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”Herra, avaa minun huuleni,
niin suuni julistaa sinun kunniaasi.”

Pääkirjoitus

AJANKOHTAISTA

Raamattu
ja väkivalta

Hallinnon terveisiä

T

Mutta se on silti läsnä myös meidän omassa arjessamme.
Sitä on lähisuhteissa sekä fyysisenä että henkisenä pahoinpitelynä. Sitä on kiusaamisena kouluissa ja työpaikoilla.
Helpotamme oloamme ajattelemalla väkivallan käytön
olevan oman itsemme ulkopuolella. Ne, jotkut toiset, ovat sen
aiheuttajia.
Kristitty kohtaa väkivallan käyttöön liittyvät ongelmat
jopa avaamalla raamattunsa. Eritoten Vanhassa Testamentissa
on sotia, julmuuksia, tuhoa ja monenlaista alistamista. Perustellusti kysytään, mihin näiden kertomusten pyhyys voi perustua.

Lappeenrannan seurakuntayhtymään seurakuntineen on

”Pyhä
kirja on,
muun
ohella,
kattava
tutkielma
ihmisluonnosta.”

Raamattu kuvaa ihmisen elämää sellaisena kuin se on.
Pyhä kirja on, muun ohella, kattava tutkielma ihmisluonnosta.
Se on myös kuvausta siitä, millä tavoin ajan saatossa Jumalaan
uskoneet ihmiset ovat uskonsa ymmärtäneet ja sitä toteuttaneet. Jumalan miehet ja naiset eivät ole virheettömiä. Päinvastoin. Heitä vastaan voitaisiin nostaa jos jonkinlaisia syytteitä,
jos tätä aikaa eläisivät.
Yhdessä suhteessa he ovat kuitenkin meille esikuvia.
Jumalan edessä he eivät keksi tekosyitä tai lieventäviä asianhaaroja.

Muuttoliikettä
Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimisto on vuoden alusta ollut Koulukatu 12:ssa toisessa kerroksessa. Samalla sinne muutti kiinteistötoimi ja viestintä. Syksyn alusta seurakuntayhtymän varhaiskasvatus aloitti samassa talossa.
Varhaiskasvatuksen toimisto löytyy kellarikerroksesta, jonne
käynti on sisäpihan puolelta. Koulukatu 12:n ensimmäisestä
kerroksesta keskusrekisterin vierestä löytyy nyt myös varhaiskasvatuksen kerhotila.
Koulukatu 10 on hiljentynyt. Lappeenrannan seurakunnan
työntekijöiden työtilat ovat Valtakatu 38:ssa entisen taloustoimiston tiloissa. Seurakunnan toiminnot on hajautettu keskustan kiinteistöihin. Nuorisotyön tilat löytyvät Kirkkokatu 10:stä
— entisistä keskusrekisterin tiloista.
Varmasti uusien toimitilojen löytäminen vie aikansa, mutta
kysyvä löytää. Löydät osoitteet ja tietoa myös verkkosivuiltamme: www.lappeenrannanseurakunnat.fi.
Muista myös yhteinen lähetysmyymälämme Toivon ikkuna
maailmalle Valtakatu 32:ssa. Myymälä on auki arkisin 10–17.
Tervetuloa käymään!

Myös Jumalasta itsestään saamme tietoa raamatusta vähitellen, kunnes hänen kuvansa
täydellistyy Jeesuksessa.
Se kuuntelija, joka lähetti
Yleen loukkaantunutta palautetta
myöhäisen iltahartauden uusinnan
väkivaltaa kuvanneista Vanhan Testamentin osista, ansaitsisi perusteellisen vastauksen ihmettelyynsä.
Raamatussa on vaikeita, ahdistavia ja outojakin kohtia, mutta
samalla se kiehtoo, lohduttaa, antaa
oivalluksia, avaa lukijansa eteen
uusia näköaloja. Raamatussa sykkii
koko elämä, kaikki se, minkä me
joudumme kohtaamaan, niin pyhä
kuin pahakin.
Mikko Ojanen
päätoimittaja
Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen
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päätoimittaja
Mikko Ojanen
toimitussihteeri
Eija Fabritius
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eija.fabritius@evl.fi
Koulukatu 12, PL 45
53101 Lappeenranta

tämän vuoden alusta alkaen ollut palkattuna konsultti Sami
Lahtiluoma, jonka tehtävänä on selvittää etuja ja haittoja yhden seurakunnan ja seurakuntayhtymä-rakenteen välillä.
Selvitystyön kärkenä ovat hallinnon keventäminen, työntekijöiden liikkuminen yli seurakuntarajojen sekä taloudelliset
säästöt. Päätös ulkopuolisen selvitysmiehen palkkaamisesta tuli
valtuustoaloitteena.
Kevään aikana Lahtiluoma on kiertänyt kaikki viisi seurakuntaa. Hän on käynyt niissä keskustelun kirkkoherran, työntekijöiden sekä seurakuntaneuvostojen kanssa. Vastaava keskustelukierros on käyty myös seurakuntayhtymän työntekijöiden
kanssa.
Lahtiluoman tukena on ollut ohjausryhmä ja toimintatyöryhmä. Ohjausryhmään kuuluu johtoryhmän lisäksi johtavat
luottamushenkilöt. Toimintatyöryhmä on ohjausryhmän nimeämä työryhmä, joka on pohtinut em. asioita toiminnan kannalta. Ohjausryhmä on käynyt tutustumassa Kotkan ja Mikkelin
seurakunnissa, joissa on siirrytty seurakuntayhtymästä yhden
seurakunnan malliin. Kokemusten kuuleminen on ollut mielenkiintoista ja tarpeellista.
Nyt syksyllä työskentely jatkuu tiiviinä. Sami käy vielä kierroksen seurakunnissa ja yhtymässä tavaten luottamushenkilöitä
ja työntekijöitä. Tärkeitä indikaatioita ovat jäsenmäärän lasku
alueemme seurakunnissa muuttoliikkeen ja luonnollisen vähenemisen myötä. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa seurakuntayhtymän talouteen ja se puolestaan seurakuntien resursseihin toimia.
Lahtiluoman tekemä selvitys valmistuu vuoden loppuun
mennessä. Sen jälkeen raportista keskustellaan ja päättäjät tekevät johtopäätökset siitä, mikä on oikea tapa toimia Lappeenrannassa tulevaisuudessa. Katse kohdistuu vuosien päähän —
millainen on kirkko Lappeenrannassa 10 vuoden päästä?

Hannu Haikonen

kirkkoherra, Lappeenrannan seurakunta
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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myös tilata kotiin maksutta seurakuntayhtymän viestinnästä.
Painosmäärä 48 000.
Seuraava numero ilmestyy ke 27.11.2019.
Lehteen tulevat aineistot voi toimittaa osoitteeseen
eija.fabritius@evl.fi ti 12.11.2019 mennessä.

kannen kuva
Atso Suopanki

paino
Kaakon Viestintä Oy, Kouvolan paino

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

UUSI KASVO

Ps. 51:17

uomitsemme kaiken väkivallan, mutta entä kun sitä
löytyy raamatunkin lehdiltä.
Alati väkivaltaisemmaksi käyvässä maailmassamme sentään kaikkein järkyttävimmät hirmuteot vielä
pysäyttävät meidät. Tuomitsemme kaiken väkivallan
yksiselitteisesti.

YHTYMÄ

Etelä-Suomi
vaihtui
Etelä-Karjalaan
Helsinkiläissyntyinen Pasi Riepponen ehti
toimia muun muassa postinjakajana, siivoojana ja
aulavahtimestarina ennen oman alan löytämistä.
Ajatus papiksi ryhtymisestä syntyi
Riepposella tämän ensimmäisen
opiskeluvuoden aikana Helsingin
yliopistossa, missä hän aloitti teologian opinnot vuonna 2008 pääaineenaan kirkkohistoria.
— Olin pohtinut myös opettajan
uraa, mutta opiskelut yliopistossa
ja se, että olin itse toiminut vapaaehtoisena seurakunnassa erilaisissa tehtävissä, vahvisti käsitystä,
että papin työ sopisi minulle, hän
kertoo. Riepposen suvussa ei ollut
entuudestaan pappeja. Hän kiinnostui uskonasioista parikymppisenä ja luki Raamattua sekä uskonnollista kirjallisuutta.

”On ollut helppoa
solahtaa tänne
joukkoon.”
PASI RIEPPONEN

— Olen ollut aina kiinnostunut
uskonnosta ja historiasta.
Hän valmistui ripeästi teologian maisteriksi vuonna 2012 ja
sai samana syksynä kutsun piispa
Seppo Häkkisen haastatteluun.
— Siellä notaari kertoi avoimista työpaikoista. Silloin Mikkelin hiippakunnassa oli useita sijaisuuksia auki ja päädyin hakemaan
niistä töihin Heinolaan.
Siellä hän toimi puolitoista
vuotta rippikoulu- ja nuorisopapin viransijaisena. Tätä seurasivat pestit Helsingin seurakunnissa
Vuosaaressa, Vartiokylässä, Meilahdessa ja lopuksi Töölön seurakunnassa Meilahden ja Töölön
seurakuntien yhdistyttyä.

SARJAKUVA

36-vuotias Riepponen kokee
hyötyneensä siitä, ettei aloittanut
papin töitä nuorempana.
— Ehdin nähdä vähän muunkinlaista elämää. Koen, että se auttaa
ymmärtämään ihmisiä, jotka tulevat erilaista lähtökohdista.

Lähelle juuria
Riepposen vaimo erikoistuu yleislääkäriksi, mihin sisältyy yhdeksän kuukauden palvelu keskussairaalassa. Tämä tiesi muuttoa
Lappeenrantaan.
— Vaimoni pääsi tänne aika lyhyellä varoajalla ja huomasin, että
Lappeen seurakunnassa oli seurakuntapastorin
viransijaisuus
avoinna, hän kertoo. Riepposen
isovanhemmat ja noin puolet suvusta on kotoisin Viipurista, mikä
lisäsi kiinnostusta tulla Etelä-Karjalaan. Hän aloitti työnsä ennen
vaimoaan juhannusviikolla.
— Muutin viikonloppuna tänne
ja asustelin aluksi yksin, kun
perhe asui Nurmijärvellä.
Sittemmin Riepposen vaimo
sekä pariskunnan kaksi ja neljä
vuotta tänä vuonna täyttävät tyttäret ovat päässeet muuttamaan
Lappeenrantaan, missä lapset
aloittivat päivähoidon.
— Vanhemmalla lapsella oli
alussa vähän ikävä tuttuja kuvioita, mutta samalla molemmilla on
ollut myös intoa uusia asioita kohtaan.
Hän tuntee olonsa kotoisaksi
Etelä-Karjalassa, eikä sopeutumisvaikeuksia ole ollut.
— Lieneekö suvun perintöä,
että on ollut helppoa solahtaa
tänne joukkoon.
Lappeenrannassa on pääkaupunkiseutuun verrattuna erilainen

Seurakuntapastori Pasi Riepposen vastuualueina ovat vapaaehtoistyön koordinointi ja yhteiskunnallinen työ.

tapakulttuuri, jonka ansiosta kaupungilla voi syntyä spontaanimmin keskusteluita ihmisten kanssa.
— Ihmiset ovat vieraanvaraisia
ja kun käy jonkun kotona, siellä
on usein tarjottavaa. Tietynlaiset
stereotypiat karjalaisesta vieraanvaraisuudesta eivät ole ihan tuulesta temmattuja, Riepponen nauraa.

Papin töissä
Vajaat seitsemän vuotta pappina toimineen Riepposen mielestä
työn rikkauksia ovat muun muassa mahdollisuus olla tekemisissä
kaikenikäisten ihmisten kanssa ja
tehtävien monipuolisuus.
— Mikään päivä ei ole ihan täysin samanlainen kuin edellinen. Se
on ollut tässä kaikesta miellyttävinä.
Pappina hän on useimmat viikonloput töissä.
— Sitä voi olla vähän vaikea sovittaa yhteen perheen, tuttavien ja
muiden tapaamisten kanssa.
Kesällä monien muiden työntekijöiden lomaillessa hän hoiti
papin perustehtäviä, kuten jumalanpalveluksia, hartauksia ja hautajaisia. Tuttujen töiden lisäksi hän
sai myös uudenlaisen kokemuksen toimiessaan Kalevan kisojen
yhteydessä seurakunnan telttapisteellä kisapappina.

— Jotkut ihmiset pysähtyivät
juttelemaan muutaman sanan, jotkut vähän pidempään. Se oli kiva
kokemus, Riepponen kertoo. Hän
toivoisikin seurakunnan olevan
mahdollisuuksien mukaan näkyvillä isompien tapahtumien yhtey
dessä.
— Aina kun olemme tervetulleita, voisimme olla siellä paikalla
kohtaamassa ihmisiä ja ihan vain
näyttämässä, että olemme olemassa.

”Minulle on tärkeää,
että saataisiin aktivoitua lisää vapaaehtoisia ja lisättyä
ihmisten vaikutusmahdollisuuksia
kirkossa.”
PASI RIEPPONEN

Aiemmin nuoriso- ja rippikoulutyötä paljolti tehneen Riepposen vastuualueina Lappeenrannan
seurakunnassa ovat normaalien
papin tehtävien ohella vapaaehtoistyön koordinointi ja yhteis-

kunnallinen työ.
— Minulle on tärkeää, että saataisiin aktivoitua lisää vapaaehtoisia ja lisättyä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia kirkossa.

Lapsiperheen arkea
Vapaa-ajallaan Riepponen pyrkii
liikkumaan säännöllisesti.
— Tällä hetkellä harrastan juoksemista, pyöräilyä ja kuntosalilla
käymistä melkein päivittäin. Välillä täytyy pitää vähän lepoakin.
Teini-iässä kitaran soittoa harrastanut mies otti muutama vuosi
sitten soittimen jälleen käteensä.
— Se lähti siitä, että voisi sitten tarpeen vaatiessa jossain rippikoululeirillä tai muualla säestää
tarvittaessa lauluja. Soitan myös
ihan omaksi ilokseni.
Lapsiperheen kiireisen arjen
salliessa hän harrastaa myös lukemista, musiikin kuuntelua sekä
elokuvien ja sarjojen katsomista.
Riepposen pesti kestää ensi
vuoden huhtikuuhun saakka. Vakituiset työt Lappeenrannassa
kiinnostavat.
— Omalta kannalta tuntuu tosi
kivalta olla täällä töissä, mutta tietysti perhettäkin täytyy miettiä.
Katsotaan mielenkiinnolla tulevaan, mitä tapahtuu.
Atso Suopanki

Mika Kolehmainen

YHTYMÄ
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Vetjan poika on poissa
Jukka Nikunen nukkui pois tiistaina 6.8.2019
pitkällisen sairauden uuvuttamana.
Alun perin Jukka kouluttautui leipuriksi, mutta joutui hyvin pian
jo 1980-luvulla luopumaan tästä ammatistaan jauhopölyallergian vuoksi. Kouluttauduttuaan puutarhateknikoksi Jukka teki pitkän työrupeaman Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautaustoi
messa seurakuntayhtymän ylipuutarhurina ja viime vuodet hautaustoimen päällikkönä.
Oma ensikosketukseni uuteen, itseni kanssa samaan ikäluokkaan kuuluvaan seurakuntapuutarhuriin tapahtui jo tuolloin
1980-luvulla, ollessani tuolloin paikallisen Rauta-maatalouskaupan puutarha- ja pienkonemyyjänä. Heti ensihetkestä huomasin
olevani tekemisissä miehen kanssa, jonka kanssa oli todella mutkatonta asioida. Kotiläksyt oli tehty, mies tiesi tarpeensa ja oli
valmis nopeaan päätöksentekoon. Toisaalta hän oli aina valmis
myös uusille asioille, valmis ja kiinnostunut kuulemaan uusista
paremmista välineistä ja tavoista saada työt hautausmailla teetetyiksi. Jukan kanssa ei pelkästään ”hoidettu hommaa pois jaloista”, vaan kaikesta paistoi läpi hänen sisäinen halunsa kehittää ja
kehittyä. Kaikki tämä hoitui aina kevyesti, ilman turhaa tärkeilyä.
Meillä oli hetkittäin erittäin hauskaa.
Puolentoista vuosikymmenen päästä koitti päivä, jolloin huomasin olevani Jukan alaisena kesätöissä hautausmailla. Kesistä tuli syksyjä, syksyistä talvia, talvista keväitä. Keväistä kesiä.
Yhä vain sain tehdä töitä ja huomata olevani onnekas, olihan
esimieheni esimiehenä toki vaativa, mutta ennen kaikkea suora,
tasapuolinen, selkeä, määrätietoinen ja selkeästi tehtävänsä tasalla. Vaikka itse usein määrittelikin, että työmme hautausmaalla ja
hautauksissa on meitä tekijöitä paljon suurempi.
Näiden runsaan kuudentoista vuoden aikana sain myöskin tutustua Jukkaan, joka oli erittäin ajatteleva ja analyyttinen, pohdiskeleva ja aina täysillä läsnä. Mutta myös hyvin oikeudentuntoinen, empaattinen, huolehtiva ja jopa tunteellinen, vapaa-aikana järjestettyjen illanviettojen avoin ja rento isäntä, jonka ajoittain hieman ”anarkistinen” huumori vapautti tunnelman. Musiikin ystävänä laulu ja lyriikka oli läsnä niin illanvietoissa kuin monissa keskusteluissa ajomatkoilla hautausmaalta toiselle siirryttäessä. Lauluäänen ja tulkinnan voimaa ei voinut karaokesisältöis
ten illanviettojen aikana kuin kadehtien ihastella, satunnaisista
omakohtaisiin kokemuksiin ja tunteisiin perustuneista lyriikkanäytteistä puhumattakaan. Syntyipä näistä yhteistyönä Joutsenon
työnjohtajan Kimmon kanssa joitakin taatusti omakohtaisia laulujakin.
Perhe oli Jukalle hyvin tärkeä. Pojista, ja viime vuosina pojantyttärestä Helmistä, puhuessaan Jukka oli ylpeä isä ja ukki, ja
heistä puhuttaessa hänestä välittyi suuri herkkyys ja lämpö. Tieto tulossa olevasta pojanpojasta ja se, miten hän kertoi nähneensä
tulokkaan ultraäänikuvasta, herkisti kuulijankin.
Mökki Vetjanjärven rannalla Lemillä oli Jukalle tärkeä paikka. Sinne oli hyvä vetäytyä rentoutumaan, eroon vaativan ja laajan työtehtävän paineista. Vetjanjärvelle on omistettu yksi Jukan
ja Kimmon yhteistyön hedelmänä syntynyt laulu, jonka teksteissä
Jukka Vetjan poikana mainitaan.
Tieto Jukan poislähdöstä ei tullut minulle, eikä meille työyhteisölle täytenä yllätyksenä, mutta silti odottamatta jo nyt. Upea pomo on poissa, todella suuret saappaat odottavat työyhteisössämme täyttäjäänsä. Kaipaamme ja muistamme varmasti itse kukin
lämmöllä täyJukka Nikusen perhealbumi
sillä vastuunsa
kantanutta, takanamme seisonutta esimiestä.
Mutta ehkä
kuitenkin vielä
enemmän Nikusen Jukkaa, Vetjan poikaa.
Matti
Puumalainen
Kirjoittaja on
Jukka Nikusen
työtoveri
Lappeenrannan
seurakuntayhtymän
hautaustoimesta.
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Luumäellä asuva
Nina Palm aikoo
muuttaa Lappeenrantaan, jos
saa kaupungista
vakituisia töitä.

KUMMITOIMINTA

Tukena
iloissa ja
suruissa

Kummin kaa leirillä

Nina Palm aloitti toukokuussa
Lappeen seurakunnan seurakuntapastorin sijaisuuden.
Pyhtäällä syntynyt Palm opiskeli alun
perin ammattikoulussa tarjoilijan ammattitutkinnon.
— Sen jälkeen menin Pyhtään hautausmaalle kesätöihin ja jäin sille tielle seurakuntaan, hän kertoo.
Oltuaan ensin puoli vuotta hautausmaalla töissä, hän teki vahtimestarin ja seurakuntamestarin tuurauksia seuraavat pari vuotta. Tämän jälkeen edessä oli lopulta 18 vuotta kestänyt pesti Haminan seurakunnassa suntion tehtävissä siivooja-vahtimestarin ammattinimikkeellä. Samalla Palm
suoritti suntion ammattitutkinnon. Opiskeluvaihde jäi päälle ja hän kävi etälukion
työnsä ohella.
— Sitten ajattelin, että nyt on tämä suoritettu, mitäs sitten? No, haetaan sitten yliopistoon.
Ajatus teologian opiskelusta ja kutsumus
pappeuteen oli syntynyt Haminassa työskennellessä.
— Ajattelin jo silloin, kun tein suntion
töitä, että tää voisi olla mun ala.
Hän halusi olla ihmisten rinnalla kulkija,
niin iloissa kuin suruissakin.
— Toki suntion työssäkin kohtaa paljon
ihmisiä, mutta se kohtaaminen on kuitenkin hyvin erilaista.
Papin työ sisälsi lukuisia asioita, joista
hän nauttii.
— Pidän laulamisesta, esiintymisestä ja
kirjoittamisesta. Puheet ja saarnat ovat ihan
mun juttu, niissä Jumalan antama inspiraatio ja oma luovuus pääsevät oikeuksiinsa.

Kohtaamisia
Valmistuttuaan Helsingin yliopistosta Palm
sai pappisvihkimyksen toukokuussa 2018.
Hän pääsi seurakuntapastorin viransijaiseksi Ylitornion seurakuntaan, missä hän ehti
työskennellä puoli vuotta ennen siirtymistä Lappeelle viime toukokuussa. Lappeen
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pestin myötä hän muutti miehensä kanssa
Luumäelle, mistä matka töihin taittuu omalla autolla.
— Tykkään autolla ajamisesta ja uusien
paikkojen näkemisestä. Lappeen seurakunnan alue on todella laaja, ja siinä tulee ajettua ympäriinsä.
Papin työssä mieluisinta on uusiin ihmisiin tutustuminen.

”Olen vähän
tällainen halailija.”
NINA PALM

– Se on tämän työn kaikkein paras antia, kun vaikka jossakin kastekodissa pääsee juttelemaan ja tutustumaan. Sitten on
aina ihan fiiliksissä, että ai kun oli taas niin
ihania kohtaamisia.
Palmin suosikkitehtäviä ovat iloisten ti-

Retriitti alkaa iltapalalla ja
saunalla pe klo 20 (huom.! aika)
ja päättyy su klo 15.
Retriitissä levähdetään, virkistytään, ollaan hiljaa
ja kuunnellaan Jumalan puhetta. Hinta 90 € (täysihoito 1 hengen huoneissa). Vetäjänä Juha Eklund.
Ilmoittautumiset viim. ke 25.9. os. lappeenrannanseurakunnat.fi tai Sammonlahden srk-toimistoon Liisa Hoville p. 040 3126 208. Tiedustelut:
Juha Eklund, 040 3126 500, juha.eklund@evl.fi.

tanut 80-luvulta lähtien, jolloin kotiin kannettiin videonauhuri.

”Kun on tutustunut
uusiin ihmisiin
ja tutustuu koko
ajan lisää, on aina
kurjaa, kun joutuu
lähtemään.”

Eläviä kuvia

NINA PALM

Palm lukee paljon, etenkin omaelämäkerrallisia kirjoja. Hänen haaveenaan on oman kirjan kirjoittaminen.
Genrenä voisi olla esimerkiksi jännitys, scifi tai fantasia, jotka maistuvat
myös elokuvissa. Niitä hän on harras-

Ylitornioon muuton jälkeen hän
möi miehensä kanssa reilun tuhannen DVD:n kokoelman, jota oli hankalaa kuljetella muutosta toiseen.
Nykyään hän suosii suoratoistopal-

velua, josta hän pyrkii katsomaan iltaisin ainakin yhden elokuvan. Joskus hän käy elokuvissa 24-vuotiaan,
Haminassa asuvan tyttärensä kanssa. Pariskunnan toinen lapsi, 22-vuotias poika puolestaan opiskelee Helsingissä.
Viimeiset pari vuotta Palm on harrastanut valokuvausta, etenkin luontokuvausta. Vaikka hänellä on järjestelmäkamera, hän suosii kuvaamisessa helpommin mukana kulkevaa kännykkää.
Palmin viransijaisuus kestää syyskuun 2020 loppuun saakka. Hän toivoo, että työt Lappeenrannassa jatkuisivat vielä senkin jälkeen.
— Kun on tutustunut uusiin ihmisiin ja tutustuu koko ajan lisää, on aina kurjaa, kun joutuu lähtemään.

Heprean
opetus alkaa
10.9.2019.
Lisätietoja p. 040 5920009

Mehu- ja kahvitarjoilu!
Tilamme on nimeä vailla...
Jätä oma ehdotus kerholla,
osallistuneiden kesken arvomme
koko perheen uimahallireissun!
Varhaiskasvatus

Eelis Jauho ja
Hannes Tähtinen.

Kummin kaa leiri
15.-17.11.

Ke 18.9.2019
klo 10-17.30
Tervetuloa
tutustumaan
varhaiskasvatuksen uusiin
kerhotiloihin keskustassa
os. Koulukatu 12

Reetta Karjalainen

Atso Suopanki

Avoimet
ovet!

Mies, hellitä hetkeksi!
Miesten retriitti pe–su 4.–
6.10. Tuosan leirikeskuksessa, Vehkataipaleentie 520

laisuuksien, kuten kasteiden ja vihkimisten toimittaminen. Hän kokee
tärkeäksi myös hautajaisissa ihmisten tukena olemisen.
— Olen vähän tällainen halailija.
Yritän olla aina mahdollisimman paljon siinä vierellä, että jos on paha olla, niin siinä on joku.
Papin työssä Palmia innostaa vähiten pitkissä työkokouksissa istuminen.
— Nekin kuuluvat tähän työhön,
vaikka siinä haluaisi mieluummin olla tekemässä papin perustyötä.

Viime syksynä kuopiolainen Hannes Tähtinen sai tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä.
Joutsenossa asuva kummipoika Eelis Jauho
pyysi Hannesta mukaan kummileirille Kesärannan leirikeskukseen. Syksyisenä viikonloppuna leirille kokoontui lappeenrantalaisia
lapsia ja heidän kummejaan eri puolilta Suomea.
Kummileiri oli sekä Eeliksen että Hanneksen mielestä todella hyvä kokemus. 10-vuotias Eelis piti eniten jousipyssyllä ampumisesta. Muita mieluisia puuhia olivat hamahelmillä askarteleminen ja monenlaiset pallopelit.
Kummi Hannes nautti yhteisestä tekemisestä ja rauhallisesta yhdessäolosta. Kun kummilasta tapaa vaikkapa synttäreillä, niin ympärillä on hirveästi hälinää ja menoa. Kerrankin oli aikaa jutustella ja viettää aikaa rauhassa oman kummilapsen kanssa. Hannes koki
leirin auttaneen myös kummin hengellisen
tehtävän hoitamisessa, yhteinen pohdiskelupolku toi hyviä keskusteluja. Leirillä oli myös
mukava tutustua muihin kummeihin ja kummilapsiin sekä verestellä leirimuistoja omasta
lapsuudesta ja nuoruudesta.
Hannes ja Eelis ovat muutenkin tekemisissä keskenään. Yhdessä he ovat muun muassa
käyneet retkellä ja pelanneet lautapelejä. Ehkä marraskuussa kaksikon tie vie taas Kesärantaan, kummileiristä jäi molemmille olo, että olisi kiva mennä uudestaan.
Kummin kaa -leiri järjestetään 15.–17.11.
2019 Kesärannassa. Kummilapsille ei ole ikärajaa, leirille voi tulla sen ikäisen lapsen kanssa, joka pärjää pari yötä erossa vanhemmistaan. Leirin hinta 35 €/hlö. Lisätietoja annamaija.hamalainen@evl.fi, 040-312 6640. Ilmoittautuminen 9.9. alkaen www.lappeenrannanseurakunnat.fi.

Kesärannan leirikeskuksessa
Jänheentie 300 Joutseno
Kummi ja kummilapsi, tervetuloa leirille!
Hinta 35 / hlö

Maakunnallinen Herättäjän kirkkopyhä ja
Joutsenon paikallisyhdistys 50 v.
su 22.9.2019.

Messu klo 10 Joutsenon kirkossa Penttiläntie 1,
Urpo Karjalainen, Tero Kalpio. Kirkkokahvit ja seurat
Seurakuntakeskuksessa Penttiläntie 5,
edellisten lisäksi Eero Uuksulainen ja Heimo Lipiäinen.
Merkkivuosi ei edellytä huomioimista.
Tervetuloa.

Ilmoittautuminen
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
1.9.2019 alkaen
Lisätietoja Anna-Maija Hämäläinen
anna-maija.hamalainen@evl.fi

Hannes Tähtinen
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lapset ja nuoret

Ritva Mällinen

Miika Aalto

Lappeenrannan seurakuntayhtymän
varhaiskasvatuksen järjestämät

PISARA-LEIRI

Kurkkaa syksyn KIRKKOMUSKARIT
www.lappeenrannanseurakunnat.fi/osallistu/musiikki
aloitamme kauden 26.8.

Lappeenrannan srk:n varhaisnuorten
(7–14-v.) kerhot alkavat syyskuussa
Luvassa sählykerhoja, kokkikerhoja, puuhaja askartelukerho, shakkikerho ja myöhemmin ura-autokerho ja avoin kerho. Lisätietoja ja ilmoittautumiset os. urly.fi/11qM.
Jukka Hirvi p. 0403126343
jukka.hirvi@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntien varhaisnuorisotyö
järjestää kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen

100 vuotta iloa -juhlavuoden tapahtuman
su 13.10. klo 14–16.30 Sammonlahden
kirkolla, Hietakallionkatu 7
Menossa mukana mm. Taika-Petteri.
Lisätietoja srk:si nuorisotyönohjaajilta
ja os. lappeenrannanseurakunnat.fi.

Perhekahvila
VAUVASTA-VAARIIN
Keskiviikkoisin klo 13-15
Koulukatu 12 (käynti talon päädystä)

Perjantaisin klo 9-11
Saarenkatu 3

Avoin kohtaamispaikka johon
voit tulla ja lähteä oman
aikataulun mukaisesti.
Leppoisaa
yhdessäoloa ja
kahvittelua.

Tervetuloa

Lappeenrannan seurakuntayhtymän
varhaiskasvatuksen järjestämät

Päiväkerhot
(2019-2020)

Karhuvuori (Karhuvuorenkatu 19)
ma ja to klo 9-11.30
Kaukas (Parkkarilankatu 28)
ti ja to klo 9-11
Keskuspappila (Penttiläntie 7)
ti ja to 9-11.30
Keskustan kerhohuone (Koulukatu 12)
ti ja pe 9-11
Korvenkylä (Harmaakalliontie 2)
ti ja pe klo 9-12
Mustola (Jahmankatu 2)
ti ja to 9-11.30
Pulp (Linjatie 11)
to klo 9-11
Sammonlahti (Hietakallionkatu 7)
ti, to ja pe klo 9-12
Lisätietoja:
Varhiskasvatuksen ohjaaja Laura Toivanen 040-3126858
Toimistosihteeri 040-3126855

Perhekerhot

Yhdessä
me ollaan
ilonpisara
Aikaisin aamulla 24. päivä heinäkuuta Lappeenrannassa sijaitsevan
Sammonlahden kirkon luota kuuluu
puheensorinaa. Puheensorinan joukkoon sekoittuu niin suomea, englantia kuin venäjääkin. Kyseessä on Pisara-suurleirille Lappeenrannasta ja
Viipurista lähdössä oleva joukkio.
Tämän joukkion tulevista leiripäivistä Partaharjulla aionkin nyt kertoa teille.
Partaharjulla järjestettävä suurleiri poikkesi moninkin eri tavoin perinteisemmistä leireistä. Suurleiri oli
jo kestoltaan totuttua pidempi ja kesti yhteensä viisi päivää. Tämän lisäksi leirin olosuhteet olivat hyvin erilaiset. Suurin osa meidän seurueestamme yöpyi junnuleirissä Järvelän
leirikylän alueella ja osa nuorten leirissä Kivilässä ulkona teltoissa. Järvelän leirialueella yöpyivät Mikkelin
ja Kuopion hiippakuntien leiriläiset,
joiden suista kaikui aina tilaisuuden
tullen huudahdus ”Kävi miten kävi,
pinkki on väri!”. Ruokailu toteutettiin niin ikään ulkona, jonka jälkeen
omat ruokailuvälineet tiskattiin pesuvadeissa. Tämä ei kuitenkaan haitannut, vaan päinvastoin toi leirille aivan
erityistä tunnelmaa. Tietysti asiaan
vaikuttivat myös erittäin hyvät säätilat, jotka leirillämme vallitsivat.
Leirillä oli myös paljon muutakin
ohjelmaa nukkumisen ja ruokailun
lisäksi. Leirillä uitiin, melottiin, laulettiin, osallistuttiin IlonPisara-markkinoille ja koettiin yhdessä paljon
muutakin mukavaa. Leiriltä myös taltioitiin jumalanpalvelus, joka näytettiin 4.8. televisiossa. Mieleenpainuvimpia hetkiä leirillä olivat ehdottomasti suuret iltanuotiot. Iltanuotioille kokoontui aivan kaikki suurleiriläiset ja meitä olikin silloin paikalla
jopa noin 1700!
Iloon oli aihetta leirillä myös juhlavuoden merkeissä. Tänä vuonna nimittäin vietetään kirkossamme 100
vuotta iloa -juhlavuotta, jonka päätapahtumana valtakunnallinen Pisara-suurleiri toimi. Iloa ei meidän leiriltämme puuttunutkaan, mutta tuskin sitä puuttui myöskään sata vuotta sitten, kun vuonna 1919 perustettiin Poikien Liitto, joka nykyään
tunnetaan Nuorena kirkkona. Tuosta vuodesta lähtien ovat sadat lapset
ja nuoret saaneet poimia tämän työn
hedelmiä, aivan kuten mekin teimme
Pisara-leirillä.
Yksi pisara vettä ei riittänyt sammuttamaan janoamme leirillä erittäin helteisinä päivinä. Yksi bensapisara ei taas olisi riittänyt bussilastillisen kuljettamiseen Lappeenrannasta
Pieksämäelle saakka. Oli sitten kuitenkin kyse vedestä, bensasta tai leiriläisistä, monta pisaraa yhdessä voi
saada aikaan paljon asioita. ”Yhdessä
me ollaan ilonpisara!” Näin laulettiin
myös Pisara-suurleiriä varten Matti Laitisen säveltämässä ja sanoittamassa leirilaulussa. Näitä ilonpisaroita keräsimme pitkin leiriämme ja niitä voimme säilyttää taskuissamme läpi koko elämämme.
Emilia Kytölä
Kirjoittaja oli mukana leirillä isosena.

(2019-2020)

Joutseno:
Keskuspappila (Penttiläntie 7), pe 9-11
Keskuspappilan ekavauvakerho (Penttiläntie 7), ke klo 13-15
Keskuspappilan iltaperhekerho (Penttiläntie 7),
kuukauden ensimmäinen ma klo 17-18.30
Korvenkylän srk-koti (Harmaakalliontie 2), ma klo 9-11
Pulpin srk-talo (Linjatie 11) ti ja pe klo 9-11

Lappee:
Karhuvuori (Karhuvuorenkatu 19), ti klo 9-11
Nuijamaan perhekahvila (Tassiantie7), ma klo 9-11

Lappeenranta:

Kirja esittelyssä

Minä Martti Luther

Lapsille on ilmestynyt uusi kuvakirja.
Miten teos on syntynyt — tekijä vastaa.
Kirja: Minä Martti Luther ISBN 978-952-94-1952-4
Teksti ja kuvat: Miika Aalto, 38, porilainen yrittäjä,
kirjailija ja sarjakuvapiirtäjä.

1.

Miten innostuit kirjoittamaan juuri tällaisen kirjan ja juuri Martti Lutherista?
Olen aina tykännyt Mauri
Kunnaksen ja Richard Scarryn värikkäästä, tapahtumarikkaasta ja hauskasta kuvitustyylistä. Olen myös itse
piirtänyt pienestä asti ja nykyään piirrän työkseni kuvituksia eri yrityksiin. Pitkään
olen miettinyt oman kirjan
kuvittamista ja kirjoittamista, joten pitkän harkinnan
jälkeen päädyin tekemään
lasten kuvakirjan Martti
Lutherin elämästä. Kirkko
on mukana ihmisen elämässä tavalla tai toisella syntymästä kuolemaan, mutta
harva silti tietää, miten kirkko on saanut syntynsä, joten
näin tämän potentiaalisena
aiheena.

2.

Leirillä nähtiin kiertelemässä Taika-Petteri ja Jakke-jääkarhu. Taika-Petteri on
tulossa esiintymään myös Sammonlahden kirkolle 13.10.
Ritva Mällinen

Mikä on oma suhteesi uskontoon?
Olen uskovainen kristitty ja olen säännöllisesti mukana seurakunnan toiminnassa.

3.

Mitä suunnitelmia
sinulla on seuraavaksi, mihin aiheeseen
aiot tarttua?
Työn alla on tällä hetkel-

lä lasten hyvinvointiin liittyvä kirja yhteistyössä tunnetun perhepsykoterapeutin
kanssa.

4.

Mistä kirjaasi
voi ostaa?
Kirja on saatavilla hyvin
varustetuista kirjakaupoista
sekä useista verkkokaupoista. Minä Martti Luther -kirja
on todella hyvä lahja omalle
lapselle, kummilapselle, lapsenlapselle tai vaikkapa naapurille.

Kesämäen perhekahvila (Ristikankaankatu 9), ti klo 9-11
Kivisalmen perhekahvila: Vauvasta-vaariin (Saarenkatu 3), pe klo 9-11
Keskustan kerhohuone (Koulukatu 12), ma klo 9-11
Keskustan iltaperhekerho (Koulukatu 12), ma 17-18.30
Keskustan perhekahvila: Vauvasta-vaariin (Koulukatu 12), ke klo 13-15
Keskustan ekavauvakerho (Koulukatu 12), ma klo 13-15
Keskustan ekavauvakerho (Koulukatu 12), to klo 13-15
Keskustan taaperokerho (Koulukatu 12), ti klo 14-16
Keskustan taaperokerho (Koulukatu 12), to klo 9-11

Sammonlahti:
Sammonlahden srk-keskus (Hietakallionkatu 7), ma klo 9-11

Lauritsala:
Lauritsalan srk-koti (Kauppalankatu 1), ma klo 9-11
Lauritsalan ekavauvakerho (Kauppalankatu 1), pe klo 13-15
Lauritsalan taaperokerho (Kauppalankatu 1), pe klo 9-11
Mustola (Jahmankatu 2), ma 9-11

Lisätietoja:
Varhiskasvatuksen ohjaaja Laura Toivanen 040-3126858
Toimistosihteeri 040-3126855

Kouluikäisten syksyn leirit 2019
Varkkatyön juhla
13.10.2019 klo 14

5.

Mitä muuta kirjasi
syntyprosessista tai
juuri tästä kirjasta haluat
sanoa?
Kirjan tekeminen oli samaan aikaa haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Haastavinta oli saada näin ns. vakava aihe hauskaksi ja viihdyttäväksi lastenkirjaksi niin,
että aiheen vakavuus kuitenkin säilyy. Tällainen hauska, värikäs ja tapahtumarikas kuvakirja on mainio tapa opettaa asioita lapsille ja
miksei aikuisillekin. Yhtenä
isoimpana asiana kuitenkin
toivon, että lapset voivat yhdessä viettää mukavia lukuhetkiä vanhempiensa kanssa.

Sammonlahden
kirkossa

Yö kirkossa
Joutsenon kirkko
22.-23.10.19 2.-4.
lk:n tytöt ja pojat

Maan ääriin !
1.-4.lk tytöt ja
pojat
21-22.10. 19
Tuosa

30 €

30€

Eija Fabritius
Miika Aalto

Lisätietoja ja
ilmoittautumiset
www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Leirin telttakylässä löytyi aina kavereita.
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KIRKKO
Eija Fabritius
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Eija Fabritius

PIISPAINKOKOUS

Monenlaiset
rajat puhuttivat
pohjoismaisia
piispoja
Pohjoismaisten luterilaisten piispojen kokous
pidettiin Lappeenrannassa kesäkuun viimeisellä
viikolla 2019. Kolmen vuoden välein pidettävä
kokoontumisen perinne on jatkunut katkeamatta
jo noin 100 vuoden ajan.
Tämän vuoden kokoontumisen
teemana oli ’Rajalla’, mikä oli yksi syy Lappeenrannan valintaan
isäntäkaupungiksi. Lappeenranta
ja Etelä-Karjala isännöivät piispojen kokousta ensimmäistä kertaa.
Historiallisen kokouksesta teki tällä kertaa myös se, että mukana oli
ensimmäistä kertaa Viron luterilainen kirkko.
Tapahtuma on ennen kaikkea
piispojen koulutus- ja työtapahtuma, jossa paneudutaan ajankohtaisiin teemoihin luentoineen ja alustuksineen sekä keskusteluineen ja
keskustellaan yhteisistä, kaikkia
pohjoismaita koskevista ilmiöistä ja haasteista. Arkkipiispa Tapio
Luoma oli mukana nyt kolmatta
kertaa.
— Pohjoismaisten piispojen kokouksen historia menee tuonne 100 vuoden taakse, kun Ruotsin silloinen arkkipiispa Nathan
Söderblom kutsui muiden pohjoismaiden luterilaisten kirkkojen
piispoja koolle keskustelemaan ja
vaihtamaan ajatuksia siitä, miten
tätä kirkon elämää kannattaa kehittää, kertoo Luoma kokousten
historiasta.
Taustalla on yhä sama ajatus
— jakaa visioita ja pohtia yhdessä niin kirkon tulevaisuutta kuin
ajan ilmiöitäkin ja niiden haasteisiin vastaamista. Viimeisinä vuosikymmeninä tapahtumaan on kutsuttu myös puolisot, joiden merkitys piispojen viran hoidossa on
merkittävä ja tärkeä, tähdentää
Luoma.
Henkilökohtaisesti hän näkee
kokoontumiset hyvin hyödyllisinä ja inspiroivina, joista on selvää
etua viran hoidossa. Vertaistuki ja
keskinäinen ”benchmarking” toimivat hyvin, sillä pohjoismaisissa
kirkoissa ollaan hyvinkin samankaltaisten kysymysten edessä, puhutaan sitten kirkon asemasta kussakin yhteiskunnassa tai kirkon jäsenyyden merkityksestä kansalaisille.
— Pohjoismaissa luterilaiset kirkot ovat tavallaan ns. enemmistökirkkoja ja joilla on enemmän tai
vähemmän vahva sidos valtiovaltaan niin historiallisesti kuin tänäkin päivänä. Tämä on yhteistä
pohjoismaisille kirkoille ja leimaa
monessa mielessä toimintaamme,
vaikka muutoksia asemassa onkin
tapahtunut sadassa vuodessa, valottaa Luoma taustaa.

Eräs yhteinen piirre on yhteiskuntarakenteessa, puhutaan pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. On ajateltu, että mallin pohjalta voidaan ajatella löytyvän sen enemmistökirkkojen luterilainen uskonkäsitys, joka pitää
myös sisällään näkemyksen kristityn merkityksestä ja roolista yhteiskunnan jäsenenä. Ainakin sen
on ajateltu vaikuttaneen asiaan.
— Tämmöinen luterilainen eetos vaikuttanee siihen, että nimenomaan nämä valtiot ovat pystyneet kehittämään hyvin toimivan
ja monin tavoin vauraan — ei suinkaan ongelmista vapaan — mutta
kuitenkin hyvinvointia varsin laajalle jakavan mallin jota monessa
muussa maailmankolkassa vähän
kadehditaankin, sanoo Luoma.

”Moni tämän päivän
yhteiskunnallisista
toiminnoista,
esimerkiksi
sosiaalihuolto ja
koulutus, juontaa
juurensa kirkon
toimintaan.”
Luoma muistuttaakin, että Suomessakin luterilaisuudella on merkityksensä suomalaiseen yhteiskuntaan, juontaahan moni tämän
päivän yhteiskunnallisista toiminnoista, esimerkiksi sosiaalihuolto
ja koulutus, juurensa kirkon toimintaan.

Monella rajalla
Rajalla-teeman voi mieltää monella tavoin, mutta se on yhtä moniulotteisesti läsnä maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna. Maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut
melko nopeassa tahdissa ja tämä
kysymys idän ja lännen välisestä jaosta ja jännitteestä on ilmeinen ja se tulee vastaan monin eri
tavoin, niin konkreettisesti kuin
symbolisestikin. Muun muassa tästä syystä Luoma näkee Lappeenrannan luontevana yhteisten pohdintojen paikkana, ollaanhan ja
eletäänhän täällä ikään kuin idän

Arkkipiispa Tapio Luoma toimi tyytyväisenä isäntänä noin 80:lle
vieraalle Lappeenrannassa pohjoismaisten piispojen ja heidän puolisoidensa kokoontumisessa.

Pohjoismaisten piispojen kokoontuminen päättyi pe 28.6. messuun Lappeenrannan kirkossa. Ehtoollisen toimittivat Grönlannin piispa Sofie Petersen, Suomen arkkipiispa Tapio Luoma ja Islannin piispa Agnes M. Sigurðardóttir pastori Laura
Hienosen avustuksella.

ja lännen rajavyöhykkeellä. Onhan
Venäjän ja Suomen välinen raja pisin eurooppalaisen valtion ja Venäjän välinen maaraja.
— Oivalsin, että täällä rajan lähettyvillä asuvilla ihmisillä Venäjä ei suinkaan ole uhka, vaan se on
mahdollisuus. Ja tämä on sellainen
toiveikas näkökulma, mitä on syytä pitää esillä erityisesti näinä aikoina, kun näyttää siltä että erilaisia raja-aitoja nousee ja niitä pidetään yllä monissa yhteyksissä, toteaa Luoma.
Julkisuudessa on tuotu paljon
esiin ihmisten vieraantumista kirkosta ja kirkon jäsenyydestä. On
puhuttu kuinka kirkko on ikään
kuin rajalla oman olemassa olonsa
kanssa. Luoma ei kuitenkaan näe
asiaa toivottomana, vaikka pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja
amerikkalaisissa luterilaisissa kirkoissa jäsenmäärä väheneekin. Eivätkä luterilaiset ole tämän ilmiön kanssa yksin, jäsenistön väheneminen koskee kaikkia läntisiä
kirkkoja.
Luterilaisuus kuitenkin elää
maailmalla, esimerkiksi Afrikassa luterilaiset kirkot kasvavat koko ajan. Ja vaikka kirkkojen merkityksen koko ajan kerrotaan vähenevän, kristinusko, riippumatta
kirkkokunnasta, kasvaa voimak-

Seppo Häkkinen

Seppo Häkkinen

kaasti. Luoman mukaan se kertoo
siitä, että kristinuskon sanomalla,
mutta myös luterilaisen kirkon tulkinnalla, on edelleen kaikupohjaa
ihmisten elämässä.
— Ei uskonnollisuus ole mihinkään kadonnut, se vain saa uusia
muotoja. Tämän haasteen edessä
ovat kaikki vanhat kirkot ja kirkkokunnat. Itse hengellisyys tai
ikään kuin Jumalan nälkä, ei ole
kadonnut. Meidän on vain mietittävä, miten osaisimme lähestyä
oman sanomamme kanssa tämän
päivän ihmistä.

”Ei uskonnollisuus
ole mihinkään
kadonnut, se vain
saa uusia muotoja.”
Tapio Luoma

Piirakanleivonnassa (vasemmalta oikealle) Ruotsin kirkon Strängnäsin
hiippakunnan piispa Johan Dalman ja arkkipiispa Tapio Luoma

sekä Viron arkkipiispa Urmas Viilma ja Grönlannin piispa Sofie
Petersen.

Yksi tämän päivän haasteista
on toimemme ja asenteemme ympäristön suhteen. Siinäkin mielessä voimme katsoa olevamme rajalla, emme voi enää toimia entiseen
malliin, mikäli haluamme säilyttää
elinolosuhteemme elinkelpoisina. Kristityn vastuuseen ja rooliin

kuuluu suojella luomakuntaa. Luoma näkee kirkon roolin ensisijaisesti toivon antajana, ihmisillä on
mahdollisuus muuttaa nykyinen tilannekuva toisenlaiseksi niin halutessaan. Oma vastuu on tunnettava, mutta kirkko ei halua lietsoa
ihmisissä ympäristöahdistusta.
— Kirkko on monella tavoin
mukana ympäristötyössä, esimerkiksi uudessa ilmastostrategiassa kirkko on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä, Luoma toteaa.
Hän muistuttaa, että kirkossamme on jo parinkymmenen vuoden
ajan ollut käytössä ympäristödiplomi, jota seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat hakea. Diplomin myöntäminen edellyttää tarkkaa seurantaa ja suunnitelmallista
esim. jätteenkäsittelyä ja energiankulutuksen seurantaa ja edullisten, ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttöä. Luoma näkeekin tämän yhtenä osoituksena
ympäristövastuullisuudesta ja positiivisesta mukana olosta.
Rajoista ja turvallisuusuhkista
keskusteltaessa nousee esiin usein
erilaiset kyberuhat ja sosiaalinen
media tai valeuutiset, joiden parissa vastakkainasettelu ja raja-aidat
helposti kukoistavat. Luoman näkemyksen mukaan kirkon ei tarvitse olla kovin huolissaan esimerkiksi tietomurroista. Mutta hän
myöntää, että kirkonkin on syytä
pysyä kartalla ja seurata tilannetta.
— Valeuutisista puhuttaessa kirkolla on tietenkin selkeä näkemys
totuudellisuudesta ja siihen pyrkimisestä, Luoma korostaa.
— Täytyy kuitenkin säilyttää
kriittisyys sen suhteen, mitä meille tietona tarjotaan, eikä kaikkeen
kannata lähteä edes vasta-argumentoimaan tai lähtemään mukaan kaikkeen keskusteluun.
Hän näkee tärkeänä nimenomaan rehellisyyden ja totuudessa pysymisen, sekä ihmisten medialukutaidon kehittämisen ja toisten mielipiteiden kunnioittamisen
taidon. Näitä ominaisuuksia myös

kirkon piirissä pyritään vaalimaan,
jotta turhilta raja-aidoilta vältyttäisiin.

Kirkkovierailuja ja
karjalanpiirakoita
Varsinaisen ohjelman lisäksi viikon aikana tehtiin useita ekskursioita paikallisiin kirkkoihin ja tutustuttiin elämään rajan pinnassa.
Monipuoliset vierailut olivat osallistujille mieluisia ja keräsivät runsaasti kiitosta, kuten järjestelytkin.

”Kahvihetki jäi
varmasti monen
mieleen lämpimäksi
muistoksi
Karjalasta.”
Yksi mieleenpainuvimmista ja
vaikuttavimmista
kokemuksista monelle osallistujalle oli käynti Imatralla rajamuseossa. Monelle
pohjoismaalaisellekin käynti avasi
silmiä suomalaisten kokemuksiin
talvi- ja jatkosodassa ja käyntiä kuvattiin tunteita herättäväksi ja herkistäväksi.
Omanlaista eksotiikkaa tarjottiin Lauritsalan seurakuntakeskuksella, kun Joutsenon seurakunnan
lähetystyön vapaaehtoiset pitivät
halukkaille karjalanpiirakoiden
valmistuskurssin — mikä sen mukavampaa, kuin syödä omin käsin rypytettyjä piirakoita! Monille tämä oli elämän ensimmäinen
kerta, niin karjalanpiirakan maistelun, kuin valmistuksenkin suhteen. Kahvihetki jäi varmasti monen mieleen lämpimäksi muistoksi Karjalasta.
Viikko päättyi messuun Lappeenrannan kirkossa. Lappeenranta rajaseudun kaupunkina näyttäytyi rauhallisena ja siistinä sekä toimivana paikkana elää. Tervetuloa
toistekin!
Eija Fabritius
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Eija Fabritius

tai kun parisuhteen ongelmakohdat
on löydetty sekä niihin ratkaisuja.
Perheneuvojat kuulevat asiakkailta itseltään terapian vaikutuksista ja
tehosta, mutta tavallista on myös, että käynneille ei vain ole enää tarvetta. Sekin on hyvä tulos, he vakuuttavat.
— Sovimme mahdollisuuksien mukaan kartoituskäynnin jonkin ajan
päähän terapian lopettamisesta, kertoo Varis.
— Kaikki eivät tätä hyödynnä, ja
kunnioitamme asiakkaiden päätöstä, vaikka mielellämme kuulemmekin, mitä heille kuuluu.

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
Olet lämpimästi tervetullut

SURURYHMÄÄN

Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa
keskiviikkoisin klo 14.30 - 16
Lauritsalan seurakuntakodilla, Kauppalankatu 1
Päivät ja teemat:
9.10.
Oma menetykseni
16.10. Mistä suruni syntyi
30.10. Muistojen hetki
13.11 Miten selviän arjessa
27.11. Suurten kysymysten äärellä
11.12. Toivo ja tulevaisuus
22.1.
Vielä kerran

Yhteistyössä on voimaa

Kanssanne diakonissat
Maria Repo ja Tuija Tiainen.
Lisätietoja ja ilm. 1.10. mennessä
Maria Revolle puh. 040 3126 421.

Yhteistyö muiden lasten, nuorten
ja perheiden parissa työskentelevien kanssa on osa työnkuvaa. Kirkon
perheneuvonta tekee yhteistyötä
yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten Eksoten ja eri järjestöjen kanssa. Asiakkaille pyritään löytämään
heidän tilanteeseensa sopiva auttava
taho. Perheasiain neuvottelukeskukseen ohjataan pariterapiaa ja perheasioiden sovittelua hakevia ihmisiä.
Nämä palvelut ovat Eksoten alueen
asukkaille ilmaisia.

L10T-valmennus alkaa
Lauritsalan seurakunnassa 4.–6.10.
Tervetuloa mukaanL10T-viikonloppuun,
joka perustuu Luukkaan evankeliumin
10. lukuun ja voi muuttaa elämäsi
innostavaksi, tuoda syvyyttä elämääsi ja
varustaa sinua elämään kristittynä arjessa.

Mikko Matikainen

Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalank. 1
Pe 4.10. klo 18-20.30
Luukas10-elämäntapaan
perehtyminen ja elämäntapa-DVD
La 5.10 klo 10-17
10.00 Askel 1 Siunaa ja sovittele
Kuva: Jani Laukkanen 12.00 Lounas
13.00 Askel 2 Ystävysty
14.00 Askel 3 Auta missä voit
14.30 Kahvi
15.00 Askel 3 jatkuu
15.15 Askel 4 Kerro Jeesuksesta(MyStory, The Four)
Su 6.10 klo 10-15
10.00 Messu
Messun jälkeen soppalounas
12.30-15 Elämäntapa käyttöön
Kurssin pitää ja lisätietoja antaa: koulutusjohtaja,
pastori Mikko Matikainen, KRS, puh. 0207 681 691
tai mikko.matikainen@sana.fi
Ilm. 20.9. mennessä mielellään sähköpostiin tai
tekstiviestinä Matti Anttila, matti.anttila@evl.fi,
puh. 040 312 6440
Mahdollisuus ostaa kurssimateriaali: Käsikirja 17€ ja DVD 15€
Koulutus on maksuton. Vapaaehtoinen lounas/kahviraha
Yhteistyössä Lauritsalan seurakunta

”Kaiken kaikkiaan
kirkon perheneuvonta haluaa olla edistämässä perheiden
hyvinvointia. ”

Kutsu
Etelä-Karjalan kaikkien veteraanijärjestöjen yhteinen

Kirkkopyhä
Lauritsalassa 8. syyskuuta 2019
Sotaveteraanit,
Rintamaveteraanit,
Sotainvalidit,
Etelä-Karjalan Sotilaspoikien perinnekilta
Etelä-Karjalan Lotta Svärd -perinne
Etelä-Karjalan Sotaorvot
Evakkolapset

Messu

Lauritsalan kirkossa klo 10,jonka jälkeen
seppelepartio Lappeenrannan sankarihautausmaalle.
Ruokailu seurakuntakodissa

Päiväjuhla
kirkossa klo 13

Tervetuloa!

Lauritsalan seurakunta
Veteraanijärjestöt
Tumma puku ja ansiomerkit
Kukin järjestö hoitaa itse kuljetuksen juhlapaikalle.
Järjestöjä pyydetään ilmoittamaan osallistujien määrä 23.8. mennessä; email.
antti@vanhanen.net tai puh. 0500-87 3300.

Perheneuvojat Leena Alatalo, Pirkko Varis ja Tuija Kuukka muodostavat monipuolisen ammattilaistiimin.

PERHENEUVONTA

Neuvontaa parisuhteen
ja perheen ongelmissa
Lappeenrannassa jo 50 vuotta
Kirkon perheneuvonnan juuret
ovat sodan jälkeisessä ajassa. Pastori
Matti Joensuu aloitti parisuhdeneuvonnan lehti-ilmoituksella Aamulehdessä marraskuussa 1944. Perheneuvonnalla oli heti kysyntää ja vuonna
2018 kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa kävi 18 486 asiakasta.
Kirkon perheneuvonnalla on vahva suhde yhteiskunnallisiin toimijoihin ja se on vaikuttanut vahvasti erityisesti perheterapian sekä pariterapian kentällä. Voidaan sanoa, että
kirkon perheneuvonta on vaikuttanut paitsi sielunhoidolliseen ja diakoniseen auttamistoimintaan, myös
sosiaalityön ja psykoterapian kehitykseen maassamme (Viika, 1994).
Kirkon perheneuvonta tarjoaa tukea ja apua erityisesti parisuhteen
ja perheen ongelmissa sekä elämän
kriisitilanteissa. Ihmisen perustarpeita on tulla nähdyksi, hyväksytyksi ja
rakastetuksi sellaisena kuin on. Lähisuhteet vaikuttavat yksilön ja perheiden hyvinvointiin, seuraaviin sukupolviin ja yhteiskunnan perusrakenteisiin. Voimme siis puhua ydintehtävästä.

Kirkon uskon mukaan jokainen
ihminen on Jumalan luomana tärkeä ja korvaamaton. Tämän vuoksi perheneuvontaa on pidettävä yhtenä kirkon perustehtävistä. Perheneuvonnan arvoina ovat usko, toivo
ja rakkaus.

”Jos etsitään nykyaikaan liittyvää ilmiötä,
on se kännyköiden ja
somen tulo parisuhteen kolmanneksi
pyöräksi.”
Pirkko Varis

Lappeenrannassa perheneuvonnan aktiivisena alkuunpanijana toimi kaupungin sosiaalijohtaja Jaakko Tuomi, joka kutsui pastori Matti J. Kurosen vankilapapin tehtävästä perheasiain neuvottelukeskuksen
johtajaksi ja perheneuvojaksi. Toi-

minta aloitettiin 1.9.1969 kaupungin kasvatusneuvolan tiloissa. Vuonna 1971 saatiin toinen perheneuvoja
ja vuonna 1984 kolmas. Lisäksi keskuksessa työskenteli vastaanottosihteeri vuoteen 2015 saakka. Tällä hetkellä käytössä on myös ulkopuolinen
psykoterapeutti tarvittaessa. Päivystys- ja muuta yhteistyötä tehdään
Imatran perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa.

Perheiden kysymykset
pitkälti samoja
Lappeenrannan perheasiain neuvottelukeskuksessa asiakkaita kävi viime vuonna reilut 500. Pientä kasvua
tapahtuu vuosittain sekä valtakunnallisesti, että paikallisesti.
Perheneuvonnan perustehtävä on
pysynyt vuosikymmenten kuluessa
samana. Yhä keskustellaan parisuhteen kysymyksistä ja kommunikaatiosta ja erokysymyksistä, sanovat
Lappeenrannan perheasiain neuvottelukunnan terapeutit Pirkko Varis,
Leena Alatalo ja Tuija Kuukka.
— Jos etsitään nykyaikaan liittyvää ilmiötä, on se kännyköiden ja so-

men tulo parisuhteen kolmanneksi
pyöräksi, kertoo johtaja perheneuvoja Pirkko Varis.
Saman ilmiön allekirjoittavat
myös perheneuvojat Alatalo ja Kuukka. Kännykästä ja sosiaalisesta mediasta on tullut paineen luoja ja parisuhteen ongelma. Toinen kysymys,
mihin he ovat törmänneet, on onnellisuuden käsite: parisuhteelta vaaditaan entistä enemmän.
— Monesti kysymmekin: Oletko
ottamassa eroa puolisosta vai tämänhetkisestä hankalasta tilanteesta? tiivistää Varis.
Varis sanookin, että ylipäätään
nyky-yhteiskunnan eri ilmiöt näkyvät eri tavoin selkeästi perheneuvojien työssä.
— Lappeenrannassakin kysyntä on
ollut vuosien varrella tasaista, mutta
lisääntynyt asiakasmäärä lienee tulosta tunnettavuuden kasvusta, ar
vioi Kuukka.
Positiivisena he kaikki näkevät,
ettei terapiaan hakeutumista enää
arastella aiempien vuosikymmenten
tapaan ja iloitsevat tasa-arvon saapumista terapiaan hakeutumisessa. Tällä hetkellä miehet ja naiset ottavat
yhteyttä yhtä usein.

Lappeenrannassa tehdään töitä
moniammatillisessa tiimissä
Lappeenrannan tiimi koostuu erilaiset taustat omaavista ammattilaisista. Heillä kaikilla on psykoterapeutin
koulutus. Osalla tausta on sosiaalityöstä, osalla terveydenhuollon puolelta ja joukosta löytyy myös papin
koulutuksen saanut henkilö. Keskeiset toimintamuodot ovat pari- ja perheterapia, mutta myös erilaisia ryhmiä järjestetään, kuten esimerkiksi

eroryhmät tai psykodraamaryhmät.
Psykodraamassa parisuhteen, tai sen
puuttumisen, problematiikkaa käsitellään draaman keinoin.
Tiimistä löytyy osaamista myös
seksuaaliterapiaan ja traumoihin.
Koska tiimiin kuuluu myös pappi, hengellisiä kysymyksiä tai omaa
Jumala-suhdetta voidaan käsitellä
asiakkaan näin halutessa.

”Lisääntynyt asiakasmäärä lienee tulosta
tunnettavuuden
kasvusta.”
Tuija Kuukka

— Kun on erilaista osaamista ja
kaikki tekevät työtään persoonallaan, opimme paljon myös toisiltamme, toteaa Kuukka.

Perheneuvojan haasteet
ja tähtihetket?
Kuukka kuvaa työtä mielenkiintoiseksi. Kirkon perheneuvottelun parissa työtä voi hänen mukaansa tehdä täyspainoisesti ilman turhaa byrokratiaa ja paineita.
— Voi tehdä työtä asiakkaan tarpeista lähtöisin. Käyntikertoja ei rajata, vaan määrä arvioidaan yhdessä
asiakkaan kanssa.
Tarpeettomasti terapiaa ei pitkitetä, vaan pyritään löytämään kullekin ihmiselle ja parille paras mahdollinen tapa, korostaa Varis.
Alatalo kertoo olevan palkitsevaa,
kun löydetään yhteisesti keinot esimerkiksi ahdistuksen purkamiseen

Varis kertoo, että neuvottelukeskuksen perheneuvojat ovat aktiivisesti mukana erilaisissa työryhmissä, kuten alueellisessa lähisuhdeväkivallan ehkäisy -työryhmässä, moniammatillisessa rikosten ehkäisy
-työryhmässä sekä erotiimissä. Kaikki työryhmät toimivat moniammatillisesti ja -toimijaisesti. Kaiken kaikkiaan kirkon perheneuvonta haluaa
olla edistämässä perheiden hyvinvointia.

Lpr:n ev.lut. srk:ien naisten ja miesten yhteinen

Hiihtoretki Saariselän Tievatuvalle
11.–18.4.2020 (vetäjänä Juha Eklund)
Suurin osa ajasta ollaan
ladulla / rinteessä, lisäksi
yhteistä aamu- ja iltaohjelmaa. Retkimaksu 650 €,
sisältää matkat, täysihoidon ja vetäjien toiminnan.
Ilmoitt. 31.1.2020 mennessä (31.10.2019 saakka
50 € edullisemmin) os. lappeenrannanseurakunnat.fi
tai Sammonlahden srk-toimisto, p. 040 3126 208
tai merja.saalasti@evl.fi.
Tiedustelut: Juha Eklund, p. 040 3126 500,
juha.eklund@evl.fi.

Naistenkahvila
Parillisten viikkojen ma klo 18
Lauritsalan seurakuntakodilla
Kauppalankatu 1
Aloitus ma 2.9.2019
Ohjelmassa kahvitarjoilu,
mielenkiintoisia kohtaamisia, käsitöitä,
ruuanlaittoa ja hartaus.
Kuukauden ensimmäisenä maanantaina
raamatuntutkiskelu.
Syksyn aikana osallistumme
Operaatio Joulun Lapsi –keräykseen.
Lisätietoja Maria Repo 040 3126421

Eija Fabritius

www.lappeenrannanseurakunnat.fi/
apua-ja-tukea/ihmissuhteet
Lähde: Viika, K. (1994). Kirkon perhe
neuvonnan viisi vuosikymmentä. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen
julkaisuja 1994: 9. Helsinki: Kirkko
hallitus.

50-vuotiasta juhlitaan
monin tavoin
➤ Juhlat aloitettiin su 1.9. klo
10 perhemessulla Lappeenrannan kirkossa, Mannerheiminkatu 1. Liturgina pastori Reetta
Karjalainen, saarna rovasti Pirkko Varis. Messun jälkeen tarjottiin kakkukahvit kirkon alasalissa, jossa muisteltiin Lappeenrannan perheasiain neuvottelukeskuksen 50-vuotista taivalta.
Mukana muistelemassa olivat
rovasti Matti J. Kuronen ja sosiaalineuvos Jaakko Tuomi.
➤ Ma 4.11. päiväsaikaan on

vuorossa tilausnäytös ”Hyvä paha ero” -teatteriesitys Lappeenrannan kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä sekä luento
parisuhteen hoitamisesta ammattilaisille. Illalla on yleisöluento samasta aiheesta kulttuuritila Nuijamiehessä. Suunnitteilla on myös juhlakirja Lappeenrannan 50-vuotiaalle perheneuvonnalle.

YSTÄVÄPERHEEKSI
OPISKELIJALLE?
Kansainvälinen ystäväperhetoiminta tarjoaa
mahdollisuuden tutustua uuteen kulttuuriin ja
harjoittaa kielitaitoa oaikkakunnallasi.
Ystäväopiskelija ulkomailta
Ystäväperhetoiminnan kautta eteläkarjalaiset perheet voivat
saada itselleen kansainvälisen ystäväopiskelijan LUT-yliopiston
tai Saimaan ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden joukosta. Tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus
tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja perhe-elämään. Vastavuoroisesti kotoinenarkemme rikastuu ja kansainvälistyy.

Miten mukaan?

Ystäväperheiden ilmoittautumisia odotetaan 9.9.2019
mennessä. Opiskelijat ja perheet sovitetaan yhteen
molempien toiveiden mukaisesti.

LUE LISÄÄ JA TEE HAKEMUS:lut.fi/ystavaperhe
LISÄTIETOA: LUT-yliopisto Tanja Karppinen
puh. 0400 811 233, tanja.karppinen@lut.fi
Saimaan ammattikorkeakoulu: Alexandra Karaseva
puh. 040 529 7054, international@saimia.fi
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Atso Suopanki

Kun kipu ei hellitŠ

Enemmän
elämään

Nopeasti fysioterapeutin hoitoon,
myös ilman lääkärin lähetettä.
Meillä käy maksuvälineenä omaishoidon
palveluseteli, myös jalkahoitoihin!
Ajanvaraus puh. 020 743 7290 /
nettiajanvaraus tai poikkea KunnonKauppaan.

35 vuotta paikallista yrittäjyyttä!
Fysioterapia- ja KehoKeskus

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

Merkki paikallisuudesta.

Ajankohtaista

✁

Vuokraamme asuntosi
turvallisesti ja edullisesti
Palvelumme vuokranantajalle:

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

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

Palkkiot toteutuneesta toimeksiannosta:

Tervetuloa Asiakkaaksi!

✁

-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.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisteri
palvelee asiakkaita
osoitteessa Koulukatu 12 A
Toimipisteemme on muuttanut tammikuussa 2019 Kirkkokatu 10:stä uusiin tiloihin osoitteeseen Koulukatu 12
A. Toimisto on avoinna ma–to klo 10–15 ja pe 10–13.
Palvelemme:

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

Oletko menettänyt läheisesi kuluneen vuoden aikana?

Kutsumme Sinut pyhäinpäivän
tilaisuuksiin Lappeenrannan kirkkoihin
Pyhäinpäivän tilaisuuksissa muistamme
viime pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneita läheisiänne lukemalla heidän
nimensä, sekä sytytämme kynttilän
heidän muistokseen.
Olet lämpimästi tervetullut yhteiseen
muistamishetkeen!
Kussakin kirkossa muistamme kyseisen seurakunnan vainajia.

Pyhäinpäivän tilaisuudet Lappeenrannan ev.lut.
kirkoissa lauantaina 2.11.

• Kasteisiin, avioliiton esteiden
tutkintaan, vihkimiseen, kirkkoon liittymiseen ja kirkosta
eroamiseen liittyvissä asioissa.
• Kirkollisten toimitusten varauksissa (kaste, avioliittoon vihkiminen/siunaaminen).
• Hautaan siunaamiseen, hautauksiin ja hautapaikan hallinta-aikaan liittyvissä asioissa.
• Asiakaspalvelussa vastaanotamme asiakkaiden virkatodistustilauksia, joista sukuselvitysmuotoiset tilaukset välitämme Kouvolan seurakuntayhtymän keskusterin tehtäväksi.

Puhelinpalvelumme
toimii numeroissa:
• Kasteisiin, avioliiton esteiden
tutkintoihin ja vihkimiseen
liittyvät asiat: 040 3126 282 ja
040 3126 283.
• Hautauksiin ja hautapaikkoihin
liittyvät asiakaspalvelut:

040 3126 284 ja 040 3126 281.
• Virkatodistustilaukset
puhelimitse Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteriin
puh. 040 765 4017. Palveluaika
arkisin klo 9–12.

Kirkonkirjojenpito
keskitetään alueellisiin
keskusrekistereihin
Kirkkohallitus on linjannut, että
kirkonkirjojen pito hoidetaan vuoden 2021 jälkeen suuremmissa yksiköissä ja on tämän vuoksi edellyttänyt seurakuntayhtymiä ja seurakuntia perustamaan aluekeskusrekistereitä. Kouvolaan perustetaan
1.1.2020 aluekeskusrekisteri ja se
ylläpitää jäsentietojamme ja antaa
valtakunnalliset todistukset kirkonkirjoistamme.
Vaikka väestörekisterikirjanpitoon liittyvät tehtävät siirtyvät Kouvolaan, tulee Lappeenrannassa olemaan edelleen edellä mainittujen
palvelujen palvelupiste.

Lappeen seurakunta
Messu klo 10 Lappeen Marian kirkossa, Valtakatu 35
Messu klo 10 Ylämaan kirkossa, Koskentie 1
Messu klo 18 Nuijamaan kirkossa, Tassiantie 9

Lappeenrannan seurakunta
Hartaus klo 18 Lpr:n kirkossa, Mannerheiminkatu 1

Lauritsalan seurakunta
Messu klo 18 Lauritsalan kirkossa, Kauppalankatu 1

Sammonlahden seurakunta
Messu klo 10 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionkatu 7

Joutsenon seurakunta

SEURAKUNTAPÄIVÄT

Sururyhmä
läheisensä
menettäneille

Suomen Raamattuopiston Säätiön
juhlavuoden seurakuntatapahtuma
Lappeenrannassa 17.-19.11.2019

keskiviikkoisin 9.10., 16.10., 23.10. ja 30.10. klo 16.30-18,
Valtakatu 38.
Ohjaajina diakonissa Pirkko-Liisa Ojanen ja kappalainen Outi Apell.
Ilmoittautuminen 1.10. mennessä Pirkko-Liisalle p. 040 3126320.

Suomen Raamattuopiston
Säätiön 80-vuotisjuhlavuoden teemana on ”Raamattu keskellä elämää” ja saman teeman ympärille kokoonnutaan Lappeen seurakuntasalissa (Kirkkokatu
10) 17.–19.11. yhteistyössä Lappeen seurakunnan
kanssa järjestetyissä seurakuntapäivissä. Seurakuntapäivien puhujavieraana on
Suomen Raamattuopiston
metropolialueen johtaja,
pastori ja kirjailija Juha Vähäsarja. Musiikkivieraana
on Suomen Raamattuopiston pitkäaikainen musiikkisihteeri ja laulaja-evankelista Pertti Kallio Laulukuviayhtyeineen.
Pastori Juha Vähäsarja tunnetaan varsinkin suuren suosion saaneista ”Joka
päivä…” -päivittäishartauskirjoistaan. Vuosia Suomen
Raamattuopiston rehtorina
ollut Vähäsarja toimii nykyään Suomen Raamattuopiston Säätiön Metropolialueen johtajana, joka käsittää
Helsingin, Turun sekä Tampereen alueen julistus- ja
opetustyöstä vastaamisen.
Pertti Kallio on ehtinyt
tehdä pitkän uran Suomen
Raamattuopiston musiikkisihteerinä sekä laulavana evankelistana, kiertäen
ympäri suomea 1970-luvulta lähtien, aluksi Pro Fide -yhtyeen laulajana ja sen
jälkeen itsenäisenä artistina useiden kanssamuusikoiden säestäessä.
— Laulamisesta on muodostunut elämäntehtäväni. Olen saanut vuosikymmenissä laulaa n. 20:llä äänitteellä. Levyjen palaute, myynti ja konsertit ovat
kannustaneet jatkamaan.
Laulajan työni on kehittynyt muusikkona persoonal-

Taneli Törölä

Toivomme, että voit sitoutua
kaikkiin tapaamiskertoihin.

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

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

pekka.rautio@raukem.fi
Eksoten
palvelusetelituottaja

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

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

Soita ja varaa maksuton kartoituskäynti Marilta!

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

Laulukuvia-kokoonpanoon kuuluu Pertti Kallion lisäksi Pasi Kortelainen (kitara) ja Mikko
Ohra-aho (perkussiot).

liseksi, miehiseksi tyyliksi
aikuisille, vapaana toisten
vaihtelevista muotitren
deis
tä ja genreistä. Sanomallisia laulelmia rakastan,
toteaa Kallio itse.

Suomen Raamattuopiston Säätiön seurakuntapäivät Lappeen salissa, Kirkkokatu 10, 17.–19.11.2019.
➤ Lisätietoja tapahtumasta:

Juha Hasanen,
p. 044 516 7250,
juha.hasanen@sro.fi
Martti Asikainen,
p. 050 5557556,
marttiasikainen@elisanet.fi

puh. 040-7106100
www.pitopalvelupekurinen.fi, titta.pitopalvelu@pp.inet.fi

Ugandalainen pastori, evankelista ja etiikan tohtori

Medad Birungi ja Connie Birungi

Täydellinen
hoito – hyvä
vire syksyyn!

vierailevat Lappeenrannassa

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

Poisnukkuneiden muistoilta klo 18 Joutsenon kirkossa,
Penttiläntie 1

Ke 11.9. klo 18 Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10
Kurjuudesta kukoistukseen: Medadin ja Connien
kasvutarina Ugandasta. Mukana illassa mm. pastori
Reetta Karjalainen ja kanttori Heidi Harju.
To 12.9. klo 18 Kansanlähetyksen Lähetyskoti,
Koulukatu 27
Perheenä Jumalan suunnitelmassa.

Varaa aika
helposti netistä

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

Tietäjänkatu 2

53100 Lappeenranta

Meillä voit
käyttää/maksaa
omaishoitajien
palveluseteleillä.

-Tarvitsemme kristittyjä johtajia, jotka
uudistavat maitamme Jumalan tahdon
mukaan, Medad Birungi sanoo. Ugandalainen
pastori, evankelista ja etiikan tohtori Medad
Birungi tekee työtä kotimaassaan kaikkein
haavoittuvimmissa asemassa olevien parissa.
Uusi Tie -lehti 20.9.2017

Tervetuloa särälle!
• Järjestämme kaikki perhejuhlat
• 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

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

kattaus@museosara.fi
Lemin Kotiseutuyhdistys ry.

KESÄMÄEN
LEIPOMO

www.museosara.fi

www.kesamaenleipomo.fi

Kahvila
myymälä

Puh. 05 4569 175
Kourula:
Karankokatu 3

Keskusta:
Kauppakatu 53, Lappeenranta
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Ekumeeninen yhteistyö

Esa Rantanen

Ritva Mällinen

ILKONSAAREN
KAPPELI

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

Ilkonsaaren
uusi
kappeli
käyttöön

• 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

Ilta Saimaalla
la 14.9. kello 19–21
Tule viettämään iltaa puolisosi
kanssa Saimaan risteilylle. Ohjelmassa romanttista musiikia
ja pientä naposteltavaa. Esiintyjänä trubaduuri Heidi Harju.
Lähtö Lappeenrannan satamasta Heidi-aluksella kello
19. Risteilyn hinta 30 € / pari (sis. ohjelman ja naposteltavat). Maksu käteisellä laivalla.
Ilmoittautuminen viim. ti 10.9. os. liisa.hovi@evl.fi tai
p. 040 3126 208 klo 9–16 välillä. Mukaan mahtuu 10
ensimmäiseksi ilmoittautunutta pariskuntaa. Tervetuloa!
Parisuhdetyö kuuluu seurakunnan alaiseen toimintaan.
Tämä tilaisuus rakentuu kuitenkin parisuhteen teemojen ympärille ja sopii kaikille parisuhteessa oleville.

Tulevia parisuhdetyön tapahtumia:
La 19.10. klo 18–21 Kynttiläillallinen
Pe–su 22.–24.11.
Vuorovaikutustaidot
parisuhteessa -kurssi
Pe–su 3.–5.1.2020
Parisuhdeleiri
Tapahtumista lisätietoa lähempänä ajankohtaa.

RUKOUKSEN TALO

Sammonlahden seurakuntakuoro on osallistunut kirkkomusiikkijuhlille sekä yhteiskonsertteihin muiden kuorojen kanssa.

Kuorotoiminta

Sammonlahden seurakuntakuoro
juhlii 30-vuotiasta toimintaansa
Sammonlahden seurakuntakuoro on
perustettu alkuvuodesta 1988. Kant
tori Anu Piutula aloitti kuorotoimin
nan Uus-Lavolan seurakuntakodis
sa Poronkadulla syksyllä 1989. Seu
rakuntakuoro esiintyi ensimmäisen
kerran Adventtivesperissä 3.12.1989.
Sammonlahden kirkon peruskiven
muuraustilaisuudessa 20.2.1991 seu
rakuntakuoro esitti kirkkoherra Jukka Lehtisen sanoittaman ja kanttori
Anu Piutulan säveltämän laulun Ra
kentajan rukous. Kirkkomme vih
kiäisjuhlaa vietettiin Marian päivänä
22.3.1992, jossa kuoromme esiintyi.
Sammonlahden Seurakuntakuoro

ry hyväksyttiin ja merkittiin 4.8.2000
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdis
tysrekisteriin ja siten Suomen Kirk
komusiikkiliiton sekä Etelä-Karjalan
kirkkomusiikkipiirin jäseneksi.

”Kahvitilaisuuteen
ovat kaikki seurakuntalaiset tervetulleita.”
Kuoromme on vieraillut lähiseu
dun seurakunnissa ja osallistunut
kirkkomusiikkijuhlille sekä yhteis

konsertteihin muiden kuorojen kans
sa. Olemme vierailleet paikkakunnan
hoitokodeissa ja palvelukeskuksissa.
Etäisimmät retkemme ovat suun
tautuneet Lieksaan, Eva Ryynäsen
suunnittelemaan Paaterin kirkkoon.
Olemme tehneet teatterimatkoja ja
tutustumiskäyntejä katsomaan eri
laisia nähtävyyksiä mm. Heinävedel
le, Helsinkiin, Kotkaan ja Varkauteen.
Ulkomaillakin on piipahdettu, osal
listuimme jumalanpalvelukseen Vii
purin luterilaisessa kirkossa. Samal
la matkalla veimme avustuspaket
teja lastenkoti Dikoniin. Tallinnassa
vierailimme laululavalla ja kävimme

esirukouspyyntöjen, oman seurakunnan,
tämän kaupungin, kotimaamme ja maailman puolesta!
Tule rohkeasti omien asioittesi kanssa!
Tule rukoilemaan tai rukoiltavaksi!
Lisätietoja
Maria Repo puh. 040 3126421
Matti Anttila puh. 040 3126440
Saara Kettunen puh. 040 5634618
Rukouspyyntöjä voi jättää myös
rukouksentalo.lauritsala@evl.fi

Saimaantie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO

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

M. HYPPÄNEN

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

TAKSI
SAIMAA

HAUTAUSTOIMISTO - KUKKAKAUPPA

Suomen Kivivalmiste Oy:n hautakiviedustus

➤ Sammonlahden seurakuntakuoro järjestää
musiikkiin painottuvan
juhlajumalanpalveluksen su 17.11. klo
10.00 Sammonlahden
kirkossa.

Hautaustoimisto ja Kukkakauppa

Kukka ja Hautaus Ky

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT
KAUPPAKATU 49, PUH. 05-453 1604
www.mirjaminkukka.com

Tuula Korhonen



KLO 14-16
Rukoilemme

Kauppakatu 41
puh. (05) 451 3449
53100 LAPPEENRANTA

laisille ansiomerkit. Kahvi
tilaisuus on ennen kaikkea
seurustelua ja kuoroystä
vien tapaamista ja tilaisuu
dessa kuorot myös laulavat
yhdessä.
Niinpä kutsumme erik
seen kirjeellä entisiä kuo
ronjohtajia, kuorolaisia,
oman seurakuntayhtymän
kuorolaisia ja Etelä-Karja
lan kirkkomusiikkipiirin
kuorolaisia. Kahvitilaisuu
teen ovat myös kaikki seu
rakuntalaiset tervetulleita.

Palvelua yli
vuoden
kokemuksella!

Savitaipaleen
Alan ammattitaitoista palvelua
www.nybergoy.fi

kaupunkikierroksella.
Taitavien kanttoreidem
me lisäksi olemme saaneet
äänenmuodostusohjeita ja
lauluneuvoja mm. Roihu
vuoren kanttori Hannele
Filppulalta, laulunopetta
ja Hanna-Mari ja Kristjan
Möisnikilta ja Tallinnan
Musiikkiakatemian kapel
limestariosaston johtaja,
professori Toomas Kaptenilta.
Sammonlahden seura
kuntakuoro on toiminut
tänä syksynä 30 vuotta ja
juhlii toimintansa vuosia
järjestämällä musiikkiin
painottuvan juhlajumalan
palveluksen su 17.11. klo
10.00 Sammonlahden kir
kossa.
Jumalanpalveluksen jäl
keen järjestetään juhlakah
vitus. Tilaisuudessa jae
taan ansioituneille kuoro

90

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

JOKA TOINEN KESKIVIIKKO
(parittomat viikot)
Lauritsalan seurakuntakodin päiväkerhotilassa
Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta,
käynti Hallituskadulta sisäpihan puolelta
(kahvi klo 13.30-)
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Suur-Saimaalla sijaitse
va Ilkonsaari on maailmas
sa ainutlaatuinen kohde.
Siellä sijaitsee — luterilai
sessa Suomessa — viisi or
todoksista rukoushuonet
ta/skiittaa/kappelia/tsasou
naa. Kaikkia em. nimityksiä
käytetään näistä ortodok
sisen ”maailman” esikuvien
mukaisista kappeleista.
Ilkonsaaren kappeleiden
rakentaminen alkoi niiden
maapohjan siunaamisella
25.5.2009. Sen toimitti At
hos-saaren luostarin igume
ni Efraim. Sen jälkeen Ilk
koon on kymmenen vuo
den aikana noussut viisi hy
vin erilasta kappelia.
Jokainen niistä tuo
esiin kappaleen ortodok
sista luostarirakentamista
ja -hartautta Kreikasta Jää
meren rannalle Petsamoon.
Athoksen luostari, Staraja
Laatokka, Konevitsan luos
tari, Valamon luostari ja
Petsamon luostari ovat mu
kana.
Ilkossa on myös ranta
kallioon kiinnitettynä lute
rilainen, entisen Konnun
suon vankilakirkon katto
risti.
Viimeinen viidestä, Sta
raja Ladogan Suurmartyy
ri Geogioksen (Georgios
Voittaja) kappeli vihittiin
käyttöön 7.8. Vihkimisen
toimitti ortodoksisen kirk
komme KP isä Esipaimen,
arkkipiispa Leo. Vihkijuh
lassa oli mukana ortodok
sista papistoa, Lappeenran
nan luterilaisten seurakun
tien edustus ja Saimaan vir
kistysaluesäätiön edustajia.
Ilkossa käy vuosittain
nelinumeroinen luku ve
neilijöitä, joista suuri osa
tutustuu myös kappelei
hin. Virkistysaluesäätiö on
kunnostanut saareen kak
si nuotiokatosta ja tänä ke
sänä uuden hulppean ruo
kailukatoksen huussi- ja va
rastotiloineen. Myös saaren
kaksi laituria ovat virkistys
aluesäätiön hankkeita, sa
moin kuin saaren päästä

Staraja Ladokan Suurmartyyri Georgioksen kappeli on yksi Ilkonsaaren viidestä kappelista.
Esa Rantanen

päähän kulkeva hyväkun
toinen polkukin. Näin saa
ren käyttö virkistysretkien
kohteen onnistuu entistä
paremmin.
Kappeleiden rakentaja
na/rakennuttajana on toi
minut Saimaan Skiitat ry
-niminen ekumeeninen yh
distys. Rahoitusta hankkei
siin on saatu merkittävästi
yksityisiltä lahjoittajilta se
kä Ely-keskukselta hank
keen muodossa. Skiittayh
distyksen nimissä Ilkossa
on tehty tuhansia talkoo
tunteja. Nyt rakennustyö
on tällä erää valmis. Yhdis
tys keskittyy jatkossa kap
peleiden ja niiden ympäris
töjen kunnossapitoon.
Vihkimisen yhteydes
sä keskusteltiin tulevaisuu
desta. Juha Eklund esitti
luterilaisten seurakuntien
tervehdyksessä, että nyt
olisi hyvä aika luoda Ilk
koon ”ekumeeninen retkija pyhiinvaelluskalenteri”.
Siihen sovittaisiin molem
pien traditioiden pohjalta
muutama päivä, jolloin teh
täisiin yhteinen retki juma
lanpalveluksineen.
Ortodoksien
puolel
ta arkkipiispa Leo kannat
ti lämpimästi tällaista han
ketta. Näin Ilkonsaares
ta voisi muodostua yhtei
sen rukouksen, vastavuo
roisen jakamisen, toisiltam

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

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

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

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

Arkkipiispa Leo vihki kappelin käyttöön ortodoksisen perinteen mukaisesti.

me oppimisen, Saimaan ar
vostamisen ja suojelemisen
ja niin henkisen, hengelli
sen kuin fyysisenkin virkis
tyksen paikka. Toivottavas
ti jo ensi kesänä meillä on

tällainen ”ekumeeninen ka
lenteri” olemassa täällä Sai
maan äärellä.

Juha Eklund
Sammonlahden seurakunnan kirkkoherra
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Aamukahvilla

Valkonauhaliitto on hengissä ja voi hyvin

Eija Fabritius

Valkonauhaliitto on
naisten kristillinen järjestö, jonka juuret ovat
1800-luvun lopun Yhdysvalloissa.
1870-luvulta lähtien Yhdysvalloissa on toiminut kristillinen raittius- ja huoltojärjestö , Valkonauha.. Järjestön syntyyn vaikutti
mm. huoli maalta kaupunkeihin
tulevien naisten tulevaisuudesta ja
turvallisuudesta.
Suomen Valkonauhaliitto perustettiin 1905, mutta toimintaa
on ollut 1800-luvun lopulta alkaen. Alkuaikojen vaikuttajia olivat
suomalaiset naisasianaiset, kuten
Alli Trygg-Helenius, Aleksandra
Gripenberg ja Maria Stenroth
(Marja Salmela).
Alkuun järjestön työ keskittyi siveellisyys- ja raittiustyöhön.
Eri puolille maata perustettiin järjestön toimesta turvakoteja ja yömajoja naisille. Järjestö osallistui
myös tyttö- ja poikakotien perustamisiin ja nuorisotoiminnan aloittamiseen monella paikkakunnalla. Ensimmäiset naispoliisitkin on
saatu Valkonauhaliiton vaikutuksesta!

Lappeenrannan
valkonauhalaisten painotus
on vanhustenhuollossa
Lappeenrannan valkonauhalaiset,
Elli Martikainen, Kaarina Piiparinen, Päivi Jääskeläinen ja Pirjo Alatalo kertovat, että nykyisin
Suomen Valkonauhaliitolla on erilaista toimintaa paikkakunnittain.
Esimerkiksi Turussa on keskitytty
maahanmuuttajatyöhön, Hämeenlinnassa vankilatyöhön ja Kuo
piossa päihdetyöhön. Helsingissä
on vilkasta toimintaa ja mm. naisopiskelijoille tarkoitettu opiskelija-asuntola sekä alkoholistinaisille tarkoitettu asuntola, Liisankoti.
Lappeenrannassa on viimeisten
vuosien ajan keskitytty vanhusten
hoivaan, mm. vierailemalla palvelutaloissa, joissa pidetään yhteislaulutilaisuuksia, juodaan kahvia
ja muistellaan menneitä, tai lausutaan runoja tai soitetaan — yhdistyksen jäsenten aktiivisuuden ja
kiinnostusten mukaan.
— Vanhusten palvelutaloissa on
tosi innokkaita laulajia, monesti
lauletaan oikein kuorossa, kertoo
Martikainen.
Piiparisen mukaan toiveita ja
vierailupyyntö saadaan enemmän,
kuin mitä voidaan ottaa vastaan.
— Tällä hetkellä käymme sään-

Lappeenrannan valkonauhalaiset vasemmalta oikealle: Pirjo Alatalo (pj), Päivi Jääskeläinen, Elli Martikainen (siht.) ja Kaarina Piiparinen.

nöllisesti yhdessä palvelukodissa ja kaksi kertaa vuodessa päihdekoti Siltalassa, mutta enempään
ei tällä hetkellä ole resursseja. Hän
toivookin, että mukaan saataisiin
lisää ihmisiä, sillä aktiivisten joukko uhkaa supistua mm. jäsenistön
vanhenemisen myötä. Monella
valkonauhalaisella on myös muuta
vapaaehtoistoimintaa ja omat henkilökohtaiset avustettavansa. Piiparinen näkeekin, että vanhusten
hoivan puolella on eniten tarvetta tällä hetkellä, ainakin Lappeenrannassa.
— On paljon yksinäisyyttä; ei
ole ehkä omaisia, eikä vieraita käy
muutoin, hän toteaa.
Valkonauhalaiset tekevät yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhdistysten sekä seurakuntien kanssa.

Teatteriretkiä,
kirkkopyhiä ja seminaareja
Valkonauhalaiset ovat perinteisesti viettäneet erityistä valkonauha-kirkkopyhää, jolloin yhdistyksen jäsenistöä on avustamassa jumalanpalvelusta. Tällöin myös kolehti kerätään yhdistyksen avustustoimintaan. Aiempina vuosina kirkkopyhää on vietetty Sammonlahden kirkossa, onhan Sammonlahden seurakunnan kappalainen Maarit Hirvi tehnyt pro gradu -työnsäkin juuri valkonauha-

toiminnasta. Tänä syksynä kirkkopyhää vietetään 22.9. Lappeenrannan kirkossa.
Naiset kertovat lähtevänsä nyt
neljättä kertaa porukalla Oronmyllylle katsomaan näytelmää. Mukaan on aina mahtunut myös yhdistyksen ulkopuolisia ja pikkubussi on ollutkin yleensä täynnä
iloisia retkeläisiä.

”Toiveita ja
vierailupyyntöjä
on enemmän kuin
voidaan ottaa
vastaan.”
Kaarina Piiparinen.

Lappeenrannan valkonauhat
järjestävät myös säännöllisesti luentoja. Martikainen kertoo, että
viime syksynä Lappeenrannan kirkon alasalissa järjestetylle ”Herkkyys ja tunteet” -luennolle osallistui runsas joukko kuulijoita. Samaa toivotaan tänäkin vuonna.
— Saimme monta uutta jäsentä,
iloitsee Martikainen.
Tämän vuoden seminaarin aiheena on ”Vaikeudet elämän voimaksi – näkökulman vaihtamisen

Seuraava Seurakuntatervehdys
ilmestyy ES Keskiviikon välissä
ke 27.11. jouluisin aihein.
Käy myös lukemassa verkkosivuiltamme
Ajatuksia viikolle ja blogejamme Ajassa,
Johtoryhmältä tai Tarinoita seurakunnista. Löydät linkkibannerit etusivultamme
www.lappeenrannanseurakunnat.fi.

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

taito”. Kouluttajina seminaarissa
ovat psykoterapeutit Tuula Stenroth ja Sirkka-Liisa Kuitunen.
Valkonauhalaiset toivottavatkin
kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen,
joka pidetään 16.11.2019 Lappeenrannan kirkon alasalissa. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

koninen vapaaehtoistyö. Valkonauhaliiton rahoitus hoidetaan jäsenmaksuin ja avustuksin eri tahoilta.
— Jos meiltä paikallisyhdistyksenä jää varoja, olemme lahjoittaneet niitä vähävaraisiin perheisiin
seurakuntien diakoniatyön kautta,
kertoo Alatalo.

Valkonauhaliiton maailmanliiton kongressi toi Suomeen
vieraita Tyynenmeren
saarivaltioita myöten

Valkonauhalaiseksi?

Suomessa järjestettiin heinäkuussa maailmankonferenssi, jossa oli
osallistujia 21 maasta. Tuorein jäsenmaa on Vanuatu, josta oli myös
saatu osallistujia. Lappeenrantalaisia oli mukana neljä.
— Meillä oli isoja rooleja järjestelyissä, järjestimme mm. yhden työpajan käsitöiden ympärille, kertoo Piiparinen.
Kaikki kehuvat Paasitornissa
Helsingissä järjestetyn maailmankongressin välitöntä tunnelmaa.
— Oli mielenkiintoista nähdä
erilaisia kansallispukuja ja jutella
ihmisten kanssa, vaikkakin kielimuuri olikin jossain määrin esteenä, kertoo Piiparinen.
Itse valkonauhatyö eroaa maittain kunkin maan tarpeiden mukaan, mutta yhteistä kaikille valkonauhalaisille on pyyteetön, dia-

ä
ä
!
v
ä
y
y
s
H syk

Jääskeläinen korostaa, että jokaisen kannattaisi tulla tutustumaan
välittömään ja lämminhenkiseen
valkonauhajoukkoon. Vaikka yhdistys on kristillinen ja kristillisyys
tuo oman sävynsä, ei uskonnollisuutta toiminnassa erityisesti korosteta.
— Mukana on ihmisiä useista
uskontokunnista, emmekä kysy,
oletko ev.lut., sanoo Martikainen.
Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että vapaaehtoistyötä ja sen tekijöitä tarvitaan myös tulevaisuudessa.
— Ainoa ehto jäsenyydelle on,
että olet nainen — miehille on oma
sininauha-järjestönsä, hymyilee
Alatalo.
Hallituksen
kokoukseenkin
saa tulla katsomaan ja tutustumaan. Kokoontumiset pidetään
joka kuukauden 2. tiistaina Valtakatu 38 neuvotteluhuone Saimaassa (6. krs).
Eija Fabritius

