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Luottamushenkilöltä

Joulu
ilman Jeesusta

A

lammeko toivottaa amerikkalaiseen tapaan Good
holiday — hyvää lomaa!
Viimeaikainen keskustelu joulukirkon ja joulujuhlan erosta avaa syvempiäkin pohdintoja joulun merkityksestä.

Joulu on sisällöltään ennen kaikkea kristillinen juhla. Jumala syntyi ihmiseksi tuomaan toivon kärsivään maailmaan.
Kun monet meistä sitten haluavatkin riisua tämän juhla-ajan
mielestään tarpeettomasta uskonnollisesta painolastista, ollaan aika erikoisessa tilanteessa. Itsenäisyyspäivänä saa ja pitääkin korostaa isänmaallisuuden merkitystä, vaikka jotkut
tahtoisivat mieluummin olla kaikin tavoin kansainvälisiä. Vappuna muistetaan arvostaen työväenliikkeen perinteitä, vaikka
jotkut ovat poliittisesti aivan muulla kannalla.

”Joulu on
sisällöltään
ennen
kaikkea
kristillinen
juhla.”

Hartain mielin laulamme kauneimpia joululauluja, niitä,
joissa sanat Jeesus ja Kristus esiintyvät monen monta kertaa.
Mutta kun me työntekijät tyytyväisin mielin katselemme täpötäyden kirkon penkeissä istuvia lauluhaluisia ihmisiä, niin
katselemmeko silloin enemmän tai vähemmän uskovaista
kirkkokansaa vai niitä sellaisia aidon joulutunnelman tavoittelijoita?

Adventti ja palmusunnuntai kertovat samasta tapahtumasta,
pelastajan eli Messiaan odotuksesta. Jeesus ratsasti palmusunnuntaina aasin tamman varsalla Jerusalemiin ja kansa otti hänet
riemuiten vastaan huutaen hoosiannaa: ”Oi auta, pelasta!”. Siksi
mekin laulamme kirkoissamme Hoosianna-hymniä.
Adventtina alkaa uusi kirkkovuosi ja kristikansa kaikkialla maailmassa odottaa ja valmistelee Vapahtajamme Jeesuksen
syntymäjuhlaa, joulua.

Vaikka Julinin pesti Lappeen
seurakunnassa alkoi virallisesti jo
maanantaina, alkuviikon vapaiden vuoksi hän viettää keskiviikkona 27. marraskuuta ensimmäistä työpäiväänsä. Hänen ei tarvitse
miettiä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
– Kalenteri on jo täynnä, hän
kertoo.
Ensimmäisenä tehtävänä on
keskiviikon viikkomessun toimittamiseen osallistuminen Lappeen
Marian kirkossa. Viikonloppuna
on vuorossa rippileiri ja sunnuntaina hän on jälleen kirkossa saarnaamassa jumalanpalveluksessa.
Lappeen seurakunnan Julin
uskoo olevan dynaaminen ja ulospäin suuntautunut.
— Siellä on mahdollisuuksia ja
leveämmät hartiat. Olen ymmärtänyt itseni maalaispapiksi, joten
odotan etenkin Nuijamaan ja Ylämaan paikkoja. Olen toiveikkaana, että tulen omieni joukkoon.

Lapsuudessani jouluaattoaamuna isämme haki kotimetsäs-

Ristiin rastiin

Hyvää adventin aikaa
ja joulua

tä joulukuusen. Laitettuaan siihen kuusenjalan hän toi sen tupaan sulamaan. Iltapäivällä kuusi koristeltiin ja laitettiin kynttilät. Alkuillasta tuli joulupukiksi pukeutunut serkkumme jakamaan lahjat. Saunan jälkeen kuusenkynttilät sytytettiin ja äiti luki jouluevankeliumin. Jouluaamuna menimme linja-autolla kirkkoon tai kuuntelimme jouluaamun jumalanpalveluksen radiosta.
Muistan joulukirkon olleen aina aivan täynnä ja osan kirkkovieraista seisoneen kirkon takaosassa ja käytävillä. Kirkossa oli suuri joulukuusi ja runsaasti kynttilöitä.
Elävään uskoon tuloni jälkeinen joulu 1973 oli elämäni ensimmäinen oikea Jeesuksen, Vapahtajani syntymäjuhla. Silloin
iloitsin ja riemuitsin kaikesta jouluun liittyvästä. Aattoiltana halusin ja sain lukea jouluevankeliumin läsnä olleille omaisilleni ja
lauloimme yhdessä Enkeli taivaan -virren.

Jo toisena joulupäivänä, tapanina, on kärsimys läsnä.
Joulua vietetään aina rikkinäisessä maailmassa. Jouluevankeliumin kuulemisen suuri paradoksi on siinä, etteivät kaikki synnyttämäisillään olevat naiset saakaan
sijaa missään, eikä kaikkia heidän
lapsiaan suinkaan toivoteta tervetulleiksi tähän maailmaan.

Nykyään moniarvoisessa Suomessa kirkon opetus on tullut mo-

Joulun ydinsanoma on toivossa, jonka tuttu evankeliumi herättää tässä toivottomassa maailmassa; eli virren sanoin: ”Mä
toivon vaan, vaikk ei ois toivoa ollenkaan.”

nelle ihmiselle vieraaksi ja joulun sanoma on hämärtynyt. Siksi
täällä on jo ihmisiä, jotka eivät tiedä miksi joulua vietetään.
Joku on jopa ääneen ihmetellyt, miksi kirkoissa Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa pappi puhuu Jeesuksesta. Tällaiselle ihmettelijälle voimme vastata: siksi, että joulua ei olisi
ilman Jeesuksen sovitustyötä pitkäperjantaina ja hänen ylösnousemustaan pääsiäisenä.

Siunattua ja rauhallista adventtiaikaa ja oikean joulun odotusta Teille kaikille!

Mikko Ojanen
päätoimittaja
Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen

π

julkaisija
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
päätoimittaja
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Eija Fabritius
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eija.fabritius@evl.fi
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Maalaispappi
tuli kaupunkiin

Susanna Julin aloittaa työnsä Lappeen seurakunnan
vs. seurakuntapastorina.

Seurakunnan työntekijät ovat joulusta puhuessaan
vakavan kysymyksen edessä. Onko jouluevankeliumi monien
kuulijoidemme mielessä sittenkin vain yksi osa kaunista joulun satua. Mihin me, itse kukin, tosiasiassa jouluna uskomme?
Saarnataanko kirkoissa joulun sanomasta vai joulutunnelmasta?

Seurakuntatervehdys

3

Atso Suopanki

“Herra, osoita, että olet uskollinen, pelasta meidät!”

Pääkirjoitus

YHTYMÄ

Juha Rantalainen

Lappeenrannan yhteisen kirkkovaltuuston vpj
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Painosmäärä 48 000.
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eija.fabritius@evl.fi 20.1.2020 mennessä.
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Metsätalousinsinöörin opinnot
veivät Oulussa syntyneen, nyt
42-vuotiaan Julinin lukion jälkeen
Rovaniemelle. Metsässä hän tapasi samaa alaa opiskelevan Vesan,
jonka kanssa hän on ollut aviossa
pian 20 vuotta. Kesken opintojen
molemmat tulivat uskoon opiskelukavereidensa ansiosta.
— Jumala yllätti ihan totaalisesti. Näinkin voi käydä.
Uskoon tuloa seurasi lähetysnäky ja -kutsu. Pariskunta kävi
opiskelemassa yliopistossa Kiinassa ja he osallistuivat metsäalan
kehitysyhteistyöprojektiin Nami
biassa.
Julin sai ensimmäisen työpaikkansa Savukoskelta, missä hän
toimi Metsähallituksella kenttäesimiehenä. Tämä ei kuitenkaan
sammuttanut lähetyskipinää, jo
ten lopulta Julin kyseli lähetysjärjestöiltä, olisiko heille tarvetta lähetyskentillä.
— Järjestö toisensa perään vastasi, ettei metsäalan ihmisiä enää

SARJAKUVA

lähetyskentillä tarvita. Sen seurauksena päädyin teologiseen tiedekuntaan.
Pariskunta muutti Kemijärvelle,
missä syntyi heidän ensimmäinen
lapsensa, Ida-Sofia (14). Susanna
aloitti teologian opinnot äitiyslomalla, jonka aikana perhe muutti
Vesan töiden perässä Kuusamoon.
Siellä syntyi toinen lapsi, Lotta
(12). Viiden Kuusamossa vietetyn
vuoden jälkeen perhe muutti Oulaisiin, jossa syntyi perheen poika,
Elias (6) ja Vesa aloitti teologian
opinnot työnsä ohella. Kun hän jäi
opintovapaalle, Stora Enso vähensi rajusti väkeä ja hänet irtisanottiin.

”Jumala yllätti
ihan totaalisesti.”
SUSANNA JULIN

— Se oli semmonen viimeinen
niitti. Pakattiin tavarat ja lähdettiin Joensuuhun, Julin kertoo.
Teologian opintojen aikana Julinien perhe vietti yhden syyslukukauden Israelissa lähetystehtävissä. Vaikka työ oli Susannalle
mielekästä, muun muassa lasten
koulumatkat ja hurja liikennekulttuuri toivat haasteita elämään.
— Sitten Elias sairastui diabetekseen, johon katkesi se meidän
lähetyskentille lähtö.
Kun teologian opinnot olivat
purkissa, Vesa sai Imatran seurakunnasta toukokuussa 2017 alkaneen seurakuntapastorin viran.
Julinit ostivat omakotitalon Imatran Niskalammelta.

Papin töihin
Susanna Julin oli Imatralla vapaaehtoisena järjestämässä muun
muassa seurakunnan Donkkis
big night -toimintailtoja sekä pyhäkouluja. Kun hän pääsi töihin Parikkalaan tekemään rippikoulutyötä, pian hän siirtyikin
Rautjärvelle seurakuntapastoriksi. Seurakuntaliitoksen myötä hän

Imatran Niskalammen asukasyhdistyksen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuus vietettiin viime vuonna Julineilla.

työskenteli myös Ruokolahdella.
Marraskuuhun 2020 asti Lappeelle nyt siirtyneen Julinin määräaikainen pesti olisi kestänyt tämän
vuoden loppuun saakka. Viimeisenä työtehtävänään hän kävi
siunaamassa hevosen käyttöön
uuden omistajansa toiveesta.
— Kirkollisista
toimituksista
kasteella aloitin ja kasteella lopetin.
Työstä lähteminen reilun puolentoista vuoden jälkeen oli hänelle haikeaa.
— Seurakuntalaiset tulevat niin
tutuiksi ja lähelle. Ei se ole silleen,
että pappi vain antaa, vaan pappi
myös saa, kun yhdessä mennään ja
kuljetaan tätä elämää.
Julin nauttii työn luovasta puolesta.
— Tykkään tehdä saarnoja, kun
saa pureutua sanaan. Ihmiset aistivat saarnasta, onko tuo elänyt
tuota todeksi, että uskooko se
tuota, mitä itse saarnaa.
Hän ei seuraa seurakuntien jäsenmäärän kehitystä.
— En osaa tuijottaa niitä lukuja,
vaikka nehän on fakta. Keskityn
mieluummin elämän puoleen ja
teen oman osuuteni.
Julinin mielestä pitäisi kuitenkin katsoa, mitä menneinä aikoina
on tehty väärin.
— Aina on mahdollisuuksia löytää uusia väyliä, mitkä toimivat
tässä ajassa. Uskon, että ihmisillä
on kova hengellisyyden kaipuu ja

jokaisella on se Jumalan kokoinen
reikä sydämessä.
Hän kaipaakin hengellisyyden
palautusta kirkkoon.
— Totta kai me tarvitaan bingoja
ja sukkapiirejä, kaikki keinot pitää
olla. Mutta toivoisin myös sellaista syvällistä hengellisyyttä, että
ihmiset saisivat vastauksia myös
siihen, mitä on olla hengellinen ihminen.

Joulu on taas
Julin aloittaa uudessa työssä juuri
joulukiireiden kynnyksellä.
— Kyllähän se joulu ja pääsiäinen ovat tiukkaa aikaa. Kun kotona on kaksi pappia, joutuu rimaa
laskemaan oman joulunvieton
suhteen.

”Ihmisillä on kova
hengellisyyden
kaipuu.”
SUSANNA JULIN

Julin kysyy Ida-tyttäreltä, miltä
joulu kahden papin taloudessa
tuntuu.
— Onhan se silloin ehkä vähän
surullista, kun ei päästä minnekään reissuun, mutta ei se muuten
ole vaikuttanut, Ida kommentoi.
— Aiemmin olin ajatellut, ettei
ikinä voisi olla näin, että on kaksi
pappia lapsiperheessä, että se ei

toimi, Julin pohtii.
— Olen yllättynyt, että se on
kuitenkin toiminut. Tytöt varmaan
vain nauttivat, kun saavat olla viikonloput keskenään. Yhteinen
aika tempaistaan jostakin, ollaan
perheenä syys- ja hiihtolomilla.
Julineilla vietetään perinteistä
joulua. Lapset osallistuvat jouluvalmisteluihin koristelemalla metsästä tuodun kuusen ja hoitamalla
joululeipomiset.
— On perinteiset suomalaiset
normisaunat, kirkot, kinkut, tortut, kuusi ja pukki. Jos pukkia ei
kuulu, lapset laittavat itse pukin
vaatteet päälle, Julin nauraa. Hänelle joulunaika tarkoittaa rauhoittumista kotona.
— Yritän välttää sitä jouluhössötystä ja tavarataloja. Kun vain saisi
olla ja keskittyä oleellisimpaan,
joulun sanomaan.
Vapaa-ajalla Julinin aika kuluu
muun muassa kotia remontoidessa sekä puutarhaa ja omatarvekanalaa hoitaessa.
— Se on tosi hyvää vastapainoa
papin työhön, kun saa touhuta käsillä.
Hän rentoutuu esimerkiksi liikkumalla luonnossa ja hoitamalla
omaa hengellisyyttä.
— Rukous on tärkeää, yksin ja
ystävien kanssa. Siinä tulee kohdattua kaikki asiat, itsensä ja Jumalan.
Atso Suopanki

Mika Kolehmainen
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la kuin paikallisissa baareissa, kaduilla, puhelimessa, sosiaalisessa mediassa kuin kodeissakin. Samulilla oli hautajaispuheitten kirjoittamisen armolahja. Hän sanoitti ihmisten tarinoita yhteen
Suuren tarinan kanssa. Samulin huumorintaju oli omaa
luokkaansa. Hän kuvautti itsensä lähetysmyyjäisten hintataulukon vieressä: kahvi
euron, suolanen 1,50 euroa.
Samuli näytteli mielellään
Lutherin ja itämaan tietäjän
rooleja seurakuntamme kuvaelmissa.
Samuli uskalsi elää. Hän
matkusteli paljon pyhiinvaellusmatkoista Cambridgeen, jossa oli opiskellut.
Hän kiersi körttinä Herättäjäjuhlat ja Aholansaaren tapahtumat. Samulilla oli absoluuttinen sävelkorva ja
hän nautti klassisesta musiikista. Hänellä oli laulun lahja, hän oli laulanut jo lapsena Cantores minores -kuorossa. Liturgian hän toimitti pieteetillä ja oli siinä lahjakas. Samuli tutki lisensiaattityössään V.A. Koskennie-

meä, jota usein saarnoissaan
siteerasi.
Ystävyysseurakuntakuntatyön pappina Samulin sydäntä lähellä oli ystävyysseurakuntamme Viipurissa,
jossa hän kävi saarnaamassa.
Hän oli diakoniatyön pappina myös ”vähimpien veljien
pappi”.
Samulin siunaaminen pe
22.11. oli koskettava ystävän kunniatehtävä. Muistelin, miten Samuli aina toivotti ”Siunausta ja sisua Maaretti.” Kuuntelijani, ystäväni on
nyt Taivaan kodissa turvassa. Voi kun hän tietäisi, miten monet ovat välittäneet
hänestä muistaen niin surukirjan, Facebookin kuin tuomiosunnuntaina pidettyjen
muistoseurojen kautta.
Samulilla oli lohdutuksen sanat, hän antoi monelle toivottomalle toivoa — itsellenikin.
Siunausta ja sisua Samuli
taivasmatkallesi!

Samuli otti iltatähden ja
kuopuksen paikan syntyessään vuonna 1972. Me muut
neljä sisarusta olemme syntyneet 1950-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.
Vanhempien mukana Samuli pääsi jo lapsena matkustamaan eri puolille Eurooppaa. Matkustuskärpänen puraisi häntä jo varhain.
Musiikki tuli Samulin elämään mukaan jo alakoulussa. Cantores Minores -kuoron konsertit veivät hänet
myös Euroopan ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin ja

Japaniin.
Sibelius-lukio oli veljelleni luonteva ratkaisu eikä sitä
seuranneet teologian opinnotkaan ketään yllättäneet.
Veri veti tiedonjanoista
Samulia jatko-opiskeluihin
Englantiin. Vuosituhannen
taitteessa hän oli kahteen eri
otteeseen jatko-opiskelijana
Cambridgessä.
Luonteeltaan hän
oli
avoin, avulias, avarakatseinen
ja sosiaalinen. Yhteisillä matkoillamme se näkyi siten, että hän jäi paikallisten ihmisten kanssa juttelemaan sil-

loinkin, kun meillä oli kiire.
Samuli sai muutama vuosi
sitten lisensiaatin työnsä valmiiksi. Hänen suunnitelmissaan, yhtenä monista, välkkyi väitöskirjan tekeminen.
Papin työtä, kirjoja, matkoja kotimaassa ja ulkomaila, kokouksia, kotiaskareita Helsingissä, Lappeenrannassa ja Luumäelläkin. Kaikki nämä loppuivat traagiseen
onnettomuuteen. Jäljelle jäivät valoisat muistot.

Maarit Hirvi
Sammonlahden seurakunnan
työtoverit

Kyösti Suolanen

Samulin isoveli

Maallinen
SISKO

Lääninrovastit toimivat
oman työn ohessa

Piispan joulutervehdys

Haikeus ja kiitos
Jouluun liittyy usein haikeutta. Ikävöimme edesmenneitä läheisiämme ja lapsuutemme jouluja. Taustalla on nostalgian kaipuuta
ja monesti myös menneen aikakauden ihannointia.
Haikeus ja kaipaus kytkevät meidät traditioon, pitkään sukupolvien ketjuun. Monissa
perheissä joulukirkko tai aattohartaus, tutut
joululaulut, tietyt ruoat ja joulutavat kuuluvat joulunviettoon sukupolvesta toiseen.
Jouluperinteet ovat yllättävän muuttumattomia. Toki muutoksia tapahtuu niissä koko ajan, mutta moneen muuhun asiaan
verrattuna hitaasti.
Perinteitä kannattaa vaalia. Ne kantavat
mukanaan ajattomia arvoja ja elämänviisautta. Erityisen tärkeää on välittää jouluperinteet lapsille, jotka sitten aikanaan voivat viedä niitä eteenpäin omille lapsilleen.
Jouluevankeliumin lukeminen tai Enkeli taivaan -virren laulaminen kytkevät meidät
edeltäviin sukupolviin. Samalla ne tuovat tähän aikaan ja meidän elämäämme viestin Vapahtajan syntymästä ja Jumalan rakkaudesta meitä luotujaan kohtaan.
Joulun sanoma
synnyttää kiitollisuuden hyvää Jumalaa
kohtaan.

➤ Lisätietoja: kirkkoherra (Sammonlahden seurakunta), lääninrovasti
Juha Eklund, puh. 040 3126 500,
juha.eklund@evl.fi

Eläimille julistetaan joulurauha
Neljäntenä adventtisunnuntaina
22.12. julistetaan eläimille joulurauha Lappeen raviradalla klo 11–
16 järjestettävässä Eläinten Joulu ja
Erätulet -tilaisuudessa. Joulurauhan
julistuksesta klo 12 vastaa Sammonlahden seurakunnan kirkkoherra Juha Eklund.
— Ihmiset haluavat muistaa jouluna myös näitä ihmisen ystäviä, joiden kanssa he aikaansa viettävät, Eklund kertoo.
— Ajatuksena joulurauhan julistuksessa on, että joulunaika voisi olla turvattua, rauhallista aikaa myös
eläimille.
Hän huomauttaa, että eläimet on
perinteisesti otettu huomioon joulun alla.
— Jouluevankeliumissahan puhutaan tallista, missä oli eläimiä, joiden
ympärille koko joulun tapahtumat
kietoutuvat.

Koko perheen ilmaistapahtuman
ohjelmassa on lisäksi muun muassa poniratsastusta, koirien näytösesityksiä ja sisätiloissa järjestettävä tuottajatori, jossa myydään jouluherkkuja ja käsitöitä.
Eläimiä muistetaan myös kolmantena adventtisunnuntaina, jolloin
Sirkjärven metsästysmajalla järjestetään riistarauhan julistus ja kauneimmat joululaulut.
Atso Suopanki

Seppo Häkkinen

➤ Riistarauhan julistus ja kauneimmat joululaulut su 15.12.
klo 16 Sirkjärven metsästysmajalla, Ylämaantie 2505.
➤ Eläinten Joulu ja Erätulet
su 22.12. klo 11–16 Lappeen
raviradalla, Raviradantie 13.

Mikkelin
hiippakunnan
piispa

Kirkkohallitus / Aarne Ormio

Tuon jälkeen olen huomannut monta asiaa. Ensinnäkin, kohtalotovereita, joille on sattunut jotain vastaavaa, on sadoittain. Toisille haittaa on
jäänyt selätettäväksi enemmän, toisille onneksi
vähän vähemmän. Toiseksi olen oppinut, että aivot ovat oppiva ja joustava elin. Ne osaavat korvata ja etsiä uusia reittejä monen aiemmin opitun tekemiseen. Voi olla, että se tapahtuu hieman hitaammin ja työläämmin kuin ennen, mutta tapahtuu kuitenkin.
Kolmanneksi olen kokenut, että kiireessä ei
synny mitään hyvää. Rauhallisesti tekemällä ja
yhteen asiaan keskittymällä on sen sijaan edelleen mahdollista selvitä arjen haasteista.
Eräs tuttavani, joka on parhaillaan toipumassa AVH-tapahtumasta, oli kertonut lapsenlapsilleen, että hän on nyt vähän samassa tilanteessa
kuin nämä ihmisen taimet muutama vuosi sitten.
Hän joutuu opettelemaan uudestaan asioita, jotka oli jo aikanaan oppinut. Laittamattomasti sanottu.
Onneksi meillä on saatavilla hyvää tukea tähän uudelleen opiskeluun. On toimintaterapiaa ja fysioterapiaa, myös kotiin tuotuna. Toiminnallisen ohjauksen ohella molemmissa on tärkeää myös se henkinen tuki ja kannustus, jota terapeutit antavat.
Ihmisen keho on joustava. Se todellakin oppii uudelleen. Itselleni suuri ilon aihe on se, että
voin sittenkin palata rakkaitten kirjojeni pariin.
Siinä missä luettavat rivit vielä muutama kuukausi sitten pyrkivät pahasti vinoon, ne ovat nyt
asettuneet paikoilleen ja ylimääräiset kehykset
kirjan sivujen ympäriltä ovat kadonneet. Lukiessa siis maailma näyttää ihan samalta kuin ennenkin. Ihmeellistä.

Maallinen sisar

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.

www.fysiowire.fi

Tervetuloa Asiakkaaksi!

Meillä voit
käyttää/maksaa
omaishoitajien
palveluseteleillä.

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

Linnoituksen
Pitopalvelu Oy
Katariinantori 4, Lappeenranta

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

Eksoten
palvelusetelituottaja

Soita ja varaa maksuton kartoituskäynti Marilta!

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

Diakoniatyöntekijöitä
tavattavissa.

Kotipalvelua
J S Heinonen

Ajankohtaisia asioita,
neulomisnurkkaus.

Diakoniatyö

• 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

Diakonian aamupala ja
kohtaamisia.
Tarjolla aamupalaa
(vapaaehtoinen maksu).

Tervetuloa!

www.kotiapualma.fi
Puh. 044 978 5941

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

Olohuone, päivän
lehti luettavana.

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

Käytössä
KaiKKi
EKsotEn
PalvElusEtElit

FYSIOTERAPIA - LYMFATERAPIA - JALKOJENHOITO

joka toinen ma klo
9–11 Lappeen srksalissa, Kirkkok. 10 A
seur. kerran 9.12.

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

D Siivouspalvelut
D Avustus ja hoiva
D Kotitalkkaripalvelut

• Järjestämme kaikki perhejuhlat

Kirkonkulman
aamu

Vuokraamme asuntosi
turvallisesti ja edullisesti

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

Katso lisää
vaihtoehtoja

mari.rantakaulio@hotmail.com
www.kotipalvelumarirantakaulio.fi

Huom!
kotitalousvähennys

Joku on saattanut huomata, että Maallinen sisar on parin Seurakuntatervehdyksen numeron
verran ollut poissa palstoilta. Reilut puoli vuotta
on kulunut monen asian uudelleen opettelemiseen ja sen työstämiseen, mitä tarkoittaa kolmikirjaiminen lyhenne AVH.
Kevättalvella matkasin vaativaan leikkaukseen. Aluksi kaikki tuntui menneen hyvin, mitä
nyt lukeminen ei ottanut sujuakseen. Nukutusaineet ja kovat kipulääkkeet voivat hoitohenkilökunnan mukaan aiheuttaa kellä mitäkin. Muutaman päivän päästä otetut magneettikuvat kertoivat, että leikkauksen aikana oli tapahtunut muutakin kuin sitä odotettua ja oletettua. Jäljet kuvissa kertoivat, että aivoissani oli ollut verenkiertohäiriö eli AVH.

Palvelumme vuokranantajalle:

Esim. 60 min
hieronta ja lämpöhoito

• ikkunoiden pesu
• kuntouttaminen
• virkistysapu

Ihmeitä oppimassa

Kirkkolain mukaan Piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan
hallinnossa on lääninrovasti, joka nimitetään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lääninrovasti valitaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherrojen keskuudesta.
Lääninrovastin tehtäviin omassa
rovastikunnassaan kuuluu mm. edistää kirkon tehtävän toteutumista ja
valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa
uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen
ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan.
Lääninrovasti myös asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja edistää seurakuntien yhteistyötä. Hän
johtaa rovastikunnallista toimintaa
sekä huolehtii muista lääninrovastille määrätyistä tai piispan/tuomiokapitulin antamista tehtävistä.

✁

Lahjaksi
rentouttava,
ihana hieronta.

53100 Lappeenranta

- Etelä-Savon tuomiorovastikunta:
Kirkkoherra Sirkka Pylkkänen
(Juvan seurakunta)
- Etelä-Karjalan rovastikunta:
Kirkkoherra Juha Eklund
(Sammonlahden seurakunta)
- Kymenlaakson rovastikunta:
Kirkkoherra Juha Tanska
(Haminan seurakunta)
- Päijät-Hämeen rovastikunta:
Kirkkoherra Annakaisa Rantala
(Orimattilan seurakunta)

• hoiva- ja huolenpito
• asiointi ja avustus
• kodinhoito

i!

Odotimme Samulia 30.10.
työntekijäkokoukseen, jonne hän ei koskaan saapunut.
Hän oli suistunut työmatkalla ohitustilanteessa uudella
autollaan tien piennarta pitkin Taivaan kotiin. Suruviesti musersi.
Samuli sanoitti usein alttarilla, että olemme pyhien
salaisuuksien äärellä. Hänen
äkillinen kuolemansa vei pyhien salaisuuksien, pyhän äärelle. Pyhäinpäivän messussa yksi toimittavista papeista
oli poissa ja kuitenkin läsnä
— pyhäin yhteyden kautta.
Hänen valokuvansa pienellä
pöydällä kirkkosalissamme
ei jättänyt ketään kylmäksi.
Samuli oli 14 Sammonlahden pappisvuotensa aikana
ollut niin monen perhepappina. Papiksi hänet oli vihitty 1996 Lapuan tuomiokirkossa.
Mieliimme piirtyy sydämellinen pappi, jolla oli taito kohdata. Hän nosti peukalonsa iloisesti pystyyn kohdatessaan ja oli valmis kuuntelemaan. Hän kuunteli niin
Myllysaaren saunanlauteil-

www.fysiowire.fi puh. 020 7497 660

Mari Rantakaulio p. 040 7453910

Leikkaa talteen

Siunausta ja sisua

Rovastikuntien määrä Mikkelin
hiippakunnassa vähenee 1.1.2020
alkaen, sillä Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapituli päätti 15.10.2019 pidetyssä istunnossaan, että Mikkelin
hiippakuntaan perustetaan 1.1.2020
alkaen neljä maakunnallista rovastikuntaa. Samalla nykyiset seitsemän
rovastikuntaa lakkaavat.
Nyt perustettavat uudet rovastikunnat ovat: Etelä-Savon tuomiorovastikunta, Etelä-Karjalan rovastikunta, Kymenlaakson rovastikunta
ja Päijät-Hämeen rovastikunta, joihin valittiin uudet lääninrovastit toimikaudelle 1.1.2020-31.12.2023.
Valitut lääninrovastit rovastikunnittain:
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.. KOTIPALVELU

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli nimitti
12.11.2019 pidetyssä istunnossaan lääninrovastit
1.1.2020 perustettaviin rovastikuntiin.

Samuli Suolanen
(21.3.1972 – 30.10.2019)

Tietäjänkatu 2

Ajankohtaista

Uudet 1.1.2020 perustettavat
rovastikunnat saivat lääninrovastit

muistokirjoitus

69€

Seurakuntatervehdys Marraskuu 2019

äs

Seurakunnat

✁

4

Aurinkoa päi

vä

Siivous, ikkunanpesut,
hoiva ja huolenpito,
asioinnit ym.

Puh. 050-545 1765 / Ajanvaraus
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hoivatyö
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kirkot
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Eija Fabritius

▼Palvelut kotiin kaiken ikäisille ▼Palvelusetelit
• Sairaanhoitajan kotikäynti
mm. lääkehoito,
mittaukset, toimenpiteet
• Tukikeskustelu
• Omaishoidon palvelut
• Hoiva- ja avustuspalvelut
• Lapsiperheiden palvelut

FAMILO

www.familo.fi

Paikallinen yritys

Puh. 050 5749 256

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

Vaiva varpaassa,
kipu koko kehossa
- sehän on hoidon paikka!
Palveluksessasi
Vuokko Alaraatikka
(jalkojenhoitaja, erikoissairaanhoitaja)

JALKAHOITOLA

HOIDON PAIKKA
Kannelkatu 10, Lpr (käynti Kymenraitilta)
Puh. 0400 491959 www.hoidonpaikka.fi

Yhteistyö Eksoten, paikallisten
Marttojen, kaupungin, SPR:n ja seurakunnan kanssa on tiivistä. Marttinen katsoo, että se on eräs Kosenkodin menestymisen avaimista. Hoivayrityksen takana on yhdistys, jolla on taustalla 9 yhteisöjäsentä sekä 80 henkilöjäsentä. Toimintaa ohjaa hallitus.

Vanhustyö

Kosenkodissa
halataan ja
hoivataan

”Me emme tee
kellon kanssa
tätä työtä”
Eeva-Liisa Marttinen

Kosenkoti on paikkakunnalla tärkeä toimija. Sen tiloja käytetään erilaisiin juhlatilaisuuksiin ja vuonna 1998 valmistunutta allasosastoa käyttävät mm. Ylämaan koulu ja
muut paikalliset yhteisöt. Kaupunki
on mukana allasosaston ylläpidossa.
— Se oli hieno lisä kokonaispalveluihin, iloitsee Marttinen.

Ylämaan Kosenkotiyhdistyksen ylläpitämässä
Kosenkodissa panostetaan
yksilölliseen hoitoon.
Peruskorjattu, lähes 20 paikkainen,
laajennus valmistuu pian vastaamaan
kasvavaan kysyntään.
Saavumme syksyiseen Kosenkotiin pitämään seurakunnan säännöllistä hartautta. Suosittuja hartauksia
pidetään noin kerran kuukaudessa.
Paikalla on nytkin noin 20 henkilöä.
Suurin osa osallistujista on asukkaita,
mutta myös henkilökunta on vapaa
osallistumaan hartauteen.

Kosenkodin menestysresepti
on yhteistyö
Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Marttinen kertoo toimintaa olleen jo 45

Asukkaat tullessaan yhä
huonokuntoisempia

Tuula Pönni (vas.) ja Sonja Sinimäki-Parkko tekevät töitä Kosenkodissa mielellään.

vuoden ajan. Toiminta käynnistyi paikallisista tarpeista ja keskittyi aluksi
vanhusten asuntojen rakentamiseen.
Vähitellen tuli tarvetta laajentaa toimintaa erilaisiin palvelutoimintoihin,
mm. ateriapalveluihin. Tarvetta tehokkaampaan palveluasumiseen tuli,
ja vuonna 2008 uudet, noin 30-paikkaiset tilat valmistuivat peruskorjattuina Papintielle Ylämaan keskustaan. Tällä hetkellä asukkaita Kosen-

kodin yksiköissä on noin 70 paikkaa,
henkilökuntaa on 35.
— Hoivakotimme idea on tarjota asukkaille yksilöllinen hoiva ja tätä korostamme myös henkilöstön perehdyttämisessä ja kouluttamisessa,
sanoo toiminnanjohtaja Marttinen.
— Me emme tee kellon kanssa tätä työtä.
Kosenkodin työntekijöistä suuri osa on koulutettu paikan päällä op-

pisopimuksella. Näinollen työntekijät kasvavat yrityksen toimintakulttuuriin ja sen arvoihin. Marttinen pitää käytäntöä hyvänä ja toimivana.
Samoilla linjoilla on vastaava hoitaja
Tuula Pönni.
— Meillä henkilökunnan vaihtuvuus on todella pientä. Näkisin, että
viihtyvä henkilökunta luo myös asukkaille mukavan ja turvallisen, kodinomaisen tunteen, hän lisää.

Pönni on työskennellyt Kosenkodissa vuodesta 1998 lähtien. Hän näkee Kosenkodin vahvuudeksi nimenomaan välittämisen – niin henkilökunnasta kuin asukkaistakin. Asukkaat hoidetaan yksilökeskeisesti ja
asenteella, että kyseessä on omainen.
Joskus näin on ollutkin.
Parinkymmenen vuoden kokemuksella hän sanookin, että asukkaat
tulevat nykyään hoivakotiin vasta siinä vaiheessa, kun kotona ei kertakaikkiaan pärjää. Ennen asukkaiden
kanssa tehtiin erilaisia juttuja ja syö-

mässä käytiin ruokailutilassa, nyt monet joudutaan hoitamaan huoneisiin
tai vuoteisiin. Hoivakotiin on jouduttu järjestämään myös ympärivuorokautinen päivystys eli hoitohenkilökunta on paikalla 24/7.

Juhlat ovat suosittuja
tapahtumia
Juhlat ovat asukkaiden mieleen. Joulu on yksi niistä. - Koristelemme paikat kauniiksi, onhan tämä asukkaidemme koti. Laitamme ruokapöytiin
valkoiset liinat ja syömme hyvää ruokaa, kertoo Pönni.
— Kuuntelemme monesti yhdessä
kirkosta tulevaa jumalanpalvelusta,
laulamme joululauluja ja joulupukkikin vierailee, Pönni hymyilee. Oman
lisänsä tuovat vierailijat, joita joulun
aikaan on tavallista enemmän. Kauneimmat joululaulut kuuluvat Kosenkodissa ohjelmaan vuosittain. Jo
vuosia on seurakunta järjestänyt tapaninpäivänä jumalanpalveluksen
Kosentuvassa. Kirkkokahvit juodaan
tietysti lopuksi.
Lappeen seurakunnan kirkkoherran Mika Lehtolan mukaan seurakunta haluaa huomioida ikäihmiset,
minkä vuoksi yhteistyö Kosenkodin
ja vastaavien hoivakotien kanssa on
tärkeää. Hartaushetkien lisäksi Lehtola painottaa henkilökohtaisten juttutuokioiden merkitystä. Se on osoittautunut olevan osallistujille tärkeää.
Sekä Marttinen että Pönni korostavat yhteistyökumppaneiden, kuten
seurakunnan, roolia arjen sujumisesta. Mutta ovat ylpeitä omasta työyhteisöstään, eikä selvästikään syyttä.

• Kotihoito- ja tukipalvelut
- pesuapu, kauppa, ulkoilu, asiointi

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

Asiantuntijuus ja ammattitaito,
tässä avain palveluun aitoon.

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

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

pekka.rautio@raukem.fi

Tervetuloa särälle!
Ennakkovaraukset p. 040 5280 003

Eija Fabritius

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

Eija Fabritius

Konevitsa-kvartetti

Sammolahden kirkko
Hietakallionkatu 7, Lappeenranta
perjantaina 27. joulukuuta klo 18:00
Ohjelma 15 €

Tervetuloa!
Lauritsalan kirkko edustaa suunnitteluajankohdan mukaisesti 1950-luvun modernismia,
tarkemmin ekspressiivistä funktionalismia.

Lauritsalan seurakunta aloitti toimintansa itsenäisenä seurakuntana
vuoden 1951 alusta. Jo sitä ennen
Lauritsalassa oli toiminut oma pappi sekä muuta kirkollista toimintaa jo
ensimmäisen kanavan rakennusvaiheesta 1800-luvun puolivälin tienoilta saakka, olipa kanavapapin käytössä
ollut pieni kirkkokin, jonka sijaintia ei
tosin tiedetä.
Vaikka Lauritsalaan perustettiin vuonna 1932 kauppala, vuoteen
1951 saakka kantaseurakuntana toimi Lappeen seurakunta, jonka aikana alueelle rakennettiin seurakuntakeskus ja rukoushuone. Lauritsalassa
seurakunnalla oli omat työntekijänsä
ja pappinsa.
Lauritsalan seurakunnan perustaminen tarkoitti, että oma kirkko tuli rakentaa 10 vuoden kuluessa. Tilapäisenä kirkkona toimi seurakuntakeskus ja juhlapäivinä voitiin käyttää Lappeen pääkirkkoa. Uusi seurakunta sai lisäksi käyttää Lappeen hautausmaata viiden vuoden ajan ennen
oman hautausmaan perustamista, joka sitten tehtiin Lepoharjuun.

insinööritoimisto. Kilpailutyön, ja sittemmin kirkon, nimenä oli ”Taivaan
valo”.
Suunnittelijat tähdensivät suunnittelun lähtevän interiööristä, sen tarkoituksenmukaisuudesta sekä Tilan
oli heidän mukaansa tavoiteltava pyhyyttä, puhua rakenteillaan ja konstruktiollaan. Heidän mukaansa myös
maaseudulle tuli voida rakentaa modernisti ja ajattomasti. 50 vuotta myöhemmin voi todeta heidän onnistuneen hyvin. Tuloksena on moderni
katseenvangitsija, joka erottuu maisemasta mistä tahansa suunnasta tarkasteltaessa.
Kirkon suorakulmaisen kolmion
muotoiseen pohjaratkaisuun yhdistyy
terävä valkoinen linja, joka nousee 47
metrin korkeuteen. Julkisivun puolelta näkyy leveänä alkava ja ylös kapeneva muoto. Tornin huipun voi tulkita olevan kynän terä, joka kirjoittaa
taivaalle. Sisätiloissa alttari on kaiken
keskus, eikä kuolleita kulmia ole. Kirkon katossa riippuva keluvene muistuttaa paikkakunnan puunjalostusteollisuudesta.

Taivaan Valo

Toimiva kirkko

Lauritsalan kirkon rakentamisesta
päätettiin järjestää arkkitehtikilpailu. Arkkitehtikilpailun voitti ja samalla rakennuttajaksi valittiin arkkitehti
Toivo Korhonen ja Jaakko Laapotti avustajinaan Magnus Malmbergin

Lauritsalan kirkon ensimmäinen jumalanpalvelus pidettiin 1. adventtina vuonna 1969, virallisten vihkiäisten ollessa vasta paria viikkoa myöhemmin. Molemmat vietettiin juhlatunnelmissa, olihan seurakunta ol-

www.kesamaenleipomo.fi

KahviLa myymäLä

Aikansa uutta arkkitehtuuria edustanut rakennus on palvellut seurakuntalaisiaan
ansiokkaasti muodostuen koko Lappeenrannan yhdeksi nähtävyydeksi.

Taivaallista musiikkia ja Joululauluja

Lisätietoja: konevets4@yahoo.com

KESÄMÄEN
LEIPOMO

Lauritsalan kirkko
täyttää 50 vuotta

Pietarilainen
Huippulaulajien a cappella yhtye

lut ilman kirkkoa 7 kuukauden ajan.
Kirkko on osoittautunut toimivaksi
ja toiminnalliseksi tilaksi, jossa järjestetään niin musamessuja kuin perinteisiä messuja ja muita kirkollisia toimituksia. Kirkko toimii pääsiäisenä
myös Ylös Jerusalemiin -näytelmän
tapahtumapaikkana, joitakin mainitaksemme.
Lauritsalan seurakunta kirkkoineen on toiminut monien kirkon toimijoiden hengellisenä kotina. Lauritsalasta ovat lähtöisin mm. Helsingin
entinen (eläk.) oleva piispa Irja Askola ja Mikkelin hiippakunnan nykyinen piispa Seppo Häkkinen sekä
Lappeenrannan nykyinen kirkkoherra Hannu Haikonen. Piispa Häkkinen
tulee pitämään juhlapuheen kirkon
50-vuotisjuhlan kunniaksi pidettävässä juhlaperhemessussa. Juhlamessu ja
Suuri Juhla -adventtitapahtuma pidetään 1. adventtina, kuten kirkon epävirallinen käyttöönottokin. Lauritsalan seurakunnan väki toivottaa kaikki
lämpimästi tervetulleiksi juhlaan.
Eija Fabritius

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

LAURITSALAN KIRKKO 50 VUOTTA!
Juhlaperhemessu 1. adventtisunnuntaina
1.12.2019 klo 10
Messussa mukana piispa Seppo Häkkinen, Luukaskuoro
ja kirkkokuoro. Kirkon uudet kirkkotekstiilit otetaan
käyttöön. Messun jälkeen perinteinen koko perheen

Suuri juhla –adventtitapahtuma
Kirkon pihalla ja seurakuntakodissa klo 13 saakka.

Lähteet:
➤ Veli-Valio Kaukovaara: Kanavaseurakunnasta teollisuusseurakunnaksi.
Lauritsalan seurakunta, 1984.
➤ Aimo Vuorinen: Lappeenrannan
kirkot, Lappeenrannan Kilta, 2001.

Tarjolla monipuolista tarjottavaa, toimintapisteitä
lapsille, ratsastusta Raijan tallin poneilla, arpajaiset ja
lähetysmyyjäiset.
Lämpimästi tervetuloa!

8

Diakonia
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Joulun aika

Atso Suopanki
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Atso Suopanki

AJANKOHTAISTA

Joulumökistä
lahjaideoita
Seurakuntien joulumökki palvelee jälleen
Marian aukiolla.
Lappeenrannan ydinkeskustassa
Marian aukion joulutorilla nähdään jälleen tänä talvena joukko
pieniä mökkejä, joista yksi kuuluu tuttuun tapaan Lappeenrannan ev.lut. seurakunnille. Aiemman kahden viikon sijaan seurakuntien mökki on tänä vuonna
avoinna vain reilun viikon ajan.
— Viime vuonna oli vähän vaikeaa löytää työntekijöistä mökin
pitäjiä kaikille päiville kiireiseen
joulunalusaikaan. Näin voimme
olla paremmin läsnä, ja olemme
ainakin osan ajasta sen sijaan, että olisimme kokonaan pois, selittää seurakuntapastori Pasi Riepponen.
Joulumökki on avoinna 15.–
22.12. arkisin klo 11–18 ja viikonloppuina klo 11–17. Vaikka
tämän vuoden tuotevalikoima ei
ole vielä tiedossa, viime vuonna
mökillä myytiin esimerkiksi sukLähetyssihteeri
Katriina Pyyhtiä
sekä Marketta
ja Antti Vanhanen osallistuvat
jouluaaton juhlan
toteutukseen.

VAPAAEHTOISTYÖ

Jouluruokaa tarjoo kunnon väki
Marketta ja Antti Vanhanen toimivat vapaaehtoisina kaikille avoimessa,
yhteiskristillisessä jouluaaton juhlassa.
Vapaaehtoistöitä runsaasti tehneet Vanhaset päättivät lähteä viime vuonna ensimmäistä kertaa
avuksi kaikille lappeenrantalaisille suunnattuun jouluaaton juhlaan.
— Näimme lehti-ilmoituksen ja
silloin seurakuntayhtymästä Lappeenrannan seurakunta oli tekemässä järjestelyitä. Lähdettiin senkin tähden, Marketta muistelee.
Nyt 31. kertaa pidettävää jouluaaton juhlaa ovat järjestämässä
Lappeenrannan seurakuntayhtymän ohella Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry, helluntaiseurakunta, vapaaseurakunta ja ortodoksiseurakunta. Lisäksi useat yritykset tukevat juhlaa auttamalla
tavarahankinnoissa, sponsoroimalla sitä rahallisesti tai lahjoittamalla
ruokatarvikkeita. Osa auttaa konkreettisesti jouluaattona esimerkik-

si bussikyyditysten muodossa.
Kimpisen koulukeskuksessa pidettävässä ruokailussa on tilaa 350
vieraalle sekä 50 vapaaehtoiselle
ja työntekijälle.
Seurakuntayhtymästä vetovastuussa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa Joutsenon seurakunta.
Lähetyssihteeri Katriina Pyyhtiälle ruokailun järjestäminen ei ole
sinänsä vieras kokemus, sillä hän
on ollut ja on tänäkin vuonna järjestämässä Joutsenossa 1. adventtina pidettävää jouluateriaa lähetystyön hyväksi.
— Siellä on ollut sellaiset 250–
300 ruokailijaa, Pyyhtiä kertoo.

10.45 varsinaisen ohjelman alkaessa klo 11.30. Puoli tuntia kestävässä ohjelmassa on tervetuliaispuhe, jouluevankeliumi, kaupungin puheenvuoro, laulua ja joulurauhan julistus. Lopuksi tullaan
varsinaiseen pääohjelmaan, eli
ruokailuun, jota edeltää ruokarukous.

Herkkua monenlaista

Marketta Vanhanen

Antti Vanhasen mukaan on yhä
vaikeampaa saada ihmisiä pidempää panostusta vaativiin vapaaehtoistehtäviin.
— Mutta projektit, kuten tämä
ovat hyviä, kun tietää, että tämä
on jouluaattona, piste, Lappeen
seurakunnan entinen kappalainen
toteaa.
Aattona ovet aukeavat klo

Ammattikokin valmistamiin
ruokiin sisältyvät esimerkiksi perunat, karjalanpaisti, lanttuja porkkanalaatikko, joulukinkku, salaatti, leipä sekä jälkiruoaksi joulutorttu ja kahvi. Ruokailuun
on varattu aikaa puolitoista tuntia. Myös vapaaehtoiset pääsevät
nauttimaan pöydän antimista.

”Yleensä tällaiset
jouluateriat ovat
ennen joulua, tämä
on jouluaattona.”

— Meistä on hienoa, että tällaisia järjestetään, Marketta Vanhanen sanoo.
— Yleensä tällaiset jouluateriat
ovat ennen joulua, tämä on jouluaattona.
Tilaisuuden päätteeksi vapaaehtoiset siivoavat tilat päällisin
puolin. Perusteellisempi siivous tilataan ostopalveluna.
Viime vuonna Vanhaset pääsivät lähtemään kotiin ennen kolmea iltapäivällä.
— Siinä ehtii järjestämään oman
joulunkin ihan hyvin, Marketta toteaa.

Kuiske kuuluu
Joulujuhlaan osallistuville vapaaehtoisille järjestetään yksi palaveri edellisenä päivänä, maanantaina 23.12. Tuolloin he saavat omat
tehtävänsä, joita on Pyyhtiän mukaan tarjolla laidasta laitaan.
— Jokaiselle pyritään löytämään
omia taitoja vastaava tehtävä.
Antti toivoo jatkavansa edellisvuoden pestissään, jolloin hän
siivosi miesten vessoja ja avusti

WC:ssä apua tarvitsevia. Marketta puolestaan auttoi viime kerralla
tarjoiluissa. Hän pani edellisjouluna merkille, etteivät toisilleen vieraat ihmiset juurikaan puhelleet
keskenään.

”Vaikka moni joulujuhlan vapaaehtoisista on vanha
tekijä edellisvuosilta, myös uudet
vapaaehtoiset ovat
tervetulleita.”
— Siihen voisi rohkaista ihmisiä,
että he voisivat ihan vain keskustella ja kysellä toisiltaan vähän.
— Kaikki eivät halua sitä, Antti
kommentoi.
— Osa varmaan haluaa, Marketta lisää.
Vaikka moni joulujuhlan vapaa-

Seurakuntien joulumökin myyntituotot menevät hyväntekeväisyyteen.

”Toivon, että
kohtaamme
mahdollisimman
paljon ihmisiä,
voimme vaihtaa
ajatuksia ja ihmiset
tukevat hyväntekeväisyyttä.”
Pasi Riepponen

kia, lapasia, myssyjä, keppiporoja, joulukortteja, kynttilöitä ja
paljon muuta.
Myyjät vaihtelevat päivien
mukaan. Mökillä ovat mukana
myös esimerkiksi Toivon Ikkuna Maailmalle -kauppa (16.12.),
Naisten Pankki (17.12.) ja Yhteisvastuukeräys (18.12.). Mökin myyntituotot menevät päivästä riippuen eri hyväntekeväisyyskohteisiin, kuten Yhteisvastuukeräykseen.
Mökillä on tavattavissa päivittäin klo 13–14 kuusipappi, joka
on talvinen versio kesän lehmuspapista.

Sammonlahden
seurakuntakeskuksessa voi
taas tirkistellä ikkunoista

— Kuusipapin rooli on olla siellä läsnä, jos ihmiset haluavat jutella papin kanssa ja tutustua seurakunnan pappeihin ja työntekijöihin, kuusipappina itsekin toimiva Riepponen kertoo.
Viime kesänä Lappeenrannan seurakunnassa työskentelyn
aloittaneena hän on ensimmäistä kertaa järjestämässä joulumökkiä.
— Toivon, että kohtaamme
mahdollisimman paljon ihmisiä,
voimme vaihtaa ajatuksia ja ihmiset tukevat hyväntekeväisyyttä.
Atso Suopanki

Tanja Musto-Keijonen

Sammonlahden seurakuntakeskuksen ikkunoissa voi
seurata päivittäin vaihtuvaa joulukalenteria toisena
vuonna peräkkäin.
ehtoisista on vanha tekijä edellisvuosilta, myös uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita. Osallistumisesta kiinnostunut voi olla yhteydessä Katriina Pyyhtiään puhelimitse numerossa 040 3126 730.
— Mitään vaatimuksia ei ole ja
ihan kaikille kyllä löytyy jotakin.
Jos olet valmis auttamaan, sillä
pääsee pitkälle, Pyyhtiä kannustaa.
Atso Suopanki

➤ Jouluaaton juhla ti 24.12.
klo 11.30 Kimpisen koulukeskuksessa, Pohjolankatu
2. Sitovat ilmoittautumiset ja
kyytitarpeet 2.–13.12. klo 9–15
p. 040 3126 506 (viestejä ei
huomioida). Maksuton menopaluu-bussikyyti Joutsenon
linja-autoasemalta; menokyytiä
varten muualta kaupunkialueelta mahdollista saada
paikallisbussilippu. Paluukyyti
järjestetään tilausajona (Kivisalmi-Sammonlahti-Lauritsala).

Työntekijäkokouksessa se
keksittiin: Entäs jos laitetaan
vaihtuva kuvaelma seurakuntakeskuksen ikkunaan joulukalenterin tavoin? Idea sai kannatusta ja ryhdyttiin tuumasta
toimeen — koko henkilöstön
yhteistyönä.
Ikkunakalenterin tarkoituksena oli tarjota seurakuntalaisille ja ohikulkijoille mahdollisuus seurata matkaa kristilliseen jouluun kalenteriluukkujen kautta.
Vuosi sitten aiheet vaihtelivat ja oli kaikenlaisia joulun
odotukseen liittyviä luukkuja. Tänä vuonna luukkujen ajatus nousee joululauluista. Luukut aukeavat (valo syttyy ikkunaan) ensimmäisestä adventista 24.12. saakka klo 7:00.
Käy ”avaamassa” kalenteri —
mitä mieleesi tuleekaan kunkin päivän laulusta?

Tanja Musto-Keijonen
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joulumusiikki
Markus Sommers

Kauneimmat joululaulut

Jouluradio soi
monikulttuurisempana
kuin koskaan

Kauneimmat Joululaulut 2019 -kampanjan suojelija Katri Helena:

”Joululaulujen laulaminen
on sielunhoitoa”
Kauneimmat Joululaulut -kampanjan suojelija on tänä vuonna
Katri Helena. Hänen jo 1960-luvulla alkanut laulajan uransa jatkuu edelleen, vaikka hän valitsee
tekemisensä jo tarkasti. Loppuvuodesta hänellä on runsaan vuoden keikkatauon jälkeen neljä joulukonserttia. Myös Kauneimpien Joululaulujen suojelijana toimiminen on hänelle mieluisa kunniatehtävä.
— Kauneimmat Joululaulut on
klassikko. Minusta joululaulujen
laulaminen kirkossa on suorastaan sielunhoitoa. Ihmisten on vaikea pysähtyä kaikenlaisten virikkeiden ja ajatusten myllerryksessä, mutta kirkossa se voi onnistua. Kun laulat jo lapsuudesta tuttua tekstiä – silloin olet juuri siinä
hetkessä. Kynnys tulla kirkkoon
on matala, eikä siellä tarvitse olla yksin.

Katri Helenan Joulumaa
on jo klassikko
Suomalaiset rakastavat vanhoja,
perinteisiä joululauluja. Niin myös
Katri Helena.
— Kun joulu on sekä Jouluyö,
juhlayö – niitä lauloin pikkutyttönä koulun joulujuhlissa ja kotona.
Varpunen jouluaamuna on myös
kulkenut mukanani lapsuudesta saakka. Kaksi vuotta ennen minua syntynyt veljeni kuoli jo puolivuotiaana, sota-aikana. Äiti kertoi tuon pienen veljen tulevan siihen lintulaudalle katsomaan minua varpusena. Se lohdutti ainoan

lapsen kaveri-ikävää.
Uudemmista lauluista Katri Helenan kestosuosikki on niin ikään
Kauneimmat Joululaulut -äänestyksen kärkeen vuosi toisensa jälkeen nouseva Sydämeeni joulun
teen. Sen hän esittää aina omissa
joulukonserteissaan.
— Omasta tuotannosta suosikki-

”Ohjelmisto on laadittu kirkkoon sopivaksi, mutta olen
huomannut, että se
toimii kyllä konserttisaleissakin.”
Katri Helena

ni on Joulumaa. Ja viimeisimmältä
joululevyltäni Siivet-kappale. Laulan sen taivaaseen siirtyneelle pojalleni.
Katri Helenan oma sävellys Joulumaa on yksi radiokanavien eniten soittamista suomalaisista joululauluista. Sanat siihen teki Katri
Helenan idean pohjalta Juha Vainio.
— Niilo Tarvajärvi puuhasi
1970-luvulla Joulumaata Lappiin
ja levy-yhtiö päätti tehdä ajatusta
tukevan levyn, johon pyysi lauluja
eri artisteilta. Tuolle levylle en ehtinyt laulua tehdä, mutta myöhemmin aloin kuitenkin miettiä, mistä

Minä, sinä, me –
parisuhde kolmantena!
Perhe- ja parisuhdeleiri pe–su 3.–5.1.2020
Kesärannan leirikeskuksessa, Jänheentie
300, Joutseno

laulu voisi kertoa. Melodia tuli jostain — sehän on hyvin yksinkertainen — mutta sanoiksi sain vain
osan: ”Voi jos jostain saada voisin
suuren puurokauhan, sillä antaa
tahtoisin mä maailmalle rauhan.”
— En osannut pukea ajatuksiani sanoiksi. Soitin Juha Vainiolle ja
hän teki sitten tekstin. Se on edelleen erittäin hyvä ja ajankohtainen
teksti.
Joulukonserteissaan Katri Helena laulaa myös uusia lauluja, mutta niissäkin henki on rauhallinen.
— Ohjelmisto on laadittu kirkkoon sopivaksi, mutta olen huomannut, että se toimii kyllä konserttisaleissakin. Minä myös laulatan ihmisiä konserteissa. On hanget korkeat, nietokset -laulussa on
niin monta säkeistöä, että sen aikana ehtii kävellä ihmisten luo.
Toiset ovat tulleet vain kuuntelemaan, toiset haluavat laulaakin.
Olen sanonut, että jos laulattaa,
niin siitä vaan.

Maailman lapset
lähellä sydäntä
Katri Helena on ollut mukana
YK:n lastenjärjestö Unicefin toiminnassa lähes 30 vuotta. Lasten
hyväksi hän on laulanut myös esimerkiksi Elämä lapselle -konserteissa ja Nenäpäivässä.
— Koen, että esiintyvillä taiteilijoilla on suorastaan velvollisuus olla mukana hyväntekeväisyydessä,
koska se on mahdollista tekemällä sitä omaa työtämme, jota rakastamme.

Jouluradio käynnistyi tänä vuonna 4.11.
ja soi aina loppiaiseen saakka. Tarjolla on
entistä laajempi kattaus joulumusiikkia ympäri
maailman, rakastetuimpia klassikoita unohtamatta.
Tällä kertaa Jouluradio kuuluu 27:llä eri paikkakunnalla,
eli joululaulut soivat ennätyksellisesti lähes koko Suomessa!
Aidon ja alkuperäisen Jouluradion lisäksi tarjolla on myös yhdeksän erilaista nettiradiokanavaa vaativaankin joulumusiikkimakuun.
— Jouluradio tulee tänä
vuonna 17-vuotiaan itsevarmuudella, intoa puhkuen ja hieman röyhkeyttä uhkuen, naurahtaa Jouluradion toimituspäällikkö Riitta Kalliorinne.
Joulumusiikki kuuluu kaikille ja siksi tänä vuonna Jouluradiossa kuullaan musiikkia ympäri maailman. Kalliorinne lupaa tuttuja joululauluja eri kielillä ja uusilla sovituksilla. Vii-

Katri Helena rakastaa vanhoja, perinteisiä joululauluja.

— Ymmärrän, että maailman lasten hätä on suuri, mutta sen edessä ei saa hyytyä. Jos saamme edes
pienelle osalle heistä apua, se on
merkityksellistä. Meille pieni summa on iso apu kehitysmaan lapselle. Kauneimmat Joululaulut -keräyksen tuotolla pystymme auttamaan jo suurta määrää lapsia!
Katri Helena on päässyt myös
näkemään kehitysmaiden todellisuutta ja siellä tehtävää työtä käytännössä Nepalissa.
— Katsoessani silmästä silmään
lasta sylissään pitävää nepalilaisäitiä ymmärsin, että me olemme

Katri Helena

kaikki ihan samaa ainetta. Niin minä olin aina ajatellut, mutta tuo
kokemus teki sen hyvin konkreettiseksi. Apua tarvitsevia on niin

paljon, että se voi tuntua toivottomalta. Minua auttoi se ajatus, että jos voin tehdä jotain vaikka vain
yhden ihmisen hyväksi, niin olen
tehnyt oman osani. Tärkeintä on,
että olemme mukana virrassa.
Katri Helena ei myöskään tee
eroa sen mukaan, tarvitaanko
apua enemmän Suomessa vai ulkomailla.
— Meiltä riittää kyllä molemmille. Maailma on tällä hetkellä niin
pieni paikka, että kaikki vaikuttaa
kaikkeen. Emme me voi sulkeutua
omaan kuplaamme. Ilmasto ja monet muutkin asiat ovat koko maa-

pallon asioita.
➤ Lue lisää: kauneimmatjoululaulut.fi
Kirsi Elo

Artikkeli on julkaistu Suomen
Lähetysseuran sivuilla 16.10.2019
➤ Kauneimmat Joululaulut soivat
taas maailman lapsille tuhansissa
tilaisuuksissa ympäri Suomea.
Katso Lappeenrannan alueen kauneimmat joululaulut joulunajan
kalenteristamme sivuilta 14-15.

Adventtilounas ja myyjäiset
su 1.12. klo 11.30-13.30 Joutsenon
seurakuntakeskuksessa, Penttilänt. 5
Menu: rosolli, vihersalaatti, graavilohi, kananmunat, perunat, uunijuurekset, kinkku, sinappi, rieska,
ruisleipä, kotikalja, riisipuuro, rusinasoppa.
Kahvi ja joulutorttu. Vapaaehtoinen maksu
Joutsenon srk:n lähetystyölle.

Seurakuntien varhaiskasvatus järjestää

Aikuisten ohjelmasta vastaa Lappeenrannan
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Pirkko
Varis. Isäntäparina Heli ja Juha Eklund. Lapsille
omaa ohjelmaa.
Leirin hinta 6.12. saakka: aikuiset 90 €, lapset
(4–15-v.) 45 €, sisältää täysihoidon omin liinavaattein. 6.12. jälkeen 10 € / hlö kalliimpi.
Ilmoittautuminen pe 22.12. mennessä osoitteessa
lappeenrannanseurakunnat.fi tai Sammonlahden
seurakuntatoimisto, Liisa Hovi, 040 3126 208 /
liisa.hovi@evl.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä
mainittava mahd. lasten iät ja ruoka-aineallergiat.
Tiedustelut: Juha Eklund, 040 3126 500,
juha.eklund@evl.fi.

”Ymmärrän, että
maailman lasten
hätä on suuri,
mutta sen edessä
ei saa hyytyä.”

perheille yhteisiä

askarteluhetkiä
La 30.11. klo 10
Perheiden joulusäpinät
Pulpin seurakuntatalo Linjatie 11
Su 1.12. klo 10
Sammonlahden adventtitapahtuma
Sammonlahden kirkko Hietakallionkatu 7
• askartelut alkavat klo 11
Ti 10.12. klo 17
Ylämaan kirkko Koskentie 1
Ke 11.12. klo 18
Kauneimpien joululaulujen yhteydessä
Vainikkalan seurakuntatalo Rikkiläntie 38

Avoinna ma–pe klo 10–17 Valtak. 32
Myynnissä käsinkudottuja villasukkia ym.
käsitöitä, reilun kaupan tuotteita sekä
joulukortteja.

”Haluamme Jouluradiossa tänä
vuonna esitellä
kuulijoillemme,
miten hienosta
ja moninaisesta
joulumusiikista
nautitaan ympäri
maailmaa”
Aura Neuvonen

ma 30.12. klo 9 alkaen

Ristikankaan hautausmaa, Lavolankatu 17
Lepolan hautausmaa, Lepolankatu 11A
Lepoharjun hautausmaa, Ilottulantie 21
Vanha hautausmaa, Kauppakatu 73
Tervetuloa talkoisiin!
Hannu Haikonen
YKN:n puheenjohtaja
kirkkoherra

Kari Virtanen
talousjohtaja

teksti: jouluradio.fi

➤ Jouluradio on seurakuntien yhteinen radiokanava sekä verkkomedia,
jonka sivustolla soi 10 eri
tyylisuunnan joulumusiikin
kanavaa. Kaiken kaikkiaan
Jouluradion musiikki helkkyy vuonna 2019 yhteensä
27 lähettimen voimin,
kattaen 4,3 miljoonaa potentiaalista kuulijaa ympäri
Suomen. Viime joulukuussa
Jouluradio oli Suomen
5. kuunnelluin kanava
ja viikkokuuntelijoita oli
ennätykselliset 787 000.
Jouluradio oli jälleen koko
Suomen kuunnelluin nuorisokanava 9-24-vuotiaiden
keskuudessa.

Joulukonsertti

su 15.12. klo 18 Sammonlahden
kirkossa, Hietakallionkatu 7

ti 3.12. klo 18
Sammonlahden
kirkossa, Hietakallionkatu 7

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Jouluinen majatalo
– kohtaamisen ilta
su 8.12. klo 17

Ristikankaan, Lepolan, Lepoharjun ja Vanhalla
hautausmaalla järjestetään joulun hautakynttilöiden keruutalkoot maanantaina 30.12. klo 9 alkaen.
Tarjolla mehua, kahvia ja pikkupurtavaa.

löiden kanssa joulumusiikista. Jaksot striimataan suorina
Jouluradion Facebookiin, lähes
112 000 seuraajalle.
— Joulu on mielentila, johon ei tarvita muuta kun joulumusaa. Jouluradio-media tekee joulumusiikkisisältöjä innovatiivisella otteella ja yleisöä kuuntelemalla. Haluamme
löytää jokaiselle sopivan tavan
saada joulu sydämeensä, Kalliorinne muistuttaa.

Heijastus-kuoron joulukonsertti

Tervetuloa tekemään löytöjä pukinkonttiin!

Joulun hautakynttilöiden
keruutalkoot

koittain kuullaan joululauluja
maailman eri kolkilta, vaihtuvilla teemoilla.
— Joulumusiikki
yhdistää
meitä yli rajojen ja kulttuurien.
Monet meille tutut joululaulut
soivat myös muualla ja toisaalta meidän joulunviettoamme
ilahduttaa muista kulttuureista peräisin olevat kappaleet.
Haluamme Jouluradiossa tänä
vuonna esitellä kuulijoillemme,
miten hienosta ja moninaisesta
joulumusiikista nautitaan ympäri maailmaa, kertoo Jouluradion musiikkipäällikkö Aura
Neuvonen.
Tänä vuonna Jouluradio on
paljon muutakin kuin radiokanava. Helsingin Kalasataman
kauppakeskus REDIin muuttanut toimitus näkyy ja kuuluu
ostoskeskuksen arjessa. Hoosianna-virsi viritetään uuteen uskoon ja sen julkaisukonserttia
vietetään isossa tapahtumassa
REDIn keskusaukiolla 1.12. Perinteeksi muodostunutta Joululaulupäivää vietetään sunnuntaina 15.12., jolloin Jouluradio haastaa taas laulamaan tuttuja joululauluja yhdessä #lupalaulaa.
Tänä vuonna Jouluradio lanseeraa täysin uuden Kuulostaa
joululta -videosarjan. Suorissa
lähetyksissä keskustellaan viikoittain suomalaisten vaikuttajien, muusikoiden ja muiden
julkisuudesta tuttujen henki-

Lappeenranta
101,3 MHz

Lappeenrannan kirkossa,
Mannerheiminkatu 1
Vieraana KRS:n varatoim.joht.
Kalle Virta, mukana Outi Apell
ja Jarkko Lavaste sekä
Kaisa ja Timo Tuikkanen.
Glögitarjoilu
Ilta täynnä iloista musiikkia,
elävää Sanaa ja kohtaamisia,
joulun odotusta.
Järj.
Kansan
Raamattuseura

VMSIX-lauluyhtye Namibiasta.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
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Nuorisotyö

Ari Tuomikoski

Anna-Riina Aromaa

Nuorisotyö

KAUKAAN LAULUMIEHET
JOHTAA ANTTI TAIPALE

Yö
kirkossa

ADVENTTIKONSERTTI
LAURITSALAN KIRKOSSA
SUNNUNTAINA 1.12.2019
KLO 18.00
OHJELMA 12€
Päiväkeskus Tikankulmaan on helppo löytää.

Kaartinkulmasta Tikankulmaan —
Päiväkeskus muutoksen tuulissa
Klo 10 Adventtimessu
Joulutori ”Kohtaamisia herkkujen ääressä”
avautuu messun jälkeen.
Kojuissa kotoista riisipuuroa ja uusia etnisiä makuja.
Paikallisten toimijoiden myyjäispöytiä.
Toritapahtuma loppuu klo 13.00,
lapsille askartelua klo 13.30 saakka.
Klo 13 Joulunäytelmä kirkossa

Joulutorilla tavataan!

Vuosi sitten kyselin uutta liettä Kaartinkulmaan. Emme saaneetkaan entisen tilalle uutta ja toimivaa liettä, vaan irtisanomisen tiloista pois remontin alta. Alkujärkytyksen jälkeen alkoi vaikea tilojen etsintä. Monien yritysten jälkeen löytyi entisistä eläinlääkärin tiloista päiväkeskukselle sopiva paikka. Eksoten kanssa käytiin
yhteistyö läpi ja tahto siirtyä remontin jälkeen uuteen paikkaan oli vahva. Yhteistyö Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja
Eksoten kanssa on ollut pitkä.
Toukokuun lopulla suljimme vanhat
ovet ja aloitimme muuton päiväkeskuksen työntekijöiden kanssa. Nimikilpailun
tuloksena otimme käyttöön nimen Päiväkeskus Tikankulma.
Muutto oli työläs, mutta saatiin tehtyä.
Kiitos siitä niin työntekijöille kuin vapaaehtoisillekin.
Uusissa tiloissa oli suuri urakka etsiä
paikka tarpeellisille tavaroille ja toiminnoillekin. Paljosta tavarasta luovuttiin,
mutta kaikki käyttökelpoinen hyödynnettiin kulujen hillitsemiseksi.
Tilat avattiin kävijöille juhannusviikolla, tosin keskeneräisenä. Keskeneräisyys
on rasittanut syksyämme ja se vaikuttikin
moniin kävijöihin ja työntekijöihin valitettavan häiritsevästi. Kaikki oli ihanasti
rempallaan, totesin useasti. Näin oli monen tekijän summana ja asioiden edetessä pikku hiljaa.
Saimme kuitenkin keittiön ja tilat kuntoon juuri ennen tiistaita 8.10. Tuolloin
oli toiminnan ja tilojen siunaaminen sekä
viralliset avajaiset. Saimmekin vieraita koko päivän aikana reilusti yli sata henkeä.
Voimme olla tiloista tyytyväisiä. Päiväkeskuksessa on siistiä, kalusto, keittiö
ja tekstiilit luovat rauhallisen ympäristön

toimia. Ajoittainen ahtauskaan ei haittaa
ihmisten kohtaamista. Tietoa saa inforuudusta ja ikkunateipit luovat selkää yleiskuvaa. Tikankulman löytää Facebookista
ja nettisivut ovat paraikaa tekeillä.
Nyt on aika miettiä entistä tarkemmin
itse toimintaa. Päiväkeskustyö jakautuu
kahteen osaan; työhön kävijöitä varten ja
työtoimintoja tarjoavana paikkana.
Uudessa paikassa työtehtävät ja tekemisen tapa hakee paikkaansa muotoutuen koko ajan.
Edelleen tarjoamme aamupalat maanantaisin ja perjantaisin sekä lounaan keskiviikkoisin. AA kokoontuu kahdesti viikossa itsenäisesti, joitakin asioita mainitakseni.
Muutto on tuonut uusia kävijöitä entisten rinnalle. Lokakuussa käyntejä oli
1065, joista työtoiminnan käyntejä 199.
Muuttoa näkyvälle paikalle ei ole tehty
turhaan. Haluamme rakentaa toimintaa
toisinaan myös iltapäiviin. Kävijöille on
tarjolla Kauneimmat Joululaulut 5.12. klo
13. Myös ystävänpäiväksi on musiikkihetki luvassa. Keväälle on luvassa kävijöiden
itsensä ideoimaa toimintaa opiskelijoiden
avustuksella.
Tavoitteenamme on tehdä Tikankulmasta paikka, jonne on hyvä tulla ja siellä hyvä olla ja tehdä työtä. Yhdessä voimme sen tehdä. Tule käymään tai mukaan
ideoimaan!
Siunattua lähestyvää adventin aikaa!

Lappeenrannan seurakunnan varhaisnuorisotyönohjaajat tarjosivat tätä mahdollisuutta alueen alakouluille ja Lönnrotin koulun luokka tarttui
haasteeseen.
Koululaiset saapuivat Lappeenrannan kirkon pihaan alkuillan hämärissä ja tutustuivat kirkon mielenkiintoiseen historiaan ja arkkitehtuuriin.
Ympäröivät vallit tarjosivat upeat ja
jännittävät puitteet ulkoleikeille.
Sisällä tutustuttiin lisää kirkon tiloihin urkuparvesta partiokellariin
hauskan kuvasuunnistuksen avulla ja
pääsivätpä lapset kiipeämään myös
ylös kellotapuliin, mikä oli lapsista
jännittävää.
Iltapalaksi leivottiin yhdessä sämpylöitä ja lämpimäisten tuoksu valtasi
kirkon tilat. Majapaikat löytyivät kappelista ja alasalista ja ilta huipentui
piiloleikkiin pimeässä kirkkosalissa.
Hiljainen hälinä jatkui vielä yön pikkutunneille, mutta viimeinenkin silmäpari sulkeutui kahden aikaan. Tai
näin työntekijät ainakin luulevat…
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun

armi auttaa

Kuinka monta
joulupäivää, onko
niitä useampiakin?
Jere Turunen leipoo sämpylöitä Lappeenrannan kirkon keittiössä. Itse tehty iltapala ja iltatee nautittiin kirkon alasalissa.

Yö kirkossa -konseptia kokeiltiin,
mutta
varhaisnuorisotyönohjaajat
Jukka Hirvi ja Anna-Riina Aromaa
kokivat, että tämä on jatkossakin ehdottomasti toteuttamisen arvoinen
tapahtuma, joka tarjoaa lapsille luontevan yhteyden kirkkoon tilana.

”Kokemuksien
kirjaan tämä
jää varmasti
ikimuistoisena juttuna
meille jokaiselle.”
Anne-Mari Hulkkonen

Luokanopettaja Anne-Mari Hulkkonen Lönnrotin koulusta kertoi
kuulleensa yökirkko-mahdollisuudesta, kun Lappeenrannan seurakunnan varhaisnuorisotyönohjaajat AnnaRiina ja Jukka kävivät koululla kertomassa tarjoamistaan yhteistyömah-

dollisuuksista.
— Innostuin heti, koska olimme pitämässä yökoulua marraskuussa! Oppilaat innostuivat myös välittömästi, olisihan se aika ihmeellistä ja erikoista viettää yö tyhjässä kirkossa,
jännittävääkin! kertoo luokanopettaja
Hulkkonen ensitunnelmistaan.
Opettajan mielestä yö kirkossa oli
oikein positiivinen ja mukava kokemus. Seurakunnan varhaisnuorisotyönohjaajat saivat kiitokset toimivan
ja kivan kokonaisuuden suunnittelemisesta ja järjestämisestä, jossa opettajan rooli oli olla vain mukana.
— Olin erityisen iloinen siitä, että
vanhemmat antoivat luvan jokaiselle
oppilaalle osallistumiseen, vaikka uskontokuntia on monenlaisia! Kokemuksien kirjaan tämä jää varmasti ikimuistoisena juttuna meille jokaiselle.
Huikea kokemus oli myös minulle, joka on monenlaisia yökouluja viettänyt, muttei koskaan tällaista, kiittää
Hulkkonen.

Henkilöstöuutisia

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT

Aloittaneita
➤ Niina Korpi, Joutsenon srk, vs. nuorisotyönohjaaja 1.9.2019–31.7.2020
➤ Teija Liukko, Joutsenon srk, srk-pastori
1.11.2019– (virkavapaalla), sijaisena Juuso Sikiö
➤ Tiina Rantanen, Lauritsalan srk, vs. kappalainen 1.10.2019–30.6.2020

M. HYPPÄNEN

Terveisin

HAUTAUSTOIMISTO - KUKKAKAUPPA

Ari Tuomikoski ja Tikankulman väki

➤ Päiväkeskus Tikankulma on avoinna
arkisin klo 8.00-14.00 ja sijaitsee
Lavolassa osoitteessa Siltakatu 2.
Ari Tuomikoski

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

Hautakivi & kaiverrus
050 462 7604

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

Mikontie 3, Lpr (verstas)

90

Palvelua yli
vuoden
kokemuksella!

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

Hautaustoimisto ja Kukkakauppa

Tolvanen Oy

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

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

Saimaantie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO

TAKSI
SAIMAA

Savitaipaleen

Kukka ja Hautaus Ky
Kahviotilassa on mukava vaihtaa kuulumisia.

Se oikea joulu ei ole, kuten usein ajattelemme, jouluaattto vaan ensimmäinen joulupäivä, Kristuksen syntymäpäivä.
Toinen joulupäivä on omistettu ensimmäiselle marttyyrille Stefanokselle, suomalaisittain Tapanille. Jeesus syntyi maailmaan ihmislapseksi, mutta hän jakaa ihmisiä kahteen leiriin, siitä tapaninpäivä ja sen aihe Stefanoksen
marttyyrikuolema meille kertoo. Hevosajelut
ja joulunajan leikit ovat tuon päivän kansanperinnettä.
Kirkkokäsikirjasta löytyvät edelleen tekstit kolmatta ja neljättä joulupäivää varten.
27.12. on omistettu apostoli Johannekselle. Tämä johtunee siitä, että hänet on samaistettu Johanneksen evankeliumin kirjoittajaan
ja tuon evankeliumin alku on yksi joulunajan
teksteistä.
Neljäs eli viattomien lasten päivä kertoo
Herodeksen toimeenpanemasta Betlehemin
lastenmurhasta. Tapaninpäivään liittyvät teemat toistuvat tässä, jo Vapahtajan syntymän
aikoihin hänen tähtensä on jouduttu kärsimään.
Joulu ei siis ole vain kulkusten kilinää ja
kauniita koristeita, vaan toivon juhla kaikille
maailman kärsiville ihmisille.

Anna-Riina Aromaa

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



Lauritsalan seurakunnan diakoniatyön hyväksi

Lappeenrannan kirkossa tapahtui jotakin aivan uutta,
kun Lönnrotin koulun
5b-luokka saapui viettämään yökoulua kirkon
tiloihin. Tempaus oli osa
valtakunnallisia Yö kirkossa -tapahtumia, joissa juhlistetaan sitä, että kirkko
on tehnyt työtä kouluikäisten parissa 100 vuotta.

Poisjääneitä
➤ Pirjo Heinonen, Lauritsalan srk, toimistosihteeri, eläkkeelle 31.8.2019
➤ Tiina Meuronen, varhaiskasvatuksen toimistosihteeri 31.12.2019
➤ Jukka Nikunen, hautaustoimen päällikkö,
menehtyi 6.8.2019
➤ Jari Reponen, työnjohtaja, eläkkeelle
30.11.2019
➤ Samuli Suolanen, Sammonlahden srk, srkpastori, menehtyi 30.10.2019
Virkavapaalla
➤ Leena Kinnunen, varhaiskasvatuksen ohjaaja,
14.10.2019–13.10.2020
➤ Maria Kuusiniemi, Lauritsalan srk, kanttori
1.11.2019–30.4.2020, sijaisena Johanna Sientola
➤ Martti Lähteenmäki, Lappeen srk, nuorisotyönohjaaja 1.09.2019–31.8.2021, sijaisena Päivi
Suutari
➤ Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, varhaiskasvatuksen johtaja, 1.10.2019–30.6.2020, sijaisena
Jaana Pussinen
➤ Jaakko Ranta, Lappeen srk, srk-pastori,
1.12.2019–30.11.2020, sijaisena Susanna Julin
➤ Kaisa Salo, Lappeen srk, kappalainen,
15.10.2019–29.2.2020
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Joulu 2019 – adventista loppiaiseen
Perheiden joulusäpinä klo 10–
13 Pulpin srk-talolla, Linjat. 11.

Ensimmäinen
adventtisunnuntai 1.12.
Messu klo 10 Lappeenrannan
kirkossa, Mannerheimink. 1.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Joutsenon Gospelkuoro.
Perhemessu ja kirkon 50-v.juhla klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Piispa Seppo
Häkkinen, Luukaskuoro ja kirkkokuoro. Kirkon uudet kirkkotekstiilit otetaan käyttöön. Messun jälkeen esirukouspalvelu kirkossa.
Suuri juhla -adventtitapahtuma klo 11.30–13 Lauritsalan kirkon pihalla ja srk-kodissa, Kauppalank. 1. Toimintapisteitä lapsille, poniratsastusta, joulupuuro
ym. tarjoilua, arpajaiset sekä lähetysmyyjäiset.
Adventtilounas ja myyjäiset
klo 11.30–13.30 Joutsenon srkkeskuksessa, Penttilänt. 5.
Kaukaan Laulumiesten konsertti klo 18 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Ohjelma 12 €,
tuotto diakoniatyölle.
Messu klo 10 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35. Rippikoulun starttikirkko.
Messu klo 10 Ylämaan kirkossa,
Koskent. 1.
Messu klo 10 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.
Lähetyksen joulumyyjäiset ja
kirkkokahvit messun jälk. Nuijamaan srk-salissa, Tassiant. 9.
Kasukkalan kauneimmat joululaulut klo 16 Penttilän navetassa, Vainikkalant. 72.
Messu klo 10 Sammonlahden
kirkossa, Hietakallionk. 7.
Adventin avaus Sammonlahden
kirkolla. Joulutori ”Kohtaamisia
herkkujen ääressä” avautuu messun jälkeen. Kojuissa kotoista riisipuuroa ja uusia etnisiä makuja.
Paikallisten toimijoiden myyjäispöytiä. Lapsille askartelua. Toritapahtuma päättyy klo 13.
Joulunäytelmä klo 13 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionk. 7.
Joulunäytelmä klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionk. 7.
Saksankielinen adventtijumalanpalvelus, Deutschsprachiger
Adventsgottesdienst klo 18.30
Sammonlahden kirkolla, Simpukassa, Hietakallionk. 7. Kirkkokahvit.

Maanantai 2.12.
Hujakkalan kauneimmat joululaulut klo 18 Seurojentalolla,
Väkevälänt. 2.
Joulunäytelmä klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionk. 7.

Tiistai 3.12.
Vilkjärven kauneimmat joulu-

Atso Suopanki

laulut klo 18 Vilkjärven kylätalolla, Salmelant. 10.
VMSIX-konsertti klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionkatu 7.
Naisten hyvänolonillassa klo
18 Sammonlahden kirkossa, Hie
takallionk. 7 jouluisia askarteluja, joulusauna, joulupuuro. Ilm.
maarit.hirvi@evl.fi / 040 3126
502.

Keskiviikko 4.12.
Arkipäivän ehtoollinen klo 11
Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Lappeenrannan sotaveteraanien joulujuhla klo 13 Lappeen
srk-salissa, Kirkkok. 10.
Joulunäytelmä klo 14 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionk. 7.
Joulunäytelmä klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionk. 7.
Ilta Isänmaalle klo 19 Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35.

Torstai 5.12.
Joululaulumuskari to 5.12. klo
9.30 Ylämaan kirkossa, Koskent. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Tikankulmassa, Siltak. 2.
Joulunäytelmä klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionk. 7.

itsenäisyyspäivä 6.12.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Lappeen kirkossa, Valtak. 35.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Nuijamaan
kirkossa, Tassiant. 9.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Ylämaan kirkossa, Koskent. 1.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Joutsenon
kirkossa, Penttilänt. 1. Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti ja seppeleenlasku sotiemme
kaikille muistomerkeille.
Itsenäisyyspäivän juhlakahvit
klo 11.15 Joutsenon srk-keskuksessa, Penttilänt. 5.
Itsenäisyyspäivän juhla klo
12 Joutsenon srk-keskuksessa,
Penttilänt. 5.
Kunniakäynti, seppeleenlasku
ja kynttilöiden sytyttäminen
sankarivainajien muistomerkillä klo 14 Rauhan hautausmaalla,
Tiuruniement. 24.
Partiolaisten soihtukulkue klo
15 Joutsenon torilta sankarihaudoille.
Kynttilöiden sytyttäminen klo
15.15 Joutsenon hautausmaan
sankarihaudoille.
Itsenäisyyspäivän juhlakahvit
klo 11.30 Nuijamaan ja Ylämaan
srk-salilla.
Itsenäisyyspäivän partiohartaus klo 14 Sammonlahden kirkossa.
Cup-kahvilan kauneimmat joululaulut klo 14, Katajak. 12.
Seurakuntakuoron arpajaiset.

Itsenäisyyspäivän kynttiläkirkko klo 15 Simolan vesitorni, Vesitornint. 84.
Täällä Pohjantähden alla — Petri Laaksosen konsertti klo 14
Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Liput ticketmaster.fi
22,50 €, ovelta 20 €, osa tuotosta diakoniatyön hyväksi.

samessu klo 16 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Sudenpentujen lupauksen anto. Luukaskuoro ja nuorten bändi.
Partiolippukuntien Lauritsalan Sinisiskot ry:n ja Lauritsalan Siniveljet ry:n joulumyyjäiset klo 17–18.30 Lauritsalan srkkodissa, Kauppalank. 1.

Lauantai 7.12.

Maanantai 9.12.

Lähetyksen joulupuuro ja myyjäiset klo 11–13 Lappeen srk-salissa, Kirkkok. 10.
Hanhijärven kauneimmat joululaulut klo 18 Hanhijärven kylätalossa, Hanhijärvent. 390.

Joululaulumuskari klo 9.30
Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.
Tirilän kauneimmat joululaulut klo 18 Tirilän työväentalolla,
Onnink. 6. Kahvit klo 17.30, lähetysarpajaiset.
Korkea-ahon kauneimmat joululaulut klo 18 Korkea-ahon
koulu, Korkea-ahon t. 737.

Toinen adventtisunnuntai 8.12.
Messu klo 10 Lappeenrannan
kirkossa, Mannerheimink. 1.
Messu klo 10 Lappeen kirkossa,
Valtak. 35.
Messu klo Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7. Rippikoulun aloitusmessu. Kirkkokahvit.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Perinteiset joutsenolaisten
järjestöjen myyjäiset klo 12–
14 Joutsenon srk-keskuksessa,
Penttilänt. 5.
Lasten Kauneimmat joululaulut Kumminkaa klo 15 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionk. 7.
Kauneimmat joululaulukirkko
klo 18 Pulpin srk-talolla, Linjat.
11. Kahvitarj.
Kauneimmat joululaulut Kumminkaa klo 16 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35.
Kauneimmat joululaulut -mu-

Tiistai 10.12.
Korvenkylän joulujuhla klo 12
Korvenkylän srk-kodilla, Harmaakalliont. 2.
Kauneimmat joululaulut klo 13
kerhohuoneessa, Kiviharjunk. 2.
Jouluinen askarteluilta klo 17
Ylämaan kirkolla, Koskent. 1.
Jouluaskarteluilta alakouluikäisille klo 17–19.30 Lauritsalan srk-kodilla Nuokkarilla,
Kauppalank. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Pikku Pete -ravintolassa, Kauppak. 52.
Simolan kauneimmat joululaulut klo 18 Simolan koululla, Rikkilänt. 1292.
Ilottulan kauneimmat joululaulut klo 18 Pia Pekillä, Sepänmäent. 45.

peenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Arkipäivän ehtoollinen klo 11
Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Kauneimmat joululaulut klo 12
Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Haapajärven kauneimmat joululaulut klo 13 Haapajärven kylätalolla, Vainikkalant. 765.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Sammonlahden kirkossa, Hieta
kallionk. 7.
Opiskelijoiden joulupuuro klo
18 Sammonlahden kirkon takkahuonessa, Hietakallionk. 7.
Kauneimmat joululaulut klo
18 Kivisalmen kerhohuoneessa,
Saarenk. 3.
Kauneimmat joululaulut klo
18 Korvenkylän srk-kodilla, Harmaakalliont. 2.
Kauneimmat joululaulut -viikkomessu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokahvit.
Partala-Saarnialan kauneimmat
joululaulut klo 18 Siivapyöräkerhon ladossa, Soskuant. 8.
Vainikkalan kauneimmat joululaulut ja askarteluilta klo 18
Vainikkalan srk-salilla, Rikkilänt. 38.
Christmas with Elvis Presley
songs -joulukonsertti klo 19
Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Liput lippu.fi 25 €, ovelta 30 €.

Torstai 12.12.

Maanantai 16.12.

Lasten ja perheiden joulukirkko klo 9.45 Lauritsalan kirkossa,
Kauppalank. 1.
Matalan kynnyksen joulujuhla
klo 11 Joutsenon srk-keskuksessa, Penttilänt. 5.
Nuijamaan sotaveteraanien
puurojuhla ja kauneimmat joululaulut klo 16 Nuijamaan srktalolla, Tassiant. 7.
Joululaulumuskari klo 18 Karhuvuoren srk-kodissa, Karhuvuorenk. 19.
Lyytikkälän kauneimmat joululaulut klo 18 Kanavan liikuntakeskus, Törömäent. 20.

Vauvojen joululaulukirkko
klo 12 Lappeenrannan kirkossa,
Mannerheimink. 1.
Sini Kouvosen lauluoppilaiden joululaulukonsertti klo 18
Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.

Keskiviikko 11.12.
Joululaulumuskari klo 10 Lap-

Perjantai 13.12.
Nuorten kauneimmat joululaulut klo 16 Marian aukiolla.
Vackraste julsånger klo 18
Sammonlahden kirkossa, Hieta
kallionk. 7.

Lauantai 14.12.
Venäläiset kauneimmat joululaulut klo 13 Sammonlahden
kirkossa, Hietakallionk. 7.

joulu

Kolmas adventtisunnuntai 15.12.
Messu klo 10 Lappeenrannan
kirkossa, Mannerheimink. 1.
Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokahvit.
Messu klo 10 Lappeen kirkossa,
Valtak. 35.
Messu klo 10 Sammonlahden
kirkossa, Hietakallionk. 7.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Messu klo 12 Ylämaan kirkossa,
Koskent. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Ylämaan kirkossa, Koskent. 1.
Lähetyksen joulumyyjäiset klo
14–16 Ylämaan srk-salissa, Koskent. 1.
Lasten kauneimmat joululaulut klo 15 Lappeen kirkossa,
Valtak. 35.
Tapavainolan kauneimmat joululaulut klo 15 Tapavainolan
seurojen talolla, Myllynt. 44.
Kauneimmat joululaulut klo
15 Kehruuhuoneessa, Kristiinank. 20.
Riistarauhan julistus ja kauneimmat joululaulut klo 16
Sirkjärven metsästysmajalla, Ylämaant. 2505.
Kauneimmat joululaulut klo
16 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokuoro.
Kauneimmat joululaulut klo 17
Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Heijastuksen joulukonsertti
klo 18 Sammonlahden kirkossa,
Hietakallionk. 7.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Lappeen kirkossa, Valtak. 35.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.
Kauneimmat joululaulut Kumminkaa klo 18 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.

Perinteiseen tapaan joulunaika on täynnä tilaisuuksia seurakunnissa. Tältä aukeamalta löydät niin hartaudet kuin
Kauneimmat Joululaulutkin. Tule rohkeasti tutustumaan myös uusiin tilaisuuksiin! Lämmintä joulunaikaa!
Lauantai 30.11.
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Tiistai 17.12.
Lapsiperheiden ja päivähoitoväen joulukirkko klo 9.30 Korvenkylän srk-kodilla, Harmaakalliont. 2.
Kauneimmat joululaulut klo
15.30 Saga Torilinnassa, Snellmanink. 3 D.
Sound of Faith -kuoron joulukonsertti klo 18 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.

Keskiviikko 18.12.
Lapsiperheiden ja päivähoitoväen jouluvaellus klo 8.45,
9.30 ja 10.15 Pulpin srk-talolla,
Linjat. 11.
Arkipäivän ehtoollinen klo 11
Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Kansainväliset Kauneimmat joululaulut The Greatest
Christmas Carols klo 18 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Lasten kauneimmat joululaulut Kumminkaa klo 18 Lauritsalan srk-kodissa, Kauppalank. 1.

Klo 17 joulupolku srk-kodin pihalla.

Torstai 19.12.
Lapsiperheiden ja päivähoitoväen joulukirkko klo 9 ja 10
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Eläkeikäisten sekä Puodin ja
Pannun jouluateria ja juhla klo
11 Lauritsalan srk-kodilla, Kauppalank. 1.
Veteraanien joulupuuro klo
13 Joutsenon srk-keskuksessa,
Penttilänt. 5.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Toivon Ikkuna Maailmalle, Valtak. 32.
Kosenkodin kauneimmat joululaulut klo 13.30, Pappilant. 1.
Joulurauhan julistus Hytissä klo 18 Kauskilan kappelinmäellä.
Yhdessä seimen äärellä -joulukonsertti klo 19 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Luukaskuoron yhteislaulukonsertti. Vapaa pääsy, kolehti diakoniatyön
hyväksi.

Valmista tie -kantaattikonsertti klo 15 Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 5. Joht. Toni Pussinen.
Kauneimmat joululaulut klo
16 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 17
Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Sammonlahden kirkossa, Hieta
kallionk. 7. Seurakuntakuoro.
Kauneimmat joululaulut klo 19
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 5.

Maanantai 23.12.
Perheiden Kauneimmat joululaulut klo 17 Lappeenrannan
kirkossa, Mannerheimink. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 19
Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Karjalan Laulu-Veikkojen joulukonsertti klo 19 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.

Perjantai 20.12.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Joutsenon kirkossa, Penttilänt 1.
Kahvitarj. kirkossa.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Ristikankaan kerhohuoneessa,
Ristikankaank. 9.
Rapattilan kauneimmat joululaulut klo 18 Rapattilan kylätalolla, Rapattilant. 525.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Jussin Tupa, Muukont. 19.
Gospel Christmas – Joutsenon
Gospelkuoron joulukonsertti
klo 19 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 5. Joht. Toni Pussinen.
Kauneimmat joululaulut klo 21
Sammonlahden kirkossa, Hieta
kallionk. 7. Tavikset-kuoro ja Siiri Toiviainen, saksofoni.

Lauantai 21.12.
Riistarauhan julistus ja kauneimmat joululaulut klo 18
Tervajoen metsästysmaja, Tervakumpu, Rummunt. 174.

Neljäs adventtisunnuntai 22.12.
Messu klo 10 Lappeenrannan
kirkossa, Mannerheimink. 1.
Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokahvit.
Messu klo 10 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35.
Messu klo 10 Sammonlahden
kirkossa, Hietakallionk. 7.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 5.
Eläinten joulurauhan julistus
klo 12 Lappeen raviradalla, Raviradant. 13.

Jouluaaton perhehartaus klo
15 Sammonlahden kirkossa, Hie
takallionk. 7.
Perhehartaus klo 15.30 Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35.
Perhehartaus klo 15 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Aattohartaus klo 15 Vanhalla
hautausmaalla, Kauppak. 73.
Aattohartaus klo 16 Ristikankaan hautausmaalla, Lavolank.
17.
Aattohartaus klo 16 Joutsenon
kirkossa, Penttilänt. 1.
Jouluaaton hartaus klo 16 Lepoharjun hautausmaalla, Ilottulant. 21. Kirkkokuoro.
Jouluaaton hartaus klo 17 Sankarihautausmaalla, Kauppak.
Aattohartaus klo 22 Ratapuistossa, Hietalan- ja Ratakadun
kulmassa.
Jouluyön messu klo 23 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Jouluyön messu klo 23 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionk. 7.

Jouluaatto
tiistai 24.12.
Perhehartaus klo 13 ja 15 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.
Perhehartaus klo 13 Joutsenon
kirkossa, Penttilänt. 5.
Hautausmaahartaus klo 13 Villalan hautausmaalla.
Hautausmaahartaus klo 14 Ylämaan hautausmaalla, Leinont.
61.
Aattohartaus klo 14 Lepolan
hautausmaalla, Lepolank. 11.
Jouluaaton hartaus klo 14 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Luukaskuoro.
Reserviläisjärjestöjen kunniavartio klo 14–17 Joutsenon hautausmaan sankarihaudoilla.
Kukkalaitteen lasku päämuistomerkille klo 14.10 Joutsenon
hautausmaalla.
Aattohartaus klo 14.30 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Joutsenon Naislaulajat.
Perhehartaus klo 15 Ylämaan
kirkossa, Koskent. 1.

joulupäivä
keskiviikko 25.12.
Sanajumalanpalvelus klo 7 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Sanajumalanpalvelus klo 7 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus klo 7 Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35.
Sanajumalanpalvelus klo 7
Joutsenon kirkossa, Penttilänt.
1. Kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus klo 8 Ylämaan kirkossa, Koskent. 1.
Sanajumalanpalvelus klo 9 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.
Sanajumalanpalvelus klo 10
Vainikkalan srk-talossa, Rikkilänt. 38.
Sanajumalanpalvelus klo 10
Sammonlahden kirkossa, Hieta
kallionk. 7.
Sanajumalanpalvelus klo 10
Korvenkylän srk-kodissa, Harmaakalliont. 2.
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su klo 18 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Tapaninpäivän kauneimmat
joululaulukirkko klo 18 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.

Perjantai 27.12.
Kauneimmat joululaulut klo
14 Lappeen Ruustinnassa, Kaukaank. 2.
Konevitsa-kvartetin joulukonsertti klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

Ensimmäinen
sunnuntai
joulusta 29.12.
Messu klo 10 Lappeenrannan
kirkossa, Mannerheimink. 1.
Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalankatu 1. Kirkkokahvit.
Messu klo 10 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Iltamessu joululauluilla klo 18
Sammonlahden kirkossa, Hieta
kallionk. 7.
Konserttisarja klo 18 Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35.

Uudenvuodenpäivä
1.1.2020
Uudenvuodenpäivän messu
klo 10 Sammonlahden kirkossa,
Hietakallionk. 7.
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Sanajumalanpalvelus klo 10
Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokahvit.
Uudenvuodenpäivän ehtoollinen klo 11 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.

Toinen sunnuntai
joulusta 5.1.2020
Messu klo 10 Lappeenrannan
kirkossa, Mannerheimink. 1.
Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Messun jälkeen esirukouspalvelu kirkossa
ja kirkkokahvit srk-kodissa.
Messu klo 10 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35.
Messu klo 10 Sammonlahden
kirkossa, Hietakallionk. 7.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.

Loppiainen
MAANANTAI 6.1.2020
Tapaninpäivä
torstai 26.12.
Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokahvit.
Messu klo 10 Lappeen kirkossa,
Valtak. 35.
Tapaninpäivän kauneimmat
joululaulut -messu klo 13 Kosenkodissa, Pappilant. 1.
Tapaninpäivän iltamessu klo
18 Sammonlahden kirkossa, Hie
takallionk. 7.
Kauneimmat joululaulut -mes-

Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Loppiaisjuhla messun jälkeen Lauritsalan
srk-kodilla.
Loppiaisen messu klo 10 Lappeen kirkossa, Valtak. 35.
Loppiaismessu klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakal
lionk. 7.
Kauneimmat joululaulumessu
klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Maakirkko klo 14 Sirkjärven
metsästysmajalla, Ylämaant.
2520.
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Seurakuntien kummipelaaja Mikael Kuronen:

”Usko on
urheilijan
tukena ja
turvana”
SaiPan liigajoukkueen hyökkääjä
Mikael Kuronen saapuu täsmällisesti sopimaamme haastatteluhetkeen. Hänen olemuksensa ”siviilikuoseissa” on kovin erilainen kuin
mitä hänet on totuttu näkemään
pelivarusteet päällä viilettämässä kiekkokaukalossa ja viemässä kiekkoa kohti vastustajan maalia. On ainakin joukkueen keskuudessa tiedossa, että Mikael on nykyään etiikaltaan hengellinen ammattijääkiekkoilija. Hengellisistä
urheilijoista aina kuulee ja näkee
silloin tällöin julkisuudessa. Monen yllätykseksi heitä on Suomessakin yhä enemmän.
— Meillä oli ja on edelleen kristillinen koti Tampereella, jossa
kasvoin ja josta hengellisyys tarttui minuun jo lapsena. Nyt aikuisena haluaa kuulla ja lukea evankeliumia aivan arkipäiväisessä elämässä. Käyn usein kirkossa ja samalla ehtoollisella. Yritän elää arkipäivääni myös niin kuin evankeliumi opettaa, kertoo hiljakkoin
Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien kummipelaajaksi nimetty Mikael.
27-vuotias Mikael kertoo, että
usko on hänelle apuna ja turvana
urheilussa sekä urheilijan muussakin, aivan tavallisessa elämässä,
kuten se on muillakin kristityillä.

#78 Mikael Kuronen on tuttu näky Kisapuiston jäällä.

Ei se ole sen kummenpaa.
SaiPan joukkueessa Mikaelin
elämän tapa ja usko on otettu hyvin kunnioitetusti vastaan ja siitä
ei tehdä pukukopissa mitään numeroa. Mikaelin lempinimi ”kurdi” on jääkiekkoilijoiden omaa
huumoria.
— Uskon asiassa ei ole mitään
ristiriitaa vaikka jääkiekkoilijat tunnetaan kovina kavereina ja
joissakin tilanteissa kovan kielen
käyttäjinä kaukalossa. En ole kokenut minkäänlaista väheksyntää
tai pilkkaa koskaan missään joukkueessa, enkä mitään henkilökohtaista kenenkään taholta. SaiPa on
tullut minulle hyväksi työnantajaksi ja joukkueeksi, olenhan täällä jo toista kertaa, kertoo Mikael.

Isäkin pelasi Ilveksessä
Mikaelin perheeseen kuuluu vanhempien lisäksi kaksi veljeä. Jääkiekon pelaaminen on Mikaelilla veren perintönä, sillä isä Hannu pelasi myös jääiekkoa Ilveksessä vielä vuonna 1985. Veljet ovat

harrastaneet myös lajia. Mikaelin
peliura alkoi jo pikkupojasta ja
seuran valinta oli Ilves Tampereen
kaupunginosajoukkueessa. Hän on
Ilveksen kasvatti pikkupojasta lähtien. Ura on kulkenut kotikaupungista aina maailman kiekkokaukaloihin asti.

”Yritän elää
arkipäivääni
myös niin kuin
evankeliumi
opettaa.”
Mikael Kuronen

Nyt on menossa SaiPassa toinen sopimuskausi, joka on vuoteen 2020. Jatkosta ei vielä ole
neuvoteltu. Kaukalossa työntekoa
kaihtamaton laitahyökkääjä on pelannut LeKissa, KooKoossa, Ruotsin IK Oskarshamissa ja HC Vse-

Seuraava
Seurakuntatervehdys
ilmestyy ES Keskiviikon välissä
ke 5.2.2020 J.L. Runebergin päivänä.
Luvassa monipuolista lukemista sekä
ajankohtaisia aiheita.
Käy lukemassa verkkosivuiltamme Ajatuksia viikolle sekä blogejamme Ajassa,
Johtoryhmältä tai Tarinoita seurakunnista. Löydät linkkibannerit etusivultamme
www.lappeenrannanseurakunnat.fi.

Lue Seurakuntatervehdys verkosta!
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
www.esaimaa.fi
Seuraa meitä Facebookissa,
Twitterissä ja Instagramissa:
Facebook.com/
lappeenrannanseurakunnat
Twitter.com/lprseurakunnat
Instagram.com/lprseurakunnat

tissa Tsekissä. Tähän astisen uran
huippu Mikaelilla oli pelaaminen
Suomen nuorten 20-vuotiaiden
maajoukkueessa vuoden 2012
MM-kisoissa Calcaryssa ja Edmontonissa. Suomi tuli kisoissa neljänneksi kun se hävisi välierissä voittolaukauksilla mestaruuden vieneelle Ruotsille.
— Olen kiitollinen, että olen saanut harrastaa ja tehdä koko ikäni
sitä mistä pidän ja siitä on tullut
vielä ammatti. Olen huomannut,
että hengellisyys on monissa maissa varsin yleistä urheilijoiden keskuudessa. Ruotsissakin seurakunta oli laajalti mukana ja jäähallissa
oli oikein iso seurakunnan mainos,
kertoo Mikael.
Hänestä sanotaan, että hän on
pelaaja, joka ei häviä luistelunopeudessa. Hän on myös uupumaton kaukalon työmyyrä. Omassa
pelaamisen kehitystyössä on tavoitteena pelirohkeuden lisääminen.
Maailmassa ja ihmisten keskuudessa tapahtuu paljon asioita, joi-

ta ei aina järki selitä. Hengellisyys
elämää ja kanssaihmisiä kohtaan
tukee parhaiten myös jääkiekkoilijan elämän pohdintaa sekä muutakin elämää. Pelien ja harjoittelun välistä kun jää aikaa, niin Mikael suuntaa pelikavereiden kanssa rentoutumaan Myllysaaren saunaan. Saunomisen yhteydessä tulee myös käytyä uimassa sekä kesällä että talvella.

Jääkiekkoilijan joulu
Jääkiekkoilija Mikael Kuronen
viettää joulua perinteisin tavoin
kotikaupungissa Tampereella vanhempien luona perhekeskeisesti. Jouluun kuuluu kirkossa käynti
jouluaattona sekä kynttilöiden sytyttämiset haudoilla.
Jääkiekkoilijan työt kutsuvat
miestä jo tapaninpäivänä työpaikalle, jolloin SaiPa kohtaa naapurikaupungin tutun vastustajan KooKoon kotonaan Kisapuistossa.
Keijo Martikainen

RauhallistaJoulua!

