niskanen
kertoo, että tässä yhteydessä pu
heeksi voivat tulla myös uusper
hekuviot liittyen ex-puolisoon ja
mahdollisiin yhteisiin lapsiin.
— Pariterapiassa pyrimme esim.
sukupuun avulla tuomaan puo
lisoille näkyväksi heidän omi
en lapsuuden perheidensä välis
tä vuorovaikutusta ja kiintymis
suhteita, avaa perheneuvoja Nis
kanen prosessia.
Perheneuvojan tehtävänä on
auttaa paria oivaltamaan miten he
itse voivat opetella huolehtimaan
parisuhteen tärkeiden asioiden
vahvistamisesta.
— Jokainen pari tuo esille yh
den tai useamman tarinan siitä,
mikä on tuonut heidät yhteen, mi
kä on heidät yhdessä pitänyt, mi
ten asiat suhteessa ovat muuttu
neet ja mikä on heidän yhteinen
unelmansa parisuhteesta, perhe
neuvoja Kari Muhonen kuvaa.
Yleensä kaikki se, mikä vie
huomiota pois parisuhteesta, on
omiaan vaikuttamaan keskustelu
yhteyteen ja vaikuttaa käyttäyty
miseen, olipa kyse sitten päihteis
tä, harrastuksista, pelaamisesta
tai työstä. Perheneuvonnan tehtä
vänä on herätellä ihmiset havait
semaan aikasyöpöt, mutta myös
ne yhteiset, hyvät asiat. Muhosen
mukaan perheneuvonnassa pyri
täänkin löytämään niitä toimivia
ja myönteisiä asioita ja puhutaan
niistä.
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Apua jo yhdestä kerrasta?

Eija Fabritius

Perheneuvojien omat tiimikokoukset pidetään toistaiseksi Teams-sovelluksen kautta.

suhde on lasten koti” pätee niin
pari- kuin erosuhteessa elä
vien
vanhempien lapsiin. Varis toteaa
kin, että auttamalla aikuisia voi
maan paremmin itsensä kanssa ja
lähisuhteissaan tuetaan heitä tar
joamaan turvallisen kodin lapsil
leen. Mikäli keskusteluissa ilme
nee tarvetta lasten erityiseen tu
kemiseen, perheneuvojat opasta
vat eteenpäin palveluissa.
Mikäli pari päätyy eroon, pyri
tään sovittelussa löytämään par
haat ja molemmille osapuolille so
pivat menettelyt erityisesti lasten
asioissa. Yhdessä keskustellen py
ritään sopimaan myös muista kiis
taa aiheuttavista kysymyksistä.
Sovittelun tavoitteena on toisaal
ta parisuhteen päättäminen ja toi
saalta pelisääntöjen luominen las
ten kannalta toimivalle vanhem
muussuhteelle.

Parisuhteissakin käsitellään
yksilöiden traumoja
Perheneuvoja Tuija Kuukka on
perehtynyt erityisesti traumate
rapiaan. Suurin osa traumatisoi
tumisesta tapahtuu juuri läheisis
sä ihmissuhteissa.
Kuukka muistuttaa, että pari
suhde on aikuisiän tärkein kiin
tymyssuhde. Mitä turvallisemmin
on voinut tukeutua toiseen ihmi
seen, sitä helpompaa on olla itse
näinen ja riippumaton.
Ristiriitaiselle kiintymyssuh
teelle tyypillistä on riippuvuus ja
helposti aktivoituva hylätyksi tu
lemisen pelko. Vastaavasti vält
televästi kiintynyt kumppani voi

kokea riippuvuuden tukahdutta
vana ja voi toisaalta myös kiusa
ta ja nöyryyttää toista uhkailemal
la hylkäämisellä.
— Tällöin on mahdollista kehit
tyä myös väkivaltainen parisuhde,
Kuukka toteaa.
Traumatisoituminen ilmenee
usein kehollisesti erilaisina so
maattisina oireina, kun mieli ei
pysty käsittelemään niitä. Voi il
metä levottomuutta, univaikeuk
sia tai päihteiden käyttöä tai väsy
mystä, jaksamattomuutta tai ma
sennusoireita. Kuukka kertookin
traumatisoituneiden ihmisten pa
risuhteiden olevan usein hyvin in
tensiivisiä ja reaktioiltaan niin voi
makkaita, että ne voivat estää lä
heisyyden turvallisissakin pari
suhteissa.

”On hienoa
huomata, kun
suhde alkaa taas
hengittää.”
Pirkko Varis

Kuukan mukaan pariterapiaan
hakeudutaan yleensä parisuhtees
sa ilmenevien vaikeuksien vuok
si, mutta traumoja joudutaan kui
tenkin usein käsittelemään parite
rapian aikana. Hän painottaa, että
vaikka perheneuvonnassa tehtä
vä työ perustuu parisuhteen vuo
rovaikutuksen parantamiseen, kä
sitellään siinä aina myös yksilöitä.

Korona-ajan vaikutukset
näkyvät jossain määrin
Korona-aika ei näy perheneuvon
nassa hallitsevasti. Niskanen ker
too usein tulevan ilmi, että per
heissä kärsitään ”tuulettumismah
dollisuuksien” vähyydestä tai pe
räti mahdottomuudesta. Suhteet
joutuvat koetukselle, kun ollaan
jatkuvasti perheen kanssa ns. nel
jän seinän sisällä.
Perheneuvonnan tapaamiskäy
täntöihin korona-aika on vaikut
tanut siten, että tällä hetkellä ne
hoidetaan Teamsin kautta.
— Suurin osa asiakkaista toimii
mielellään verkon välityksellä, Va
ris kertoo. Perheneuvojat kerto
vat, että etäyhteydet helpottavat
monen arkea ja siten myös yhtey
denottoa.
— Teams-keskustelut eivät ole
sidottuja paikkaan, joten pitkän
matkalaiset tai aikataulupaineis
sa olevat hyötyvät erityisesti, Sii
tonen toteaa. Tarkoitus kuitenkin
on palata lähitapaamisiin tarpeen
ja toiveiden mukaan epidemiati
lanteen niin salliessa.

Käynti kerrallaan -terapiassa asia
kas johdatetaan jo ajanvarausta
tehdessään tutkimaan sitä, mis
tä hän kokee tärkeäksi saada kes
kustella juuri nyt, mihin parisuh
teen ongelmaan hän apua kaipaa
ja mikä sai hänet juuri nyt otta
maan yhteyttä perheasian neuvot
telukeskukseen. Käynti kerrallaan
-terapiassa on tietynlainen työs
kentelyrakenne, johon menetel
män toimivuus perustuu. Asiak
kaan oma työskentely asioiden
selvittämiseksi alkaa jo ajanva
rauksen yhteydessä. Käynti ker
rallaan -terapiassa autetaan asia

TAKSI

SAIMAA

kasta kertomaan, miten hän on
jo itseään auttanut ja mitkä asiat
ovat jo edes vähän menneet pa
rempaan suuntaan?
Perheasiain neuvottelukeskuk
sen Käynti kerrallaan -terapias
sa tapaamiseen varataan aikaa 90
minuuttia. Tapaamiset toteutetaan
näin korona-aikana ainakin aluksi
pelkästään etätapaamisina käyt
täen Teams-etätapaamissovellus
ta. Myöhemmin tapaamiset ovat
mahdollisia myös kasvokkain, kun
epidemiatilanne helpottuu.

sa siitä, että uuden käynnin sijaan
hän tiedustelee sovitun ajan pääs
tä tilannetta. Asiakkaalla itsellään
on asiantuntemus ja päätösval
ta siitä, kokeeko hän tapaamisille
jatkossa tarvetta.
Suomessa Käynti kerrallaan
-terapiasta ovat kirjoittaneet mm.
ratkaisukeskeisen työskentely
tavan uranuurtajat Ben Furman,
Pekka Aarninsalo ja Jyväskylän
yliopiston väitöskirjatutkija Pertti Virta.

”Ihmisten ongelma
ei ole se, että he
eivät tiedä, mitä
ongelmalle pitää
tehdä. Ongelma
on se, että he eivät
tiedä tietävänsä.”

Käynti kerrallaan -terapian tapaa
misaikoja voi varata tulevaisuu
dessa Lappeenrannan seurakun
tayhtymän/perheneuvonnan verk
kosivuilta. Varatessaan asia
kas
täyttää esitietolomakkeen tausta
kysymyksineen, joita perheneu
voja hyödyntää tapaamisessaan.
Esitietolomakkeessa
kysytään
myös sähköpostiosoitteet, joihin
Teams-kutsu lähetetään.
Ennen verkkoajanvarauksen
toteutumista aikoja voi varata per
heneuvonnan päivystys- ja ajanva
rauspuhelimesta. Lisätietoja lap
peenrannanseurakunnat.fi/apuaja-tukea/perheneuvonta

Milton H. Erickson

Käynti kerrallaan -terapian
päättyessä asiakas ja perheneuvo
ja keskustelevat siitä mitä jatkossa
tapahtuu. Tapaaminen voi päättyä
yhteen kertaan tai tarvittaessa so
vitaan heti uusi aika. Perheneuvo
ja voi myös sopia asiakkaan kans

Ajanvarauksesta pyritään
tekemään helppoa

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

KESÄMÄEN
LEIPOMO
KAHVILA MYYMÄLÄ

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

Arkiapu
Kaarina

Kari Muhonen

perheneuvoja,
psykoterapeutti

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

Adobe Stock

Eija Fabritius ja
Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheneuvojat

Eksoten
palveluseteliyrittäjä

Henkilökohtaista apua ja hoivaa.
Ammattitaidolla ja
aidosti välittäen.

www.arkiapukaarina.fi
Puh. 050 5626 424

Hoiva- ja siivouspalvelut
ihan kaikille!

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

Alina Lappeenranta

liisa.nikamaa@alinahoivatiimi.fi

www.alinahoivatiimi.fi

Kotisairaanhoito ja Kotihoitopalvelu

Kanerva T:mi
p. 044 2792379

Mikä saa perheneuvojan
onnelliseksi?
Perheneuvojat ovat yhtä miel
tä siitä, että asiakkaiden selväs
ti parantunut keskusteluyhteys
ja tunnelman muuttuminen posi
tiivisemmaksi tuottaa myös heil
le iloa.
— On hienoa huomata, kun
suhde alkaa taas hengittää, hy
myilee Varis.
Perheneuvojat iloitsevat eri
tyisesti, kun ihminen saa käsitel
tyä itselleen vaikean asian tai saa
sanottua ensimmäistä kertaa elä
mässään jonkin kipeän asian. Per
heneuvojakin voimaantuu huo
matessaan työskentelystä olleen
hyötyä.
– Emme tee mitään hokkus
pokkuksia, juttelemme ja välitäm
me, Niskanen tiivistää perheneu
vonnan ytimen.
— Jumalastakin ja jumalsuh
teesta saa meillä puhua halutes
saan, mutta seurakunnan jäsen ei
kuitenkaan tarvitse olla voidak
seen tulla meille, Varis lisää lo
puksi.

www.kesamaenleipomo.fi

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

KEVÄTUUTTA!

HAUDAN HOITOA

TERVEYSPALVELUT
• kotihoito • sairaanhoito
• toimenpiteet • verinäytteet

Kesällä:

Kesäkukat
Kukkien hoito ja kastelu

0400 813 774

Syksyllä:

Kanervat ja havut

Kynttilät

Pyhäinpäivänä
Jouluna

Persoonallinen Pikku Putiikki

…tai sopimuksen mukaan

ELÄKELÄISRYHMÄ
haudanhoitoa@gmail.com
Puh 041 758 6573

Kysy
lisää!

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

SOSIAALIPALVELUT
• lapsiperheet • henkilökohtainen apu
• vammaispalvelun asiakkaat
• siivoukset • lumityöt

040 723 5695
www.hyvinvointisaraste.fi

PESULA
LAPPEENRANTA
Suonionkatu 27,
p. 0440 419 050

Olemme avoinna MA-TO klo 10-17

IMATRA
Lappeentie 39,
p. 050 431 7450

TÄYDEN PALVELUN PESULA

•Kaikki kodin tekstiilit sekä työhaalarit
•Mattojen pesu tehokkaalla laakapesukoneella
•Pesu myös itsepalveluna ajanvarauksella

–––––––––––– jo vuodesta 1993 ––––––––––––
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ELÄMÄNKULKU
Keijo Martikainen

tule katsomaan pääsiäismuna ja
virpomisoksa näyttelyä, Lauritsalan
kirkolle. Näyttelyä voi katsoa
turvallisesti ulkona ja se on sijoitettu
kirkon ja seurakuntakodin ikkunoihin
(Kauppalankatu 1).

Arki

Elämänlanka

Aina on jotakin…

Yksinäisyys tuo kysymyksiä,
joihin ei ole aina ihmisellä vastauksia

Tällä hetkellä kaikki puhuvat koronasta. Ei voi lukea
lehteä tai aukaista televisiota ilman, että saa kuulla viimeisimmät koronatartuntaluvut, kuulla koronatartuntojen arvion kolmen kuukauden päästä, saa kuulla miten koronapandemia vaikuttaa lapsiin ja nuoriin, opiskelijoista puhumattakaan. Koronarajoitukset, etätyö, varotoimenpiteet, taloudelliset seuraamukset ja ylipäänsä keskustelua siitä, miten tulevaisuus näyttäytyy. Sitten on kaikki muut yhteiskunnan ja muut toimijat, julkiset ja ei-julkiset henkilöt sekä mahdollisesti jopa ö-luokan julkkikset, kaikki yrittävät sanoa jotain fiksua koronasta. Todellinen huoli ja toimintasuunnitelmat ja ohjeistukset sekaantuvat, ja sulavat yhteen niiden puheenvuorojen kanssa, jotka haluavat vain kerätä irtopisteitä. Korona on tiedonanto- ja puheenvuorosuo, joka on pohjaton. Ja me kaikki, pienet hämmästyneet ihmiset yritämme saada tolkkua tästä maailmasta, sellaisessa nykytilanteessa kuten se on tällä hetkellä.
Kuitenkin kun avaa Otavan Maailmanhistorian pikkujättiläisen, ei voi muuta kuin todeta, että aina on jotakin. Ennen koronapandemiaa oli espanjantauti, ennen
sitä musta surma 1400-luvulla, turkkilaiset joukot Wienin ulkopuolella, natsipuolueen nousu Saksassa, venäläiset joukot meidän rajoilla 40-luvulla, islamilaista terrorismia, 100 vuoden sota, amerikkalainen vallankumous
1700-luvulla, puhumattakaan siitä kerrasta, kun roomalaiset tuhosivat Jerusalemin. Lyhyesti sanottuna aina on
jotain.
Rauhallista aikaa ei ole koskaan ollut ihmiskunnan
historiassa. Ja meidän aikamme ei ole poikkeus. Aina
on kriisi meneillään, isompi tai pienempi. Aina on jotain
mistä pitäisi olla huolissaan, ja useimmiten päivän polttava kriisi on se, joka aiheuttaa kaikesta eniten kuohuvia
tunteita meidän yhteiskunnassamme. Päivän kriisi on se,
josta puhutaan työpaikoilla ja kahvihuoneissa (ehkä tällä
hetkellä virtuaalisissa kahvihuoneissa ja chatti-kentillä).
Kuitenkin ihmisen elämä Suomessa on aika samannäköinen riippumatta mikä kriisi – henkilökohtainen, yhteiskunnallinen, tai globaali – on juuri tällä hetkellä meneillään. Me nukumme, heräämme ja juomme aamukahvimme. Me pidämme huolta asioistamme ja perheistämme. Laitamme ruokaa, syömme, ja olemme jollain tavalla yhteydessä sukulaisiin ja ystäviin. Ja murehdimme. Välillä liian paljon. Välillä niin paljon että tuntuu, että pää
hajoaa.
Kriisiseistä ei ole koskaan puute. Niiden sisältö, ja se
miten käsittelemme niitä vaihtelee. Loppujen lopuksi
tärkeintä on meidän perheemme ja rakkaat ihmisemme
ja tavallinen arki. Maailma ja historia ei ole meidän hallinnassamme. Onneksi. Ne ovat loppujen lopuksi Jumalan käsissä, ja saamme luottaa siihen, että Hän tietää mitä tekee. Muuta me emme voi. Voimme ainoastaan lopettaa ja aloittaa meidän päivämme toteamalla: Sinun käsiisi, rakas Jumala, jätän lähimmäiseni, itseni ja koko maailmamme. Aamen.

”Yksinäisyys
iskee välillä
kuin sairaus”

Mathias Junell

Lappeenrannan seurakunnan kappalainen

Seurakuntien
diakoniasta
apua moniin
arjen haasteisiin
Lappeenrannan ev. lut. seurakuntien diakonia toimii rajoitustenkin aikana.
Jos tarvitset päivääsi juttuseuraa, haluat purkaa mieltäsi tai jakaa ajatuksia, ota yhteyttä alueesi diakoniatyöntekijään.

Tarvittaessa etsimme myös
apua ja tukea.
Ota yhteyttä oman alueesi diakoniatyöntekijään. Voit tarkastaa
seurakuntasi osoitteesi perusteella verkkopalvelussa:
https://evl.fi/seurakunnat

Lappeenrantalainen Marja Toivonen jäi noin neljä vuotta sitten
leskeksi rakkaan aviomiehen kuoleman kautta. Pitkän, 56 vuotta
kestäneen avioliiton jälkeen puolison poismeno jätti Marjan elämään tyhjän sivun tai mustan aukon. Avioliitossa he elivät ja tekivät kaiken yhdessä. He olivat koti-ihmisiä, joille riitti itse rakennetun omakotitalon kunnossapito ja puutarhan hoito. Kun puoliso poistui pitkästä suhteesta rinnalta, lähtee siitä enemmän kuin
toinen puoli pois.
Nyt Marja etsii ja hakee seuraa ihmisistä, joihin voi luottaa ja
joiden kanssa voisi kokoontua aidosti omana itsenään, iloineen ja
suruineen. Kuitenkin yksinäisyyden arki tuo Marjalle kysymyksiä,
joihin ei ole aina vastauksia. Yksinäisyyden ilmentymä korostuu
vielä erityisesti pitkinä juhlapyhinä. Nyt meillä on tulossa pääsiäispyhät, jolloin Marja tapaa iloksensa tyttärensä perheen ja lapsenlapset.
— Tää yksinolo tuntuu välillä
sellaiselta, ettei tää ole normaalia
elämää. Sitä ihan välillä aamulla
miettii sängyssä, että mitä varten
pitää nousta ja lähteä, kysyy Marja viihtyisän kerrostalon asuntonsa keittiöpöydän ääressä keskustelemassamme kahvihetkessä.
— Olihan se shokki silloin kun
puoliso meni pois. Olihan hän
ammattinsa vuoksi paljon töissä
ja kotoa pois, mutta kuolema on
aina sitten lopullinen ero. Silloin
ensimmäisenä vuonna tuntui ettei voi jäädä paikalleen ja pysähtyä. Touhusin ja matkustelin paljon muun muassa Etelä-Euroopan
maissa. Järjestelin ja remontoin
asuntoa uusiksi kun tuntui, että
piti saada entinen yhteinen ympäristö muuttumaan. Maalasin ja ta-

LAPPEENRANNAN
SEURAKUNTAYHTYMÄN
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Joutsenon seurakunta
diakoni Ekke Rikka
p. 040 3126 720,
ekke.rikka@evl.fi
diakoni Katri Smolander
p. 0403126 322,
katri.smolander@evl.fi
Lappeen seurakunta
diakonissa Sirkka Kiuru
p. 040 3126 621,
sirkka.i.kiuru@evl.fi
diakoni Annika Meskanen

Näyttely avoinna
22.3 ma klo 15
-12.4ma klo 10.
Ota kuva itsestäsi ja jaa se sosiaaliseen
mediaan #lauritsalanpääsiäisnäyttely

petoin asuntoani. Yhteisiä muistoja kertasin ja kertaan usein edelleenkin. Kysymyksenäni oli itseltäni kuitenkin silloin usein, että
miten tästä eteenpäin?

VASTUULLISESTI HOITOON
Fysiowirelle tai
tarvittaessa kotikäyntinä.
JAKSAT PAREMMIN ARJESSA!

Naapurit vetäytyivät
Marja koki voimakkaan yksinäisyyden tunteen käytännössä eräänä uudenvuoden aattona entisellä asuinalueellaan, kun naapurit
yht`äkkiä kuin katosivat.
— Oltiin naapureiden kanssa hyviä tuttuja 40 vuoden omakotiasumisen jälkeen ja kokoonnuttiin esim. uudenvuoden aattona kadulle toivottamaan toisillemme hyvää tulevaa vuotta. Kun olin
jäänyt leskeksi, niin siinä seisoin
kadulla yksin ja katselin rakettien
paukkuessa, kun naapureiden ikkunoissa loisti valot, mutta kukaan ei tullut toivottelemaan eikä
lohduttelemaan.

”Kevät ja lähestyvä
pääsiäinen ja
muutkin juhlapyhät
ovat aina olleet
Marjalle läheisten
perhejuhla ja
niin on nytkin.”
— En tiedä, eivätkö ihmiset
osanneet tuossa tilanteessa sanoa
yksin jääneelle juuri mitään, vai
mikä lie ollut? Ei siinä tilanteessa
tarvitsisi mitään sanoja etsiäkään.
Parasta olisi, kun olisi aidosti läsnä, sanoo Marja omana näkemyksenään.
Marjan ikävän ja surun lohtuna ja ilona ovat olleet hänen tyt-

p. 040 3126 620,
annika.meskanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakunta
diakonissa Marika Gustafsson
p. 040 3126 321,
marika.gustafsson@evl.fi
diakoni Tuija Kokki
p. 040 3126 721,
tuija.kokki@evl.fi
diakonissa Pirkko-Liisa Ojanen
p. 040 3126 320,
pirkko-liisa.ojanen@evl.fi
Lauritsalan seurakunta
diakonissa Maria Repo
p. 040 3126 421,
maria.repo@evl.fi

o Fysioterapia o Hieronnat o Jalkahoidot
Marja Toivonen etsii leskenä luotettavia ihmisiä puhekavereiksi ja ystäviksi, jotta elämällä säilyisi hyvän elämisen tarkoitus. Oman kerrostaloasunnon parvekkeelta näkyy se miehen kotitalon paikka, johon hän meni
miniäksi. Ympyrä on Marjan elämässä sulkeutunut.

tärensä lapset ja lapsenlapset. He
ovat mummon todellisia aarteita.
Kevät ja lähestyvä pääsiäinen ja
muutkin juhlapyhät ovat aina olleet Marjalle läheisten perhejuhla
ja niin on nytkin. Ennen hän aina
laittoi pääsiäisen läheisilleen ja he
tulivat viettämään sitä omakotitaloon. Nyt tilanne on kuin toisin
päin. Marja menee tapaamaan tyttären perhettä ja lapsenlapsia ja
nauttimaan heidän kanssaan yhteisistä hetkistä.
— Eivät he jätä mummoa yksin.
He tulevat hakemaan yhteiseen
vapaa-ajan ja pyhien viettoon aina, sanoo Marja iloisena ja kuin
odottaen seuraavaa tapaamista.

Leskiryhmään ja
papinpöytään
Yksin eläessään Marja harrastaa
paljon käsitöitä. Tekemisen tarvetta riittää muun muassa lapsenlapsille. Sitä kaipaa oman tekemisen rauhaakin. Silti yksinäisinä tunteina tulee kaipaus toisten,
luotettavien ihmisten seuraan.
Nousee myös kysymyksiä, että

diakonissa Tuija Tiainen
p. 040 3126 422,
tuija.tiainen@evl.fi
Sammonlahden seurakunta
vs. diakoniatyöntekijä Mervi
Karhula p. 040 3126 520,
mervi.karhula@evl.fi
diakoni Anni Wahlroos
p. 040 3126 521,
anni.wahlroos@evl.fi
Yhteiset työmuodot
päihde- ja kriminaalityön
diakoni Ari Tuomikoski,
p. 040 3126 835,
ari.tuomikoski@evl.fi

mihin sitä leskenä kuuluu? Marja on lähtenyt leskiryhmään, jossa
on löytänyt puhekavereita ja jossa
on jakanut kokemuksia ja vertaistukea toisten kanssa. Ryhmästä on
löytynyt ihmisiä, joista on tullut
hyviä ystäviä. Ryhmäläiset pitävät
yhteyttä toisiinsa korona-aikana
muun muassa puhelimilla. Marja
toivoo yhteydenpitoa ryhmäläisiltä, sillä keskustelu auttaa aina sekä soittajaa että kuuntelijaa.
— Siitä tulee hyvä olo kun voi
jakaa asian ja samalla auttaa jotain
toista, sanoo Marja.
Myös Lappeenrannan seurakunnan ylläpitämä ”Papin pöytä”
keskustan ostoskeskuksessa oli
ennen koronaa hänen yksi keskustelu- ja tapaamishetken paikka. Siellä sai asioihin kristillistä
näkökulmaa seurakunnan papeilta. Koronarajoitusten vuoksi Papin pöytä on toistaiseksi hiljentynyt. Seurakunta tarjoaa lisäksi diakonian työmuotoja, keskustelua
ja sielunhoitoa. Henkilökohtaisia
kohtaamisia voi sopia työntekijöiden kanssa. Yhtymän jokaises-

ta seurakunnasta löytyy diakoniatyöntekijä.
Kuntosalilla Marja tykkää myös
käydä ohjatussa ryhmässä, jossa
kävijät ovat vaitonaisen alun jälkeen alkaneet puhua toisilleen ja
myös Marjalle. Koronapandemia
rajoittaa maaliskuussa -21 sitäkin.
Kotieläimiä Marja ei yksinäisyyden terapiakaverikseen enää sano
ottavansa.
— Kaksi koiran poismenoa olen
itkenyt ja se riittäköön. Niiden
kuolemat olivat minulle itkun ja
surun paikka. Jos miulle tulee tässä yksinäisyydessä joskus hirveän paha olo, niin minulla on ihminen, jolle voin aina soittaa ja kertoa tuntemuksiani. Se on hyvä, että sellaisia ihmisiä on vielä tässä muuttuneessa, yksinäisyyden
maailmassa. Mutta sen yksinäisyyden tunteen tuntee vain leskeksi jäänyt, sanoo Marja ja kertoo
päässeensä itsensä kanssa tasapainoon yksinäisen ihmisen elämänmuodossa.
Keijo Martikainen

TOIVON IKKUNA MAAILMALLE

Avoinna ma-to klo 11 ̶ 16, pe klo
11-15 ja kuukauden viimeinen la
klo 10-14
Myynnissä mm.pääsiäistuotteita, kortteja, reilun kaupan tuotteita sekä
luomu elintarvikkeita

Valtakatu 32, Lappeenranta

Meillä voit käyttää/maksaa
Omaishoidon palvelusetelillä.

www.fysiowire.fi puh. 020 7497 660

Tietäjänkatu 2

53100 Lappeenranta
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PÄÄSIÄINEN

Adobe Stock

Pixabay

PITKÄPERJANTAI

Ristiinnaulittiin,
kuoli ja
haudattiin

seurakunnat

Pääsiäisenä monipuolista ohjelmaa
Koronatilanteen vuoksi jumalanpalveluksia ja har
tauksia voi seurata taas tänä pääsiäisenä pääsääntöisesti verkossa YouTuben, Järviradion ja Facebookin
kautta. Moni tilaisuus nähdään seurakuntayhtymän
YouTube-kanavalla osoitteessa youtube.com/lprseurakunnat. Joutenon seurakunta videoi tilaisuuksiaan omalla YouTube-kanavallaan, jonka löydät helposti osoitteella tinyurl.com/jnoyt. Sammonlahdessa
tilaisuudet videoidaan Facebook liven kautta osoitteessa facebook.com/sammonlahdensrk. Seurakunnassa tehdään lisäksi päiväkodeille ja kouluille videohartaudet, jotka annetaan näille ennen pääsiäistä ja liitetään seurakunnan Facebook-sivulle pääsiäissunnuntaista alkavalla kirkkaalla viikolla. Erilaisia pääsiäisai
heisia videoita on luvassa myös muista seurakunnista.
Pääsiäisyön messu muuttuu tänä vuonna Sammonlahdessa hartaudeksi, joka tehdään ennakkoon videona. Ehtoollista tarjoillaan hiljaisella viikolla moneen
otteeseen Joutsenon, Lappeen, Lappeenrannan ja
Sammonlahden kirkoissa.
— Kaikissa meidän ehtoollisen vietoissa on kyse
ns. jälkivietosta, eli messussa asetetaan ehtoollinen,
johon voi osallistua sen jälkeen kirkkoon saapumalla, Sammonlahden seurakunnan kirkkoherra Juha
Eklund kertoo. Tarkemmat tiedot ehtoollisista voit
katsoa sivun 15 tapahtumatiedoista. Sammonlahden
kirkko on lisäksi avoinna maanantaista keskiviikkoon
klo 15–18 henkilökohtaista hiljentymistä ja kahdenkeskistä keskustelua varten.
— Kaikissa yhtymän seurakunnissa striimataan paljon, joten etäyhteydellä on mahdollisuus olla tosi paljon mukana hiljaisen viikon ja pääsiäisen vietossa, Eklund toteaa.
Koska koronatilanne voi tuoda muutoksia tilaisuuksien toteutukseen, kannattaa viimeisimmät tiedot tarkistaa ES Keskiviikon kirkollisista sekä Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien kotisivuilta osoitteesta lappeenrannanseurakunnat.fi.
Atso Suopanki
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Pitkäperjantai on ainutlaatuinen päivä kirkkovuodessa: kirkot
on puettu surupukuihin, alttareita koristaa viisi punaista ruusua
Kristuksen haavojen merkkeinä,
ja urut ovat vaienneet. Kristikunta muistelee kärsivää ja kuolevaa
Vapahtajaa.
Pitkäperjantain erilaiset ulottuvuudet käyvät ilmi nimistä,
joilla sitä eri kielellä kutsutaan.
Suomen pitkäperjantai ja ruotsin
långfredag viittaavat Kristuksen
piinan pituuteen, saksan karfreitag puolestaan tulee vanhasta,
jo käytöstä kadonneesta surua ja
murhetta tarkoittavasta sanasta.
Englanniksi pitkäperjantai ei ole
Black Friday (musta perjantai),
vaan Good Friday (hyvä perjantai). Good Friday muistuttaa, että
pitkäperjantain traagiset tapahtumat kätkevät sisäänsä jotakin
valtavan hyvää: sovituksen.
Kristus sovitti meidän syntimme, opitaan jo rippikoulussa.
Se on kristinuskon perusasioita.
Monelle saattaakin tulla yllätyksenä, että kirkolla ei ole virallista, velvoittavaa näkemystä siitä,
mitä sovitus oikeastaan tarkoittaa. Sovitus on ilman muuta kristillisen uskon ydintä, mutta se
tuntuu pakenevan tarkkoja opillisia määritelmiä.
Ristin merkityksestä ja sovituksesta on esitetty monenlaisia
tulkintoja ja malleja, mutta yhtäkään niistä kirkko ei ole virallistunut ainoaksi oikeaksi — pikemminkin se on halunnut jättää tilaa

monenlaisille tulkinnoille. Esittelen seuraavaksi yksinkertaistaen
kolmea sovitusmallia, joilla kullakin on pitkät teologianhistorialliset juuret.

Paholaiselle luu käteen
Ensimmäinen sovitusmalli on
niin sanottu klassinen sovitusoppi, jota kutsutaan klassiseksi
sen pitkän historian vuoksi. Se
on muovautunut jo ensimmäisillä kristillisillä vuosisadoilla.

”Good Friday
muistuttaa, että
pitkäperjantain
traagiset
tapahtumat
kätkevät sisäänsä
jotain valtavan
hyvää: sovituksen.”
Klassisen mallin mukaan ihmiskunta oli syntiinlankeemuksessa jäänyt Paholaisen valtaan.
Paholaisen valta oli niin voimakas, että ihmiset eivät voineet
vapautua siitä omin avuin, ja siksi Jumalan oli tultava apuun. Hän
lähetti Poikansa syntymään ihmiseksi ja antoi tämän Paholaisen
käsiin. Kristus oli paholaisen kiu-

Kristuksen sovitustyö ei kohdistukaan Paholaiseen vaan Jumalaan itseensä.
Latinalaisen sovitusopin mukaan synti on majesteettirikos Jumalan kunniaa vastaan. Koska Jumala on äärettömän oikeudenmukainen, Hän ei voi jättää rikosta rankaisematta, sillä tällöin Hän
toimisi vastoin omaa olemustaan.
Samalla Jumala on kuitenkin
äärettömän hyvä ja rakastava, eikä Hän halua tuomita koko ihmiskuntaa kadotukseen, mikä olisi oikeudenmukainen rangaistus
äärimmäisestä rikoksesta. Siksi Jumala päätti langettaa ihmiskunnalle kuuluvan rangaistuksen
omalle Pojalleen.

lema on osoitus siitä, että Jumala oli valmis jopa kuolemaan, jotta
Hän saisi meidät pelastettua. Kaiken tämän tarkoitus on herättää
ihmisissä rakkaus Jumalaan sekä samalla motivoida seuraamaan
Kristuksen uhrautuvan ja palvelevan rakkauden esimerkkiä.
Ihmiskeskeisessä sovitusopissa Jeesuksen ristinkuolema kohdistuu ensisijaisesti ihmisiin; se
ei muuta niinkään Jumalan suhdetta meihin vaan pikemminkin
meidän suhdettamme Jumalaan.
Jeesuksen risti tekee meidät dramaattisella tavalla tietoiseksi Jumalan rakkauden ylenpalttisuudesta.

”Jeesuksen risti
tekee meidät
dramaattisella
tavalla tietoiseksi
Jumalan rakkauden
ylenpalttisuudesta.”

Erilaiset sovitusmallit lähestyvät
ristin salaisuutta eri tulokulmista.
Ne eivät sulje toisiaan pois vaan
täydentävät toisiaan, vaikka joku
ehkä kuvaakin sovitusta osuvammin kuin toinen. Millaisia kokoavia huomioita malleista voidaan
tehdä?
Yhteistä niille on Jeesuksen
ristinkuoleman ratkaiseva merkitys ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa: ihminen oli ajautunut eroon Jumalasta, mutta Jeesuksen ristinkuolema muutti tilanteen ja eheytti särkyneen yhteyden.
Toinen huomio on, että sovituksen vaikutus heijastuu ristiltä
moneen suuntaan: se kukistaa ihmistä vallassaan pitäneet turmiovallat ja muuttaa samalla jotakin
Jumalassa ja ihmisessä.
Kolmas huomio voisi olla se,
että kussakin mallissa sovitus on
Jumalan teko ihmisen hyväksi. Ihmisen osaksi jää vain sovituksen
lahjan vastaanottaminen.
Ehkäpä näiden perusainesten
pohjalta olisi mahdollista hahmotella myös aivan uudenlaista
tulkintaa sovituksesta — sellaista, joka avaa sovituksen salaisuutta tämän päivän käsitteillä. Tähän
haasteeseen saa vapaasti tarttua.

Jumala antoi Poikansa syntyä
ihmiseksi ja tulla tuomituksi kuolemaan, mutta Hänen tuomionsa oli oikeastaan meidän tuomiomme. Koska Jeesus kärsi meille
kuuluvan rangaistuksen, Jumalan
oikeudenmukaisuus tuli tyydytetyksi, ja Hän saattoi jättää meidät
vaille rangaistusta.

Risti rakkauden merkkinä
sattavana, alistui kärsimykseen
ja nöyryytykseen ja lopulta koki
kuoleman.
Kysymykseen siitä, miten
Kristus tässä mallissa voitti Paholaisen, on annettu kaksi vastausta.
Lunnasteorian mukaan Jumala antoi Poikansa Paholaiselle lunnaiksi meidän puolestamme. Paholainen suostui päästämään ihmiskunnan otteestaan
saadakseen Jumalan Pojan sati-

meen. Mutta lopulta Perkeleelle
jäi vain luu käteen: lunnaiksi annettu Kristus pakeni Paholaisen
satimesta voittamalla kuoleman ja
mursi Paholaisen vallan.
Toisen, Kristus Voittaja -teo
rian mukaan Jumala ei antanut
Poikaansa lunnaiksi, vaan Kristuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus olivat kamppailu, joka päättyi Paholaisen tappioon.
Aluksi näytti ehkä siltä, että Paholainen on niskan päällä, mutta to-

dellinen Voittaja selvisi kolmantena päivänä.
Klassisen sovitusopin mukaan
sovituksen kärki kohdistuu Paholaiseen: Paholainen piti ihmiskuntaa vankinaan, mutta ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta
Jumala kukisti Paholaisen ja vapautti ihmiset.

rakuntien erilaiset pääsiäisvideot pitävät kanttorin kiireisenä, sillä musiikki on niissä yleensä tärkeässä roolissa.
— Esimerkiksi Lappeenrannan
seurakunta videoi nyt täyttä häkää ahtisaarnailtoja, jotka julkaistaan ahtisaarnan tilalla.

— Muusikko kyllä kaipaa yleisöä kuulijoiksi. Toki on ollut kivaa, että ihmiset ovat löytäneet
Järviradion ja meidän YouTubelähetykset.
Eniten pääsiäiseltä Pussinen
odottaa pääsiäispäivää, jolloin
hän on Lappeenrannan kirkossa
esittämässä barokin ajan pääsiäiskantaattia.
— Väkeä on juuri se määrä, että pysytään kokoontumisrajoituksissa, eli kuudessa hengessä, Pussinen toteaa.
— Sulkutilasta huolimatta pystytään toteuttamaan kaunista musiikkia.

Mallia raastuvasta
Toista sovitusmallia voidaan kutsua latinalaiseksi sovitusopiksi,

ja se on saanut vahvasti vaikutteita raastuvasta eli juridiikasta.
Tämä malli on alun perin lähtöisin 1000-luvulla eläneen Anselm
Canterburylaisen kynästä, mutta sitä ovat kehittäneet edelleen
mm. reformaattorit Martti Luther ja Jean Calvin.
Anselm Canterburylainen ei
hyväksynyt ajatusta Jumalasta
maksamassa lunnaita Paholaiselle,
joten hän halusi kääntää sovituksen kärjen Paholaisesta Jumalaan:

Kolmas sovitusmalli on näistä
malleista ihmiskeskeisin. Sen keskeinen muotoilija oli 1100-luvulla
elänyt ranskalainen Petrus Abelardus. Tämän mallin mukaan koko Jumalan ihmiseksi tuleminen
eli inkarnaatio on osoitus Jumalan uhrautuvasta rakkaudesta ihmistä kohtaan.
Jumala tuli ihmiseksi, koska
Hänen rinnassaan roihuaa valtava
ihmisrakkaus ja Hän haluaa kutsua ihmiskunnan takaisin yhteyteensä. Jumalan Pojan ristinkuo-

Sovitus tänään?

Aki Lasonen

oppilaitospastori

Marja-Liisa Linnavirta

MUSIIKKI

Kanttorin pääsiäinen
Joutsenon seurakunnan kanttori Toni Pussinen aloitti vuoden alussa
Joutsenon ja Lappeenrannan seurakuntien yhteisenä A-kanttorina.
Kyseessä on uusi, laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä virka.
Pussisella onkin kaksi musiikin
maisterintutkintoa, ensimmäinen
kirkkomusiikin osaston koulutusohjelmassa, pääaineena urut.
Toinen tutkinto on esittävän säveltaiteen koulutusohjelmassa,
siinäkin pääaineena urut.
Uudella viralla Lappeenrannan ja Joutsenon seurakunnat
yhdistivät voimia ja saivat säästöjä henkilöstökuluissa. Samalla lakkautettiin Pussisen vanha
Joutsenon kanttorin virka, sekä Lappeenrannan kanttorin virka, jota Jarkko Lavaste hoiti

50-prosenttisena viimeiset kolme vuotta ennen eläkkeelle jäämistä joulukuussa. Lappeenrannan ja Joutsenon seurakuntien
yhteisen kanttorin esimiehenä
toimii Joutsenon seurakunnan
kirkkoherra Tero Kalpio.
Yhden seurakunnan vastuualueen laajentuminen kahteen
on väistämättä lisännyt Pussisen
töitä.
— Esimerkiksi
hautajaisten
määrä on melkein kolminkertaistunut suhteessa aikaisempaan, hän kertoo. Uudessa virassa hän myös esimerkiksi vastaa
seurakuntayhtymän uruista. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että kun aiemmin hän on korjannut urkuja harrastuspohjalta, nyt pienet huoltotyöt kuuluvat viran tehtäviin.
Isommat huollot hoitaa jatkossakin urkuhuoltofirma.

Pääsiäisen kiireet
Kanttorin pääsiäinen näyttää tänä vuonna melko samanlaiselta
kuin viime vuonna: hyvin rajoitetulta suhteessa normaaliin pääsiäiseen.
— Työtehtäviä ja tilaisuuksia
toteutetaan eri tavalla, mutta kaikesta huolimatta sieltä se pääsiäinen tulee, Pussinen toteaa. Seu-

”Muusikko kyllä
kaipaa yleisöä
kuulijoiksi.”
TONI PUSSINEN

Jeesuksen ylösnousemusjuhlana pääsiäinen tietää kanttorille
musiikillisesti sekä iloisinta että
dramaattisinta aikaa.
— Siinä saman viikon aikana
pääsee toteuttamaan musiikkia,
joka pursuaa kärsimystä, tuskaa
ja vaivaa. Sitten koittaa se pääsiäinen, jolloin musiikki on ihan eri
planeetalta. Siihen tulee iloa, toivoa ja ylösnousemuksen riemua.
Seurakuntalaisten puuttuminen penkeistä korona-aikana on
harmittanut Pussista.

Atso Suopanki

Joutsenon ja
Lappeenrannan
seurakuntien kanttori
Toni Pussinen odottaa
innolla pääsiäistä.
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USKONTO

Keijo Martikainen

➤ Tämän vuoden alusta
Suomen ortodoksisessa
kirkossa on 12 seurakuntaa aiemman 21 sijasta
kirkon toteutetun rakennemuutoksen jälkeen.

Kirkon jäsenenä
kuulut osana
Jumalan suureen
perheeseen

”Sanotaan, että
kyllä vahvat pärjäävät ja pitävät huolen itsestään. Kyllä
pärjäävätkin, mutta
vahvempienkin
käsivarret uupuvat
joskus ja silloin
voimme heittäytyä
Jumalan käsivarsille, jossa ei lasketa
suoritusosuuksia.”
Juha Eklund

Meillä kristityillä Lappeenrannassa seurakunta on kuin oma
ydinperhe, josta se laajenee ensin koko Suomea kattavaksi ja siten koko maailmaan. Kaikilla on
yhteydenpito mahdollisuus kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja Raamatun sanomaan. Käytännössä tämä
elää kaikissa elämän muodoissa.
Mutta seurakunnassa kuten ydin-

Kauko Pussinen

KaakkoisSuomen
ortodoksinen
seurakunta

kirkon jäsenyys

— Kirkon jäsenyys on meillä kuin
jäsenyys perheessä. Seurakunta
on kuin perheyhteisö, jossa esimerksi Lappeenrannan seurakuntayhtymä on kuin suomalainen
ydinperhe osana maailman kristittyjä ja Jumalan suurta perhettä,
sanoo Sammonlahden kirkkoherra, Etelä-Karjalan rovastikunnan
lääninrovasti Juha Eklund pohtiessaan kirkon jäsenyyden ver
tauksellista merkitystä.
Kirkon jäsenyydessä on oikeuksia ja velvollisuuksia kuten
niitä on meillä jokaisella omassa
perheessämmekin. Ei se ole sen
kummenpaa. Kirkon jäsenyys tarjoaa mukana olevalle monia asioi
ta, joita ei aina tule ajatelleeksikaan.
— Meidän kirkossa tullaan pääosin kirkon jäsenyyteen pienenä vauvana kasteen kautta. Tässä
on lapsen vanhemmilla keskeinen
asema. Muina vaihtoehtoina on,
että 12-vuotiaana voi asiasta päättää vanhempien suostumuksella
ja 18-vuotiaana itse tehdä päätöksen. Rippikouluvaihe on monelle
seurakuntaan liittymisen aikaa ja
esim. vuonna 2019 Suomessa kastettiin kirkon jäseneksi 850 nuorta. Aikuisrippikoululaisia liittyi
kirkkoon samana vuonna 1355
henkilöä, kertoo Eklund.
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perheessäkin on omat sääntönsä, oikeutensa ja velvoitteensa.
”Säännöt”, joita voi sanoa menetelmiksi ja osallistumiseksi ovat,
jotta järjestys säilyisi ja asiat kulkisivat. Meillä on omat tapamme
ja menetelmämme elää seurakunnissa. Yksi näistä tavoista ovat esimerkiksi kirkoissa pidettävät jumalanpalvelukset.
Kirkon jäsenen oikeuksia ovat
osallistumis- ja ilmaisuoikeus. Voi
osallistua seurakunnan tapahtumiin ja monimuotoiseen toimintaan esimerkiksi vapaaehtoistoimijana. Velvollisuuksiin kuuluu
se, että kannetaan yhteisesti vastuu siitä, mitä tehdään. Tarvitaan
myös taloudellinen vastuu, jotta asioita voidaan järjestää. Seurakunnan taloudellinen vastuu
hoidetaan pääosin kirkollisverona, jota isompituloinen maksaa
enemmän kuin pienempituloinen.

➤ Lappeenranta
ympäristöineen kuuluu
Kaakkois-Suomen seurakuntaan, joka muodostui
Lappeenrannan, Haminan ja Kotkan liityttyä
yhteen.
➤ Seurakunnassa on
kolme toiminta-aluetta;
Lappeenranta-Imatra,
Hamina-Kouvola ja
Kotka-Loviisa.
➤ Kirkkoherrana toimii
isä Timo Tynkkynen
Lappeenrannasta.
➤ Kullakin toimintaalueella on oma kirkko,
pappi ja kanttori.

Isolle osalle suomalaisia on merkityksellistä kuulua seurakunnan kirkkoperheeseen, sanoo Sammonahden
kirkkoherra Juha Eklund.
Keijo Martikainen

➤ Uuden seurakunnan
hallinnossa liitosasiat,
uudet hallintoelimet ja
käytännön asioiden sopimiset olleet paljon esillä

Vahvimmat
käsivarretkin uupuvat
— Osallistumiseen kuuluu myös
hallinta, joka tehdään henkilöstön ja vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden yhteistyöllä.
Lappeenrannassa meillä toimii tämä päätöksenteon yhteistyö erinomaisesti. Molemmat tahot kuuntelevat herkällä korvalla seurakuntalaisten mielipiteitä.
— Mitä sitten jäsenyydestä saa?
Jäsenyydessä on aina kaksi asiaa
ja puolta; eli mitä itse saan ja mitä ollaan yhdessä. Suomalaisessa
perheessä huolehditaan sen jäsenten hyvinvoinnista. Jos perheessä
joku sairastuu, hänestä huolehditaan. Niin tekee myös seurakuntaperhe jos sen jäsen väsyy, sairastuu tai ei muutoin omin voimin
pärjää, niin häntä autetaan. Seurakunnassa on tarjolla aivan pikkulapsesta alkaen varhaiskasvatuksen kautta vanhuuden päiviin asti
monenlaista harrastus- ja toimintamahdollisuutta. Keski-ikäiselle
aktiiviväestöllekin löytyy toimintaa ja auttamistoimena esimerkiksi perheneuvontaa. Papit vihkivät
hääpareja, kastavat vauvoja ja siunaavat poisnukkuneita. He keskustelevat seurakuntalaisten kanssa omissa kohtaamisissa. Kirkon
diakoniatyö auttaa monissa henkisen jaksamisen asioissa. Sanotaan,
että kyllä vahvat pärjäävät ja pitävät huolen itsestään. Kyllä pärjäävätkin, mutta vahvempienkin käsivarret uupuvat joskus ja silloin
voimme heittäytyä Jumalan käsivarsille, jossa ei lasketa suoritusosuuksia, kertoo Juha Eklund.
Mitä muuta seurakunnassa tehdään? Meillä on Lappeenrannas-

➤ Seurakuntalaisille
uudistus ei näy kovin
paljoa, koska toimintaalueet saivat pitää tutut
työntekijät ja pääosin
entiset toimintatapansa.

➤ Yhdistyneessä seurakunnassakin hyvä yhteen
hiileen puhaltamisen
henki.
➤ Jäseniä seurakunnassa
noin 4100.
➤ Työntekijöitä 12;
4 pappia, 4 kanttoria ja
4 suntiota, heistä osa
osa-aikaisia.
➤ Seurakuntien henkilöstöasiat hoidetaan hiippakunnan ja/tai kirkollishallituksen toimesta.
➤ Kaikkien seurakuntien keskusrekisteri ja
taloustoimisto Kuopiossa
ortodoksisen kirkollishallituksen ja ortodoksisen
kirkkomuseon kanssa
samoissa tiloissa.

Hautausmaat ovat yksi seurakuntayhtymän ylläpitämistä paikoista. Hautausmaan rauhallisuuden maisema luo
kulkijalle monia muistoja. Kuvassa Lepolan hautausmaan talvista idylliä.

sa esimerkiksi neljä suhteellisen
suurta hautausmaata. Ketkä niistä
kantavat huolta ja tekevät seurakuntalaisten hyväksi työtä siellä?
Työntekijät pitävät haudat, nurmikot ja kävelyväylät kunnossa, niin
että hautausmaa tarjoaa levollisen

rauhanmaiseman siellä kävijälle.
Entä kuka jakaa ruokakasseja leipäjonoissa odottavia? On sairaalasielunhoitoa, rippikoulut, nuorisotyö jne. jne., esittelee Eklund
seurakunnan työmuotoja.
Tässä ajassa kaivataan Juha Ek-

lundin mielestä jotain perustaa ja
pohjaa elämälle kokonaisuutena.
Se löytyy hengellisyydestä ja Jumalan sanasta, jossa voidaan kristittyinä iloita rauhasta ja kaikesta
sen antamasta levollisuuden ilosta yhdessä sekä elää tätä elämää

toisten kanssa.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän
kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 51135 jäsentä.
Keijo Martikainen

➤ Lappeenranta-Imatran
henkilöstö: isät Timo
Tynkkynen ja Andrei
Verikov, kanttorit Maria
Verikov ja Tatiana Mäkelä sekä Lappeenrannan
seurakuntamestari Kauko
Pussinen ja Imatran
vahtimestari Sanna
Montonen.

Isä Timo Tynkkynen, Kaakkois-Suomen ortodoksiseurakunnan kirkkoherra.

Ortodoksit

Pääsiäisen traditiot säilyvät
uudenlaisin toteutuksin
Keskustelimme Kaakkois-Suomen ortodoksiseurakunnan kirkkoherran isä Timo Tynkkysen
kanssa lähestyvän pääsiäisen vietosta koronarajoitusten keskellä.
Ortodoksisessa seurakunnassa jumalanpalveluselämällä on aivan keskeinen merkitys, ja jumalanpalveluksia ei ole jätetty pitämättä poikkeusajan keskelläkään. Koko korona-ajan jumalanpalvelukset on toimitettu ilman
läsnäolevaa seurakuntaa. Palvelukset striimataan, niin että niihin on mahdollisuus osallistua
etänä. Liturgian eli ehtoollispalveluksen yhteydessä on ennakkoilmoittautuneilla mahdollisuus
osallistua ehtoolliseen.
Katumuksen sakramenttiin
(luterilaisittain rippi) seurakuntalaisia on jo aiemminkin opastettu osallistumaan suuren paaston
(lut. paastonaika) aikana, niin että itse suuri viikko (lut. hiljainen
viikko) voidaan rauhoittaa jumalanpalveluksille.
Pääsiäisyön liturgisesti rikas

ja ajallisestikin varsin pitkä palvelus toteutetaan nytkin, mutta valitettavasti nykyrajoituksin
sekin ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Tuohon palvelukseen (ja
muihin pääsisäisen jälkeisen ajan
palveluksiin) sisältyvä, myös luterilaisia kiinnostanut ristisaatto
kirkkoa kiertäen supistuu kirkon
sisällä tapahtuvaksi. Tähän typistykseen on kirkkoherrankin pitänyt myöntyä suorastaan surullisen hämmennyksen vallassa.
Isä Timo pohtii sitä, että rajoitusaika korostaa sitä, että palvelus pidetään aina Jumalalle, papisto ja kirkkokansa ovat yhdessä Jumalan edessä. Ortodoksikirkon jumalanpalveluksessa papilla
on merkittävässä määrin valmiiksi annettua, kirkon perinteestä
nousevaa materiaalia; enemmän
kuin luterilaisen jumalanpalveluksen toteuttajilla.
Koronasulusta voi olla hyötyäkin; isä Timo miettii, että tämä
aika on pannut ajattelemaan asioiden tärkeysjärjestystä. Nyt on

aikaa ja taustaa pohtia sitä, mikä on oleellista ja tärkeää, ja mikä sellaista, jonka ehkä voi jättää
pois.
Vaikka pääsiäisenä — kuten ei
nyt muulloinkaan — ole kirkkokansan mahdollista kokoontua,
on jumalanpalveluksella silti syvä kristikansaa kokoava merkitys. Erityisenä muistutuksena
tästä ovat ortodoksikirkon ikonit, jotka muistuttavat ennen kilvoitelleiden pyhien läsnäolosta ja
esirukouksista. Haasteena on nyt
korostaa suuren juhlan viettämistä kodeissa yhteen kokoontumisen sijaan.
Isä Timo muistuttaa myös siitä, ettei pääsiäisjuhla pääty 4.4.,
vaan jatkuu aina helatorstaihin
saakka. Pääsiäiskausi on pitkä,
juhla saa jatkua, juhla saa kuulua
ja näkyä!
Saa nähdä, toteuttaako isä Timo virtuaalisen pääsiäisaterian
pääsiäisyön palveluksen jälkeen?
Juha Eklund
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Lappeenrannan seurakuntayhtymä
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Luonnonkiviteollisuutta edustava Kivi ry antoi 10.3.2021 Lappeenrannan seurakuntayhtymälle vuoden KIVIpalkinnon. Nyt toista kertaa jaettava tunnustus
kertoo hyvästä seurakuntien ja kivialan toimijoiden yhteistyöstä. Lappeenrannan
hautausmailla käytetään paljon suomalaista ja myös paikallista luonnonkiveä.

Kastetuille nimikkopuut Tansaniaan
Lähetysseuran kautta
Luin alkuvuoden Lähetyssanomista, miten Nokian seurakunta ostaa jokaiselle kastetulle puun Tansaniaan Suomen Lähetysseuran kautta. Lappeenrannan
seurakuntayhtymän
kaikki seurakunnat innostuivat
mukaan Sammonlahden haasteeseen tehdä samoin.
Kaikille lappeenrantalaisille
kastetuille hankitaan nyt oma
kastepuu Tansaniassa. Maksamamme kortin hinnalla ei istuteta vain yhtä tainta, vaan sen
verran puita, että niistä keskimäärin yksi selviää elossa aikuiseksi puuksi. Puiden istuttaminen tapahtuu Tansaniassa osana
Kishapun kyläyhteisöjen kehittämishanketta. Tavoitteena on
auttaa heitä löytämään keinoja
selviytyä ilmastonmuutoksesta
uusia puita istuttamalla.
Jokainen kastettu saa kuvassa olevan kortin muistoksi

siitä, että hän itsekin on taimi
(mä taimi olen Sun tarhassa virren 490: 4 sanoin) ja hänelle on
istutettu taimi kehitysmaahan.
Kastekäskyhän sisältää myös lähetyskäskyn. Asiasta kerrotaan
myös kastejuhlien yhteydessä.
Jokaisessa Lappeenrannan
kirkossa on kastepuu, johon
kastettu saa oman kastepuun
lehden. Kaikki kastetut kuuluvat kotiseurantaansa ja Kristuksen kirkkoon, jonka runko Hän
itse on.
Myös seurakuntalaisilla on
mahdollisuus ostaa näitä aineettomia lahjoja Lähetysseuran kautta. Voitte halutessanne
ottaa yhteyttä seurakuntanne
lähetyskasvastussihteereihin.

Oikaisu

ja kuvan yhteydestä jäi puuttumaan veistoksen tekijän tiedot. Veistoksen tekijänä Lappeenrannan kuvataidekoulun
n. 11-vuotiaiden ryhmä.

Edellisen numeron kannessa
oli kuva Linnoituksella sijaitsevasta lumienkelistä. Jutusta

Maarit Hirvi

Sammonlahden lähetystyöstä
vastaava pappi

Miten
lammas
liittyy
pääsiäisen
armi auttaa viettoon?!
Pääsiäiseen liitetään monia eläinhahmoja. Esimerkiksi pääsiäispupu on monelle lapsuudesta tuttu
eläin ja kana tarvitaan munimaan maalattaviksi ja
syötäviksi sopivia munia!
Rairuohon seasta pilkistävät monesti pupujen kanssa keltaiset tiput.
Lammas liittyy vielä
kiinteämmin kristilliseen
pääsiäiseen, jo juutalaisten pääsiäisjuhlaan. Ennen
pakoa Egyptistä israelilaiset nauttivat pääsiäisaterian, johon sisältyi myös uhrikaritsan lihaa. Karitsa on

Linnoituksen
Pitopalvelu Oy

Palkinnot

vanhan liiton — siis Vanhan
testamentin — uhrieläin.
Lammas on monessa ruokapöydässä tänäkin
pääsiäisenä.
Kristusta itseään kutsutaan Uudessa Testamentissa uhrikaritsaksi ja myös
pääsiäislampaaksi,
joka
on uhrattu meidän puolestamme.
Tuttuja ovat myös kuvat
Jeesuksen seuraajista lampaina, joita Vapahtaja itse
paimentaa.
Lampaan rooli pääsiäisen vietossa on siis perinteikäs ja monivivahteinen.

Koulukatu 10:een suunniteltu rakennus noudattelee arkkitehtikilpailun voittanutta suunnitelmaa.

Kiinteistöt

Koulukatu 10:ssä edessä
muutoksen tuulet
Lappeenrannan kaupungin keskustassa sijaitsevien Raatihuoneen korttelin
asemakaava on saanut lainvoiman. Uudet asemakaavat mahdollistavat asuntojen
ja liikehuoneistojen rakentamisen historiallisen Raatihuoneen viereen.
Lappeenrannan kaupungin keskustassa sijaitseva Raatihuoneen
kortteli on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Nimensä kortteli on saanut vuonna 1829 valmistuneen
Lappeenrannan raatihuoneen mukaan, joka on myös Suomen vanhin nykypäiviin asti säilynyt puinen raatihuone.
Asemakaavaluonnoksen pohjana on käytetty arkkitehtien Harri Humppi ja Tatu Rekolan ehdotusta nimeltään ”Tarina”, jolla he voittivat vuonna 2019 Lappeenrannan kaupungin ja seurakuntayhtymän yhteistyössä järjestämän alueen suunnittelua koskevan yleisen ideakilpailun. Kilpailun tuomaristo kehui voittanutta
ehdotusta poikkeuksellisen hyvin
harkituksi ja tasapainoiseksi ehdotukseksi, joka ammensi ideansa
korttelin vanhoista rakennuksista
ja umpikorttelin käytännöistä.

”Uudisrakennuksen
rakentamiseen
päästään ehkä
heinä-elokuussa.”
Kari Virtanen

Lappeenrannan seurakuntayhtymä päätti rakentaa Koulukatu
10 tontille uuden rakennuksen
nykyisen seurakuntakeskuksen tilalle. Talousjohtaja Kari Virtanen
kertoo yhteistyön ja suunnittelun
sujuneen arkkitehtien Humppi ja

Rekola kanssa hyvin.
— Joitain muutoksia suunnitelmiin jouduimme tekemään, mutta
pääpiirteissään suunnitelmat noudattavat hyvin kilpailutyötä, Virtanen summaa.

Uutta asuin-/liikehuoneistorakennusta päästään
rakentamaan
ehkä alkusyksystä
Talousjohtaja Virtanen kertoo, että Koulukatu 10:n tonttia koskeva
rakennuslupa on lähtenyt eteenpäin 19.2. Samalla kertaa anotaan
nyt paikalla sijaitsevan, kosteusvaurioista kärsivän, vuonna 1977
valmistuneen rakennuksen purkulupaa. Virtanen arvioi, että mikäli lupakäsittely etenee normaalissa aikataulussa, purkamiseen
päästäisiin huhtikuussa.
— Purkamisen on arvioitu kestävän noin 4 kuukautta, joten uudisrakennuksen rakentamiseen
päästään ehkä heinä-elokuussa,
Virtanen arvioi.
— Suunnitelmat ovat jo valmiina.
Joka tapauksessa näkymä Koulukadulla tulee muuttumaan radikaalisti uuden rakennuksen myötä. Monen mielestä useana vuonna Lappeenrannan rumimmaksi
rakennukseksi äänestetyn seurakuntakeskuksen häviäminen katukuvasta ei ole menetys, mutta
toisenlaisiakin äänenpainoja löytyy, liittyyhän Lappeenrannan
seurakunnan seurakuntakeskukseen monenlaisia muistoja. Väljiä ja monimuotoisia tiloja jää kaipaamaan myös moni työntekijä,

sisäilmaongelmaisia tiloja tuskin
kukaan.
Uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa.
Vanhan rakennuksen purkamiseen arvioidaan vastaavasti kuluvan noin 400 000 euroa.

Alustavia varauksia
tiloista jo tehty
Virtanen iloitsee, että uudesta
asuin- ja liikehuoneistoja sisältävästä talosta on tullut jo runsaasti
ennakkovarauksia.
— Se on helpottavaa näin mittavan investoinnin ollessa kyseessä,
Virtanen toteaa.
Kaikki rakennettavan kiinteistön tilat ovat vuokrahuoneistoja.
— Alustavia varauksia asuinhuoneistoihin on tehty jo 20 kappaletta. Kaikkiaan asuinhuoneistoja taloon tulee 51 kappaletta.
Kiinteistöön on suunnitteilla lisäksi 4 liiketilaa/-huoneistoa.
Myös liikehuoneistoja on jo mahdollista varata alustavasti. Tällä
hetkellä neuvottelut ovat pisimmällä katutason ravintolahuoneistosta Kolme kiveä -ravintoloiden
kanssa.
Eija Fabritius

➤ Asuinhuoneistoistojen vuok
rauksesta voi tiedustella kiinteis
tösihteeri Tea Heikkiseltä,
p. 040 3126 222,
tea.heikkinen@evl.fi.
➤ Liikehuoneistojen osalta tiedus
telut: talousjohtaja Kari Virtanen,
p. 040 3126 200,
kari.virtanen@evl.fi.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö
Seija Kuosmanen kertoo KIVIpalkinnon tulleen yllätyksenä. Arvokas tunnustus on hieno vastaanottaa. Palkinto kertoo toimivasta ja
luottamuksellisesta suhteesta, jota Lappeenrannassa on rakennettu pitkään ja onnistuneesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Lappeenrannan seurakuntayhtymään kuuluvat Joutsenon, Lappeen, Lappeenrannan, Lauritsalan
ja Sammonlahden seurakunnat.
Seurakunnilla on kahdeksan hautausmaata, mutta hautaustoimi
vastaa myös Lappeenrannan keskustassa sijaitsevan sankarihautausmaan hautaamisista ja muistomerkkikivistä. Sankarihautausmaa on kaupungin ylläpitämä.
Lappeenrannan
seurakuntien hautausmailla ja seurakunnan muissakin kohteissa käytetään niin ympäristörakentamisessa kuin muistomerkeissäkin runsaasti kiveä. Parhaillaan on menossa esimerkiksi Ristikankaan
hautausmaan muualle haudattujen muistelupaikan rakentaminen,
jossa kiveksi on valittu Mäntsälän
punainen Aurora.
Kivi on materiaalina käytössä
myös esimerkiksi kappelien pihoilla katteena ja levähdyspaikkoina on kivipenkkejä.
—Lähes kaikki omaiset haluavat läheistensä haudalle muisto-

Kivi ry

kiven, ja meillä Lappeenrannassa hautakivet ovat toisinaan myös
paikallista kiveä, kuten Ylämaalta louhittua kiveä. Kivi on materiaalina ikuinen. Se myös symboloi ikuisuutta, kestävyyttä ja ajattomuutta. Kivi on lisäksi ympäristöystävällinen valinta, ja pyrimme
kierrättämään vanhoja hautakiviä
uudelleen työstettäviksi. Valitettavasti hautausmailla esiintyy ilkivaltaa, ja kivi kestää tämän puuta
ja rautaa paremmin”, Seija Kuosmanen kertoo.
KIVIpalkinnon perusteluissa

Kivi ry toteaa, että kivialan toimijat ovat antaneet kiitosta Lappeenrannan seurakuntayhtymän
kanssa työskentelystä. Kiviliikkeiden on ollut helppo toimia hautaustoimen tekemien yhteisten pelisääntöjen avulla.
”Kiviliikkeet kertovat, että
työskentely on helppoa, apua on
tarjolla ja luvat hoituvat helposti kuntoon. Hyvä yhteistyö tekee
prosessista sujuvan myös omaisten eli kiviliikkeiden asiakkaiden
kanssa”, Kivi ry:n toiminnanjohtaja Sini Laine kertoo.
Hautaustoimen päällikkö Seija
Kuosmanen on mielissään saadusta palautteesta. Seurakunnassa on
niin hautauspalveluissa kuin asiakaspalvelussakin tavoitteena hyvä
ja tasapuolinen palvelu.
”Seurakuntayhtymällä on hautaustoimen säännöt, ja esimerkiksi kivilupien hakeminen on keskitetty yhteen osoitteeseen. Henkilökuntamme on aina valmis auttamaan”, Kuosmanen toteaa.
KIVIpalkinto jaettiin keskiviikkona 10. maaliskuuta Suomen
Hautaustoiminnan keskusliiton
koulutuspäivien webinaarin yhteydessä.
➤ Lisätietoja:
Sini Laine, toiminnanjohtaja,
Kivi ry sini.laine@kivi.info,
p. 050 330 1630

KESÄKERHOJA

PIKKUKERHOIHIN
SEKÄ PÄIVÄKERHOIHIN

ajalla 7.-18.6.2021
ma-pe klo 9:00-14:30
hinta 7€/pv

kaudelle 2021-2022

sisältäen ohjatun toiminnan, lämpimän aterian,
välipalan sekä vakuutuksen.
Maksu peritään ennalta ilmoitettujen päivien mukaan.
Kesätoiminta alkaa kerhopaikassa,
jos ryhmään ilmoittautuu riittävä määrä lapsia.
Kaukaan kerhohuone, Parkkarilankatu 28
Keskusta: Kerhotila Helmi, Koulukatu 12
Korvenkylän srk-kodin kerhotila, Harmaakalliontie 2
Pulpin srk-talo, Linjatie 11
Sammonlahden srk-keskus, Hietakallionkatu 7

Päiväkerhon toiminta on tarkoitettu
pääasiallisesti 3-5-vuotiaille lapsille.
Kerho on turvallinen paikka tutustua
muihin lapsiin ja oppia toimimaan ryhmässä.

Pikkukerhot on tarkoitettu 2 vuotta
täyttäneille lapsille. Kivaa kerhoissa on
niiden pieni koko sekä turvalliset aikuiset.

Kerhojen toiminta on maksutonta.

Ilmoittautuminen sekä lisätietoja osoitteessa:
lappeenrannanseurakunnat.fi

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

YV-LIIKUNTAPASSI!
Osallistu yhteisvastuukeräykseen liikkumalla ja
lahjoittamalla vähävaraisten ikäihmisten hyväksi.

YV-liikuntapasseja saa ”Toivon IKKUNA maailmaan” kaupasta
Valtakatu 32 tai tulostamalla passin Lappeenrannan
seurakunnan diakoniatyön sivulta
www.lappeenrannanseurakunnat.fi/yhteisvastuu
Liikkumisen iloa toivottaa
Lappeenrannan srk:n diakoniatyö

www.yhteisvastuu.fi

Kivi ry

Lappeenrannan seurakuntien varhaiskasvatus
järjestää vuonna 2012-2014 syntyneille lapsille
Tervetuloa mukaan
Lappeenrannan seurakuntien
varhaiskasvatuksen

Katariinantori 4,
53900 Lappeenranta

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

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

Välitie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO

Savitaipaleen

Kukka ja Hautaus Ky
Peltoinlahdentie 32 Puh. 040 718 6153
www.savitaipaleenkukkajahautaus.fi

SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMINEN
AVOINNA 15.3.-16.5.2021 OSOITTEESSA:
lappeenrannanseurakunnat.fi/kesakerhot
Tiedustelut:

varhaiskasvatus.lappeenranta@evl.fi
tai
Hautausasioissa
palvelemme
puhelimitse
040 3126Kauppakatu
858, ma-pe klo 9-1547
osoitteessa

HAUTAUSTOIMISTO - KUKKAKAUPPA
KAUPPAKATU 47, PUH. 05-453 1604, 045 128 9360
mirjaminkukka@gmail.com, www.mirjaminkukka.fi

Suomen Kivivalmiste Oy:n hautakiviedustus
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Kirkossa koiran virassa
Neiti Ipun blogista poimittua

Moi! Olen opas Ippu ja toukokuussa jo kolmivuotias. Toimin hyvin harvinaisessa kirkollisessa virassa, sillä olen kappalaisen työkoira ja jo kuudes viranhaltija tehtävässäni.
Olen hyvin vilkas ja liikunnallinen koiranainen. Noudatan tiukkaa dieettiä ja toimin isäntäni, ”ukon” personaltrainerina; toisin sanoen pidän vauhtia yllä.
Olen saanut koulutukseni erikoisjoukoissa opaskoirakoululla, ihmisten kielellä ilmaistuna. Kesällä tulin Lappeenrantaan ja muun oppimisen ohessa pääsin Siunauskappeleiden ja Lappeenrannan kirkon sakastiin.
Se oli pelottava kokemus. Ukko jätti minut pitkäksi aikaa yksin ja häipyi jonnekin. Vasta myöhemmin opin, että kun kirkon sakastista hiipii vaivihkaa viereisen toimituskappelin kokolattiamatolle, kuluu tunti tai pari kuin
siivillä.
Ukko on vanhuuttaan tullut hempeämieliseksi. Hän nimittelee minua kympin tytöksi, formulaksikin, koska voisin kuulemma pärjätä jamaikalaisille pikajuoksijoille. Vielä kesällä hän kuvaili äänivarojani Wagner-laulajattaren
veroisiksi.
Talouteemme kuuluu myös rouva, joka minun havaintojeni mukaan on koko huushollin varsinainen johtaja.
Hän jos joku pystyy hyvin monialaiseen toimintaan. Hänen ainoa huono puolensa on se, ettei hän salli minun
oleilla keittiössä. Perheen nuori isäntä opiskelee kuulemma Jyväskylässä. Mitä sekin tarkoittaa? Hän joka tapauksessa kuitenkin istuu huoneessaan päivät pitkät ja toisinaan häntä ei saa ollenkaan häiritä. Kovin mielelläni vietän aikaa hänen seurassaan.
Ruokaa saan aamuseitsemältä ja iltapäivällä neljän ja ja
viiden välillä. Varmuuden vuoksi alan jo kolmelta jahdata päivällistä.
Lappeenrannassa on mukava liikkua. Mutta ihan viime
aikoina olen törmännyt kummalliseen ilmiöön, nimittäin
lumeen. Se tukkii kaikki paikat eikä minulla vielä ole kokemusta siitä, että jalkakäytävä ja kadun reuna, jotka helposti tunnistan, ovatkin sen lumen peitossa. Sovella siinä
sitten erikoiskoulutustasi.
Iltaisin ukko ja rouva kinastelevat toisinaan siitä, kumpaan olen enemmän kiintynyt. Pienenpieniin lastenlapsiinsa, kahteen tyttöön he ovat kovinkin tykästyneitä. Minäkin yritän päästä mukaan heidän leikkeihinsä. Minulla
on myös oma lelu, jota muristen saalistan!
Kun olemme kahdenkesken, nuolen ukkoa leuasta ja
korvasta ja ukko puhelee siitä kuinka jokaisella olennolla
on oma oikeutettu paikkansa luomakunnassa. Mihinkään
ventovieraaseen paikkaan minua ei kuulemma eläkepäivilläkään lähetetä.
Poiminnat kirjasi rovasti Mikko Ojanen, joka iloitsee
siitä, että kaikelle, mitä vanha pappi puuhailee, heilutetaan häntää!
Eija Fabritius

Seurakuntien toiminnassa kokoontumisrajoite on 6 henkilöä.
Jumalanpalvelukset ja hartaudet toteutetaan
koronarajoitusten vuoksi verkossa:
jarviradio.fi/nettikirkot, youtube.com/lprseurakunnat
ja seurakuntien Facebook-sivuilla.

Eija Fabritius

PALMUSUNNUNTAI 28.3.

Klo 8 Ehtoolliskirkko Ylämaan kirkossa, Koskent. 1. Ennakkoilm. to
klo 14 mennessä p. 040 312 6602.

Klo 10 Sanajumalanpalvelus Lpr:n
kirkosta Järviradion kautta.

Klo 10 Ehtoolliskirkko Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35. Ennakkoilm. to klo 14 mennessä p. 040
312 6602. Kappalainen Pasi Riepposen virkaan siunaaminen.

Klo 10 Ehtoolliskirkko Ylämaan
kirkossa, Koskent.1. Ennakkoilm.
viim. pe klo 14 p. 040 312 6602.

VERKKOKIRKOT

Klo 10 Messu Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1. Messussa asetetaan ehtoollinen ja messua radiokirkon tai
YouTuben kautta seuraavat voivat
tulla ehtoolliselle messun jälkeen.
Ennakkoilm. viim. pe klo 14 p. 040
3126 296.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Lauritsalan kirkosta Järviradion ja Facebookin (fb.me/lauritsalansrk) kautta.
Klo 11 Palmusunnuntain ehtoollinen Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35. Ennakkoilm. pe klo 14 mennessä p. 040 312 6602.

Koronavuoden kokoontumisrajoitusten seurauksena seurakuntien somekanavien, videoiden ja livestriimausten rooli on kasvanut huomattavasti.
Joutsenon ja Lappeenrannan
seurakunnan kanttori Toni Pussinen tietää, että seurakunnat
työstävät nykypäivänä runsaasti videoita verkkoon, sillä häntä
pyydetään usein soittamaan niihin.
— Musiikkia tuotetaan vähän
joka videolle.
Hiljaiselle viikolle ja pääsiäisen ylikin on tulossa runsaasti
erilaisia videoita.

”Vuoden aikana
on tullut
valovuosien
kehitys.”
TONI PUSSINEN

— Musiikillisia, hartaudellisia,
meditatiivisia ynnä muuta, Pussinen listaa. Seurakuntayhtymän
kanttoreilta on tulossa pääsiäistervehdys, johon tosin hän itse ei
nyt osallistu. Videoita ripotellaan
pitkin hiljaista viikkoa. Pussinen
toteaa striimausten tason nousseen koronapandemian aikana.
— Vuoden aikana on tullut valovuosien kehitys. Alkuaikoina
saatettiin laittaa kännykkä telineelle tai käteen ja sillä kuvattiin livestriimiä. Nyt sitten esimerkiksi Joutsenon kirkossa on
kiinteät striimausvälineet, kol-

me kameraa ja vasta korjattu äänentoisto. Yksinkertaisilla elementeillä saadaan korkealaatuista striimiä, Pussinen kiittelee ja
huomauttaa tekniikan kehittyneen myös muualla yhtymässä.
Striimausten ohella myös
muiden videoiden tuotannossa on tapahtunut huima kehitys
muun muassa useille työntekijöille hankittujen Premiere Pro
-editointiohjelmien lisenssien
ansiosta.
— Meillä on käytössä laadukkaat videoeditointiohjelmat, joihin olemme saaneet koulutusta.
Näillä elementeillä on kehitytty
ja kehitytään edelleen, Pussinen
summaa.

Seurakuntalaiset kertovat
Tuija, 56, seuraa Facebookista
ja YouTubesta jumalanpalveluksia sekä hartaus- ja musiikkihetkiä. Hän on kokenut videot itselleen tärkeiksi.
— Niiden kautta on voinut kokea yhteyttä Luojaan. Jos livenä
olen katsonut, niin vahvemmin,
kuin tallennetta katsoessa.
Hän aikoo seurata julkaistavia
videoita tiiviisti pääsiäisen läpi.
— Vaellus pimeydestä valoon,
pitkäperjantain surusta, tuskasta, pettymyksestä, valoisaan yllätykseen ja iloon, riemuun.
Laura, 41, on seurannut videoita seurakuntayhtymän YouTubesta etenkin joulun aikaan,
jolloin koneen kaiuttimista soi-

vat Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet.
— Nyt olisi hyvä nähdä muitakin jumalanpalveluksia rippikoululaisen kanssa.

”Videoiden kautta
on voinut kokea
yhteyttä Luojaan.”
Hän toivoisi videoita mieluummin YouTubeen kuin Facebookiin, jonka käyttöä hän on
pyrkinyt karsimaan minimiin.
— Sieltä streamattua sisältöä
ei pysty katsomaan kätevästi
TV:stä, hän lisää.
Nimimerkki ”ikäihminen” toivoo lisää musiikkitilaisuuksia sekä vuorovaikutteisuutta ja dialogia videoiden tekijöiden ja katsojien kesken.
— Esimerkiksi keskusteluohjelmaa voisi rikastaa katsojakommentein.
Hän seuraa mielenkiinnolla
muidenkin kuin kotiseurakuntansa tilaisuuksien videointeja.
— Ihmettelen, kuinka seurakunnat ovat jo nyt notkeasti mukana digiloikassa. Työntekijöillä näyttää olevan intoa, kiinnostusta ja taitoja tarttua uudenlaisiin asioihin, ja tekemällähän taidot vahvistuvat.
Atso Suopanki

PÄÄSIÄISPÄIVÄ 4.4.

Klo 10 Perhekirkko Lappeen Marian kirkosta YouTuben ja Järviradion kautta.

Pääsiäisenä julkaistaan rutkasti seurakuntien tuottamia videoita.

Netti luo yhteyden
seurakuntaan
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Klo 16 Selkoperhemessu. Maarit
Hirvi, Marjo-Riitta Lehtonen, Anu
Piutula-Heinonkoski, Tuija Tiainen,
Krista Ylä-Kotola. Ehtoollisuusmahd.
klo 18 asti turvavälein, maskein. Livestriimaus YouTubessa: Lprseurakunnat, Sl FB-live ja Järviradio.

HILJAISEN VIIKON
MAANANTAI 29.3.
Klo 11 Ehtoolliskirkko Lappeen
Marian Kirkossa, Valtak. 35. Ennakkoilm. p. 040 312 6602.
Klo 15 Kirkkohetki julkaistaan
päivittäin Lpr:n kirkolta ja ne jäävät nähtäväksi os. youtube.com/lprseurakunnat.
Klo 18 Iltakirkko Joutsenon kirkosta Järviradion ja YouTuben kautta.
Klo 18 Ahtitekstin ja musiikin hartaus Sammonlahden kirkosta Sl FBlivestä ja Järviradiosta.

HILJAISEN VIIKON
TIISTAI 30.3.
Klo 10 Viikkomessu Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Ennakkoilm.
viim. ma klo 14 p. 040 3126 296.
Klo 11 Ehtoolliskirkko Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35. Ennakkoilm. p. 040 312 6602.

taus Sammonlahden kirkossa. Sl FBlive ja Järviradio.

kirkossa, Koskent. 1. Ennakkoilm. to
klo 14 mennessä p. 040 312 6602.

HILJAISEN VIIKON
KESKIVIIKKO 31.3.

Klo 18 Ehtoolliskirkko Nuijamaan
kirkossa, Tassiant. 9. Ennakkoilm. to
klo 14 mennessä p. 040 312 6602.

Klo 11 Ehtoolliskirkko Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35. Ennakkoilm. p. 040 312 6602.
Klo 13 Arkiehtoollinen Sammonlahden kirkossa. Ehtoollismahdollisuus messun jälkeen 15 saakka. Sl
FB-live ja Järviradio.
Klo 15 Kirkkohetki julkaistaan päivittäin Lpr:n kirkolta ja jää nähtäväksi youtube.com/lprseurakunnat.

Klo 18 Iltamessu Sammonlahden
kirkossa. Sl FB-live ja Järviradio.
Messun jälkeen ehtoollista saatavilla
klo 20 saakka.

Klo 18 Iltakirkko Joutsenon kirkosta Järviradion ja YouTuben kautta.

PITKÄPERJANTAI 2.4.

Klo 18 Ahtitekstin ja musiikin hartaus Sammonlahden kirkosta Sl FBlivestä ja Järviradiosta.

KIIRASTORSTAI 1.4.
Klo 12 alk. Ehtoollishartaudet puolen tunnin välein Lpr:n kirkossa,
Mannerheimink. 1. 6 hlöä kerrallaan,
ilm. viim. ke 31.3. p. 040 3126 305,
mathias.junell@evl.fi.
Klo 16 Messu Lauritsalan kirkosta Järviradion ja Facebookin (fb.me/
lauritsalansrk) kautta. Messun jälkeen mahdollisuus saapua ehtoolliselle kirkkoon klo 18.
Klo 18 Ehtoolliskirkko Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35. Ennakkoilm. to klo 14 mennessä p. 040
312 6602.

Klo 18 Iltakirkko Joutsenon kirkosta Järviradion ja YouTuben kautta.

Klo 18 Messu. Livestriimaus youtube.com/lprseurakunnat. Messussa
asetetaan ehtoollinen ja messua YouTuben kautta seuraavat voivat tulla
ehtoolliselle klo 19 alk. Ehtoollisvieraita otetaan Lpr:n kirkkoon 6 henkeä kerrallaan.

Klo 18 Ahtitekstin ja musiikin har-

Klo 18 Ehtoolliskirkko Ylämaan

Klo 15 Kirkkohetki julkaistaan päivittäin Lpr:n kirkolta ja jää nähtäväksi os. youtube.com/lprseurakunnat.

Klo 18 Messu Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1. Messussa asetetaan ehtoollinen ja messua radiokirkon tai
YouTuben kautta seuraavat voivat
tulla ehtoolliselle messun jälkeen.
Ennakkoilm. viim. ke klo 14 p. 040
3126 296.

Klo 10 Sanajumalanpalvelus Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35. Ennakkoilm. to klo 14 mennessä p. 040
312 6602.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Lpr:n
kirkosta Järviradion kautta.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Joutsenon kirkosta Järviradion ja YouTuben kautta.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Lauritsalan kirkosta Järviradion ja Facebookin (fb.me/lauritsalansrk) kautta.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Sammonlahden kirkosta Sl FB-live ja Järviradio.
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken
hartaus Lpr:n kirkosta Järviradion
kautta.
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken
hartaus Sammonlahden kirkosta Sl
FB-livestä ja Järviradiosta.

HILJAINEN LAUANTAI 3.4.
Klo 23 Pääsiäisyön hartaus Sammonlahden kirkosta. Seurakuntayhtymän YouTube ja Sl FB.

Klo 10 Messu. Livestriimaus youtube.com/lprseurakunnat. Messussa asetetaan ehtoollinen ja messua YouTuben kautta seuraavat voivat tulla ehtoolliselle messun jälkeen
klo 11.15-13 välillä Lpr:n kirkkoon,
Mannerheimink. 1. Ehtoollisvieraita otetaan kirkkoon 6 henkeä kerrallaan.
Klo 10 Messu Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1. Messussa asetetaan ehtoollinen ja messua radiokirkon tai
YouTuben kautta seuraavat voivat
tulla ehtoolliselle messun jälkeen.
Ennakkoilm. viim. to klo 14 p. 040
3126 296.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Lauritsalan kirkosta Järviradion ja Facebookin (fb.me/lauritsalansrk) kautta.
Klo 10 Messu Sammonlahden kirkossa. Rukouspalvelu. Sl FB-live ja
Järviradio. Ehtoollismahdollisuus klo
12 asti messun jälkeen.
Klo 17 Ehtoolliskirkko Nuijamaan
kirkossa, Tassiant. 9. Ennakkoilm. to
klo 14 mennessä p. 040 312 6602.
Klo 18 Iltaehtoollinen Sammonlahden kirkossa. Sl FB-live ja Järviradio.
Ehtoollismahdollisuus klo 19.30 asti
messun jälkeen.

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ 5.4.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35. Ennakkoilm. to klo 14 mennessä p. 040
312 6602.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Lpr:n
kirkosta Järviradion kautta.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Joutsenon kirkosta Järviradion ja YouTuben kautta.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Lauritsalan kirkosta Järviradion ja YouTuben (lprseurakunnat) kautta.
Klo 18 Vaeltava messu Sl FB-livestä
ja Järviradiosta. Messun jälkeen ehtoollista klo 20 asti.
Muutokset ohjelmaan
ovat mahdollisia.
Seuraa verkkosivujamme
www.lappeenrannanseurakunnat.fi.
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Sikanen pohtii myös sitä, lamaannuttaako tämä aika ihmisiä:
Kun arki jossain kohti vapautuu,
osaavatko ihmiset enää lähteä
kotoa, kun siellä on totuttu olemaan? Aika näyttää.

Aamukahvilla

Etelä-Karjalalla on
kaikki edellytykset
hyvään
tulevaisuuteen

Seurakunnilla on
yhteiskunnassa oma roolinsa
Sikanen näkee seurakunnilla olevan merkitystä ja roolia myös tulevaisuuden yhteiskunnassa.
— Omille lapsille seurakunnan
sählykerho Vehkataipaleella oli
tärkeä. Hoitovapaalla ollessa pääsin päiväsaikaan kerran viikossa
lenkille lasten ollessa seurakunnan lapsiparkissa, kertoo Sikanen
omista kokemuksistaan.

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen
löytää maakunnasta paljon myönteistä, mutta
myös kehitettävää — maakunnallamme on myös
oma erityispiirteensä. Sijainti Venäjän rajalla
näkyy Etelä-Karjalan liitossa vastuuna
Kaakkois-Suomi–Venäjä -rajaohjelmasta.

”Lapset ovat olleet
rikkaus. Äitinä
olen saanut kasvaa
lasten mukana.”
Satu Sikanen

Mikkelin Anttolasta syntyjään
oleva, lappeenrantalainen Sikanen on työskennellyt Etelä-Karjalan liitossa vuodesta 2009 lähtien. Joensuun yliopistosta (nyk.
Itä-Suomen yliopisto) yhteiskuntamaantieteilijäksi valmistunut Sikanen aloitti Etelä-Karjalan liitossa erikoissuunnittelijana ja vuosien varrella tehtävät ja vastuut
ovat vaihtuneet ja kasvaneet.
— Minulla ei ole ollut määrätietoista eteenpäin pyrkimystä. Kun
on tullut uusia haasteita vastaan,
olen niihin tarttunut ja pyrkinyt
aina tekemään työni hyvin, hymyilee Sikanen. Hänestä on ollut hienoa, että on voinut kehittyä työssä
ja saanut tehdä uusia asioita.
Sikanen näkee liitolla olevan
luonteva rooli maakunnan kehittäjänä. Maakunnan eri toimijoiden kesken on hänen mukaansa hyvät ja toimivat yhteistyösuhteet, mikä on erinomainen pohja
kehittämistyölle.

”Olemme
kokoamme
suurempi
maakunta.”
Satu Sikanen

Sikanen tuo esiin Venäjän ja
rajat ylittävän yhteistyön ohjelman, jonka hallinnoinnista Etelä-Karjalan liitto vastaa. Tämä on
erityistä maakuntien kesken, onhan Suomessa vastaavia rajaohjel-

mia vain kolme. Ohjelman, mutta
myös maakunnan sijainnin vuoksi yhteistyösuhteet muun muassa
Pietarin kaupunkiin ovat vahvat.
Rajayhteistyö on toiminut hyvin
myös näin korona-aikana, vaikka yhteydenpito on hoitunut vain
verkon kautta.

Luottavainen katse
maakunnan tulevaisuuteen
Sikanen näkee Etelä-Karjalalla olevan yliopistomaakuntana
hyvät lähtökohdat myönteiselle kehitykselle. Hän korostaa, että vaikka Kaakkois-Suomen työllisyys- ja väestökehitys on ollut
heikkoa, säteilee Lappeenranta
yliopistokaupunkina myönteisesti myös ympäristöönsä. Erityisen
hyvänä Sikanen näkee yliopiston
profiloitumisen vihreän teknologian osaamiskeskuksena.
— Yliopistolla on maailmanluokan mahdollisuudet kehittää
osaamista, innovaatioita ja työpaikkoja profiloitumisalueillaan,
sanoo Sikanen. Hän näkeekin, että yliopiston osaamisen tulisi houkutella uusia yrityksiä ja investointeja alueelle.
— Myös etätyön lisääntyminen
tuo mahdollisuuksia, lisää Sikanen.
— Se ei kuitenkaan poista tarvetta vahvistaa elinkeinorakennetta ja luoda työpaikkoja maakuntaan. Etätyöläisetkin perheineen tarvitsevat toimivat ja monipuoliset palvelut.
Sikanen katsoo maakunnan
tarvitsevan työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa tasapainotta-

— Innostuin uudelleen urheilusta ja kiersin 2009-2014 kansallisia kilpailuja ja kansainvälisiä
massahiihtotapahtumia. Tällä hetkellä Sikanen nauttii hyvistä liikuntaolosuhteista, joita Lappeenranta tarjoaa.

— Seurakunnat ovat osa yhteiskunnan turvaverkkoa ja ovat
omalta osaltaan mukana ihmisten
arjessa, erityisesti pienillä paikkakunnilla ja maaseudulla merkitys
on edelleen tärkeä.
Maakuntajohtaja näkee, että
tukea tarvitsevia on paljon ja muiden toimijoiden ohella kirkolla on
hyvinvointiyhteiskunnassa paikkansa yhtenä toimijana. Esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä kirkolla voisi olla tulevaisuudessakin tärkeä rooli.

Koronaväsymystä
ei voi välttää

Lasten syntymät
ovat elämän kohokohtia

— Välillä pitää ravistella itseään,
että voiko tämä olla totta? myöntää Sikanen yli vuoden kestäneestä koronaepidemiasta.
— Vaikka viime kesä oli vähän
parempi, se ei korvaa sitä, mitä on
menetetty. Sikanen mainitseekin,
että joka kuukausi menetetään 25
milj. euroa matkailutuloa Venäjän
rajan ollessa kiinni.
Henkilökohtaisella tasolla Sikanen mainitsee suurena muutoksena etätyöhön siirtymisen.
Mutta etätyöskentely on tuonut
myös hyviä käytänteitä, eikä Sikanen usko enää tilanteen normalisoituessakaan matkustavansa ihan
kaikkiin kokouksiin paikanpäälle.
Sikanen kuitenkin toteaa verkostoitumisen vaativan jatkossakin
myös fyysisiä kokoontumisia.
— Pitää vain pitää omasta fyysisestä kunnosta huolta ja varoa,
ettei elämä puuroudu pelkäksi
työksi, kun kaiken tekee kotona.

Kysyttäessä elämän ja uran huippuhetkiä Sikanen ei epäröi.
— Ehdottomasti lasten syntyminen. Sitä jännitti vastuuta ja
elämänmuutosta, mutta lapset
ovat olleet pelkästään rikkaus. Äitinä on saanut kasvaa lasten mukana. Sikanen toivookin, että yhteiskunta muuttuisi entistä lapsimyönteisemmäksi.
— Tässä näen seurakunnilla olevan tehtäväkenttää: olla tukena
lapsiperheille, kun turvaverkkoja
ei kaikilla välttämättä ole.
Lopuksi maakuntajohtaja ha
luaa valaa uskoa alueeseen.
— Täällä on eletty monenlaisia
aikoja ja aina on selvitty. On myös
oltu monella saralla edelläkävijöitä. Meillä on kaunis maakunta ja
ihmiset ovat mukavia. Tänne on
hyvä tulla ja olla, Sikanen summaa.

Satu Sikanen viihtyy ladulla vapaa-aikanaan.

maan maakunnan väestökehitystä.
— Lappeenranta pärjää kyllä,
mutta jotta koko maakunta pärjää, tulisi Lappeenrannan pärjätä
vielä paremmin. Maakunta näyttäytyy kahtalaisena, meillä on
korkea bruttokansantuote, mutta
työllisyyteen tai pk-yritystoimintaan liittyvillä mittareilla emme
pärjää kovinkaan hyvin.
Kaiken kaikkiaan Sikanen näkee maakunnassa paljon mahdollisuuksia.
— Olemme kokoamme suurempi maakunta, hän summaa.

Urheilu on osa elämää
Koko Sikasen perhe urheilee aktiivisesti. Satu on miehensä tavoin
entinen kilpaurheilija. Perheen
yläkouluikäiset lapset harrastavat aktiivisesti jalkapalloa. Kilpahiihtoura jakautui kahteen eri aikakauteen.
— Lopetin hiihtourani 20 vuotta sitten Lahden dopingskandaalin jälkeen. Silloin tuntui, että urheilusta katosi merkitys, Sikanen
muistelee.
— Olin myös juuri valmistumassa yliopistosta, joten lopettaminen tuntui silloin ajankohtaiselle
ja luontevalle työelämään siirtymisenkin vuoksi. Toinen kilpailuura koitti lasten syntymän jälkeen.

Eija Fabritius
Adobe Stock

SEURAKUNTATERVEHDYS ILMESTYY
seuraavan kerran ke 26.5. uusin,
ajankohtaisin aihein.
Lehti on saatavissa sähköisessä muodossa
verkkosivuillamme lappeenrannanseurakunnat.fi/
seurakuntatervehdys.
Jäikö lehti saamatta? Sivulta voit tilata
lehden maksutta kotiisi – tai ota yhteyttä
toimitussihteeriin, yhteystiedot löydät tämän
lehden s. 2 tai verkkosivultamme.

Verkkosivuiltamme
lappeenrannanseurakunnat.fi
löydät myös ajankohtaiset
blogimme ja uutisemme.
Seuraa meitä myös somessa:
facebook.com/lappeenrannanseurakunnat
twitter.com/lprseurakunnat
instagram.com/lprseurakunnat
youtube.com/lprseurakunnat

