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”Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa.
Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo.”

Luottamushenkilöltä

Kaukainen lähimmäinen
ei ole kaukana!

Terveiset
kirkolliskokouksesta

T

LUULISI, että meidän kristittyjen toimintalinja on suora ja
selvä tämän kauheuden keskellä. Kaikki mahdollinen on teh
tävä ja kaikkia on autettava mahdollisuuksien mukaan.
Näin ei kuitenkaan näytä olevan. Kaikki poliittiset puo
lueemme ja me niiden myötä ajattelemme ensin kansallisia
etujamme. Miten voimme auttaa akuutissa kriisissä olevia ih
misiä kuitenkin niin, etteivät meidän omat etumme missään
tapauksessa joudu vaaraan.
HÄTKÄHDYTTÄVÄÄ on myös havaita joidenkin arvokon
servatiivien olevan sillä kannalla, että Suomeen voidaan ottaa
vain nolla turvapaikanhakijaa. Kuitenkin he kertovat arvojen
sa perustuvan kristillisiin periaatteisiin.
Raamatun mukaan myös muukalaista on autettava. Jeesus
vie tämän auttamisstrategian vieläkin pidemmälle. Jos sinulla
on kaksi paitaa, anna niistä toinen sitä tarvitsevalle, hän opet
taa.
Rikasta nuorukaista Jeesus puolestaan kehotti myymään
kaiken omaisuutensa ja jakamaan sen köyhille.
Ei meistä ole näin tiukkojen peri
aatteiden noudattajiksi, ehkei tar
vitsekaan.
Mutta myös kansallinen itsekkyys
on perimmiltään itsekkyyttä. Minul
le ensin, sitten vasta muille.
NÄINÄ PÄIVINÄ meidän usko
amme koetellaan. Meidän kirkko
kristillisyytemme, jopa koronan
kiusatessa, on kodikkaiden yhdes
säolohetkien ja rentojen puuhai
lutuokioiden uskovaisuutta. Sillä
kin on paikkansa, mutta jokaisessa
kärsivässä ihmisessä, ruoskitussa
naisessa tai raiskatussa tytössä, kii
torataa pitkin kulkevaan lentoko
neeseen vielä pyrkivässä epätoivoi
sessa pakenijassa, jokaisessa heissä
me kohtaamme kärsivän Kristuksen.
NIINPÄ jääköön tuttu kultainen
sääntö kaikumaan korvamatona ai
voihimme: mitä tahdotte ihmisten
tekevän teille, tehkää te samoin
heille!

Kesäinen kirkolliskokousviikko on takana Turun Linnasmäessä.

Kokousviikko oli varsinaisen kirkolliskokouksen osalta nelipäiväi
nen, jota edelsi valiokuntatyöpäivä. Tällainen järjestely ei ollut par
haalla tavalla toimiva. Päivistä tuli ylipitkiä. Parhaimmillaan työs
kentelimme klo 9–21.
Oma kokousviikkoni alkoi tulevaisuusvaliokunnassa, jossa kä
sittelimme kirkon nelivuotiskertomusta. Nelivuotiskertomus sisäl
tää varsin karua kerrottavaa uskonnon merkityksen rapautumisesta
yhteiskunnassamme. Varsinkin nuoret sukupolvet kokevat kirkon
etäiseksi, tai kirkolla ja sen työllä ei ole heille merkitystä. Tämä
huoli nuorista sukupolvista muodostuikin yhdeksi valiokunnan tär
keimmistä käsitellyistä teemoista. On hämmentävää, että nuoret
hyvin toimivan ja osallistavan rippikouluvaiheen jälkeen menettä
vät yhteytensä kirkkoon. Keskeiseksi näkökulmaksi nousi nuorten
halu itse määrittää ne toimintatavat ja sisällöt, joissa he haluavat
olla mukana. Nuorten osallistumista pohdittaessa tuotiin esiin
ajatus rippikoulun lailla sitouttavasta kokonaisuudesta, rippikou
lu 2:sta. Samalla tunnistettiin, että tällainen kokonaisuus saisi mu
kaansa vain rajoitetun joukon nuoria, mutta samalla heidän mah
dollisuutensa vaikuttaa omissa ikäryhmissään voisi olla tärkeää.
Toisena pääteemana valiokunta käsitteli muutoksessa olevaa
diakoniakokonaisuutta. Diakonian toimintakenttä on monipuolis
tumassa ja sen haasteet vaativat monipuolista yhteistyötä seura
kuntien kesken. Nämä vaatimukset ovat omalta osaltaan edellyt
tämässä muutosta pienten erillisyksiköiden toimintaan. Tarvitaan
erilaisilla vahvuuksilla olevia toimijoita. Samalla todettiin, että osa
perinteisistä toimintamalleista saattaa olla huonosti toimivia.
Käsittelimme myös ns. spiritualiteetin moni-ilmeisyyden toteut
tamista kirkossamme. Ei ole välttämättä järkevää, että lähekkäin
toimivat kirkot tarjoavat kaikki samankaltaisia jumalanpalveluksia
samaan kelloaikaan. Erilaisten erillis- ja teemamessujen järjestämi
nen voi paremmin tarjota sanomaa suuremmalle ihmisjoukolle. Sa
malla käsiteltiin erilaisten jumalanpalvelusyhteisöjen roolia. Niille
nähtiin selvä tarve ja niiden myötä myös sitoutuminen kirkon toi
mintaan voi lisääntyä.
Kirkolliskokous käsitteli valiokunnan mietintöä näistä teemoista
ja toivottavasti niissä esitetyt ajatukset saavat päätöspapereiden li
säksi myös konkretiaa osakseen.
Kirkolliskokouksen lähes perinteeksi muodostuneen avioliitto
kysymyksen käsittely jatkui. Nyt asia lähetettiin piispankokouk
sen pohdintaan. Aiheesta käytettiin runsaat 60 puheenvuoroa, itse
olen kuullut niitä noin 200. Osa niistä on ollut vahvan teologisia ja
osa yhteiskunta- ja tasa-arvolähtöisiä. Myös tunteella on ollut oma
vahva sijansa puheenvuoroissa. Myös juridiikasta on väännetty
kättä, joskin kho:n antama ratkaisu on rauhoittanut tilannetta. Toi
sena kirkolliskokousta jakavana teemana oli tasa-arvoteemasta ra
kennettu esitys. Sen tekstillinen sisältö oli varsin tarkkaan pohdit
tu, mutta selvänä ongelmana koettiin se, että esitys toteutuessaan
voisi johtaa pappien ja sananjulistajien sananvapauden rajoituksiin.
Myös ajatus kontrollijärjestelmästä aiheutti pelkoja. Esitys meni va
liokuntakäsittelyyn ja asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa tai
sitä seuraavassa kirkolliskokouksessa.
Seuraava, marraskuun kirkolliskokous on viisipäiväinen. Näin aikaa
asioiden käsittelyyn, valiokuntatyöskentelyyn ja
aiheiden vapaaseen pohdintaan jää riittävästi.
Ilkka Pöyhönen
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kannen kuva
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Ennen kuin
Teemu Muuri
saapui Lappeenrantaan,
hän työskenteli Helsingissä
yhdeksän
vuotta perhekuntoutusohjaajana.

uusi kasvo

Pääkirjoitus

”Kaikki
mahdol
linen on
tehtävä ja
kaikkia on
autettava
mahdolli
suuksien
mukaan.”
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Atso Suopanki

Ps 127:1

ätä kirjoitettaessa Kabulin lentokentällä vallitsee
vielä täysi kaaos ja edes Suomen kansalaisten ja Suo
mea avustaneiden afganistanilaisten saaminen tänne
turvaan ei ole suinkaan mutkatonta. Mikä sitten on
kaikkien maahan jäävien afganistanilaisten, eritoten
naisten ja tyttöjen, kohtalo talebanien hirmuhallinnon kouris
sa? Sitä voimme vain arvailla ja jo etukäteen kauhistella.
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Rokkaava
pappi
Musiikki on tärkeä
osa seurakuntapastori
Teemu Muurin elämää.
Lappeen
seurakuntapastori
Teemu Muuri aloitti uudessa vi
rassaan samana päivänä kuin sai
pappisvihkimyksensä, 30. touko
kuuta. Hän aloitti työt seurakun
nassa jo 10. päivä kausiteologina.
— Näin sain aikaa perehtyä työ
hön, ottaa homma haltuun ja jat
kaa siitä, kun alkaisi varsinainen
viranhoito, Muuri kertoo. Nor
maalien papin tehtävien ohella
hänen vastuualueinaan ovat var
haisnuoriso-, diakonia- ja parisuh
detyö.
— Työaloista huolimatta tutus
tun mielelläni kaikkiin alueen ih
misiin. Papit ja seurakunta ovat
kaikkia varten, hän toteaa.
Lokakuussa 36 vuotta täyttävä
Muuri on kotoisin Kotkasta. Hän
oli seurakuntanuori rippileiris
tä lähtien ja työskenteli kesäisin
Kotkan seurakunnassa. Hän aikoi
alun perin opiskella nuorisotyö
tä, mutta kiinnostui diakoniatyös
tä oltuaan avustajana diakonialei
reillä.

”Tykkään funtsia
paljon kaikkia
teologisia juttuja.”
TEEMU MUURI

Muuri pääsi opiskelemaan so
sionomiksi ja sai vuonna 2011
Kotkasta diakoniatyön viran.
Elämä vei kuitenkin pian Helsin
kiin, missä hän virastaan irtisa
nouduttuaan siirtyi lastensuoje
luun perhekuntoutusohjaajaksi.
Tässä työssä hän toimi yhdeksän
vuotta ja opiskeli siinä sivussa
teologiaa.
— Oli koko ajan kaipuu takai
sin seurakuntatyöhön. Teologia
ja kirkon kaikenlaiset kysymyk
set, kuten ihmisoikeuskysymykset

SARJAKUVA

kiinnostivat hirveästi.
Kun Muuri valmistui viime
vuonna, hän yritti ensin löytää
papin töitä pääkaupunkiseudulta.
— Työllisyystilanne on siellä
aika hurja, hirveästi hakijoita ja
vähän paikkoja.
Tänä vuonna hän päätti heittää
vesille isomman verkon ja etsiä
töitä kauempaakin. Kun Mikke
lin hiippakunnassa avautui muu
tama paikka, oli Lappeenranta
näistä Muurin ehdoton suosikki,
sillä kaupunki oli hänelle entuu
destaan tuttu. Muuri on käynyt
esiintymässä kaupungissa bändin
sä kanssa useaan otteeseen.

Uusia kokemuksia
Muuri muutti Lappeenrantaan
helatorstaina. Hän on pitänyt kau
pungista ja lappeenrantalaisista.
— Ihmiset juttelevat paljon ja
ovat ulospäin suuntautuneita. En
tiedä, onko se sitä karjalaisuutta
vai mitä.
Koska hän ei ole toiminut pap
pina ennen Lappeen virkaa, hän
ei voi verrata työn arkea aikaan
ennen koronarajoituksia. Silti ko
rona-aika on tuonut omat haas
teensa.

— Etenkin kun kesähelteillä
puhui puoli tuntia putkeen alba
päällä ja maski naamalla, kyllähän
siinä hengästyi.
Hän pitää etenkin puheiden ja
saarnojen kirjoittamisesta.
— Tykkään funtsia paljon kaik
kia teologisia juttuja. Sitä, mitä
kristinuskon sanoma tarkoittaa
tämän päivän ihmisille ja miten se
heille sanottaisiin.
Hän viihtyy myös erilaisten toi
mitusten parissa.
— On todella mielenkiintoista
päästä keskelle ihmisten erilaisia
elämäntilanteita.
Kesällä työlistalla oli muun mu
assa kaksi rippileiriä, jumalan
palveluksia, kasteita, hautajaisia
ja vihkimisiä. Nämä kaikki olivat
hänelle uusia kokemuksia papin
roolissa.
— Se on ollut vähän uusi maail
ma, millaista on olla pappina esi
merkiksi hautajaisissa tai kasteti
laisuuksissa. Senkin takia tämä on
ollut tosi mielenkiintoista ja sa
malla ehkä myös vähän jännittä
vääkin.
Muurin aiempi kokemus sosi
aalialalta on ollut hyödyksi tämän
omien tunteiden prosessoinnissa

esimerkiksi hautajaisia toimittaes
sa.
— Jos on paljon surua, niin sil
loin on hyvä muistaa, että se ei
ole mun surua ja että olen itse
siinä seurakuntalaisia varten.

Kitara soi
Muuri kuvailee luonnettaan rau
halliseksi ja helposti lähestyttä
väksi.
— Tulen yleensä juttuun erilais
ten ihmisten kanssa. Sehän se
varmaan on, mikä sosiaalialalle ja
näihinkin hommiin vähän vetää,
sellainen ihmisläheisyys. Sellai
nen tietty maalaisjärkisyys ja reilu
peli on tärkeää.
Hän on jäsenenä kymmenen
vuotta sitten kahden kaverinsa
kanssa perustamassa punk rock
-bändissä Tulisaderankka.
— Meillä on kaksi kitaristia ja
kirjaimellisesti ämpärin soittaja.
Hän itse soittaa kitaraa ja lau
laa.
— Soitamme akustisia soittimia,
mutta me laitetaan ne säröpedaa
lin läpi, että siitä tulee semmonen
rouhea saundi.
Yksi jäsenistä on kotoisin Lap
peenrannasta, minkä vuoksi bändi

on ollut useaan otteeseen esiinty
mässä ravintolalaiva Prinsessa Ar
maadassa järjestetyssä Pilssivesi
rockissa vuosien varrella.

”Meillä on kaksi
kitaristia ja
kirjaimellisesti
ämpärin soittaja.”
TEEMU MUURI

Myös lukeminen on Muuril
le rakas harrastus. Mies kuluttaa
paljon teologista kirjallisuutta.
— Olen vähän kirjafriikki. Tosin
jos joltain muulta kysyttäisiin,
niin voisi sanoa, että tykkään
enemmän ostaa kirjoja kuin lukea
niitä.
Muuri uskoo löytäneensä papin
työstä itselleen sopivan pestin.
— Kieltämättä on ollut semmo
nen fiilis, että nyt on duunissa,
mitä voisi kuvitella tekevänsä ha
maan tappiin asti.
Atso Suopanki

Mika Kolehmainen
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OPPILAITOSTYÖ
Eija Fabritius

uusi kasvo

Maallinen
mietiskelijä

Syksyn alkaessa oppilaitoksissa nähdään uutta
verta. Oppilaistopastorin viransijaisuutta tekevä
Tomi Kallanne ei kuitenkaan ole kaupungissa
ihan tuore kasvo.

Oodi riparille
Voi sitä helpotuksen määrää, kun kesäkanttori-nuorisotyönohjaaja kuuli kesän 2021
rippileirien toteutuvan vuoden tauon jälkeen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Ja voi miten mieletön riparikesä meillä olikaan! Pääsin tänä kesänä Piiluvassa mukaan
kolmelle ainutlaatuisen hyvälle leirille, joilla sain ilokseni jälleen ihmetellä nuortemme avoimuutta ja älykkyyttä. Ripariviikkojen
parasta antia olivat tänäkin kesänä yhdessä
nauraminen, laulaminen ja hiljentyminen sekä ajatusten vaihtaminen elämän suurten kysymysten äärellä.
Kirkko tekee tunnetusti paljon hyvää, mutta rippikoululla jos jollain on taipumusta ainutlaatuiseen hyvyyteen monella saralla. Oikein toteutettu rippikoulu jättää nimittäin
pitkäkestoisen hyvyyden jäljen paitsi rippikoululaiseen myös koko kirkkoomme. Riparin mahtia ei kenenkään sovi aliarvioida.
Kuten seurakuntayhtymässämmekin on jo
hyvin havaittu, on kasteiden määrä laskenut
rajusti viime vuosina myös Lappeenrannassa.
Rippikoulun suosio tuntuu kuitenkin alueellamme säilyvän melko vakaana ja valtakunnan keskiarvoa parempana. Kasteen ja rippikoulun yhteys on tähän asti ollut ilmeinen,
mutta rippikoulua voisi tulevaisuudessa tarkastella myös potentiaalisena hoitomuotona kirkon jäsenkatoon. Selvää on ainakin, että rippikouluttoman kirkon tulevaisuus olisi
synkkääkin synkempi.
Tänäkin kesänä useampi ennestään kastamaton rippikoululainen liitettiin rippikoulun
jälkeisessä kasteessa kirkon jäseneksi. Mikäli rippikoulu säilyttää suosionsa eikä lasten
kastaminen enää palaa muotiin, on tulevaisuudessa yhä useampi rippikouluun tuleva
kastamaton. Tällöin rippikoulu muuttuu kirkon tulevaisuuden kannalta entistäkin merkityksellisemmäksi.
Esimerkiksi kouluyhteistyötä kehittämällä voisi ikimuistoista riparielämystä markkinoida suoraan myös sellaisille nuorille, jotka eivät kirkkoon vielä kuulu. Tulevaisuuden
rippikoulu voisikin olla kirkon toimintaa ja
ajatusmaailmaa esittelevä näyteikkuna, joka
suo aikuisuuden kynnyksellä elävälle mahdollisuuden pysähtyä ja pohdiskella. Kokemusrikkaan rippikoulumatkan aikana löytää
moni kastamaton nuori varmasti syitä, jotka
puoltavat kirkon jäseneksi liittymistä. Rippikoulussa voi myös syntyä toivottu päätös
omien lasten kastamisesta tulevaisuudessa.
Jotta kirkon jatkuvuutta voidaan tulevaisuudessa rakentaa yhä enemmän ikimuistoisen rippikoulukokemuksen päälle, täytyy
rippikoulutyötä tehdä intohimolla ja nykynuoria innostavalla tavalla. Rippikoulun on
kristinuskon tavoin elettävä ajassa ja huomioitava jatkuvasti päivittyvä käsitys ihmisyydestä. Hyvä ripari on Jumalan lahja koko yhteisöllemme — kauan siis eläköön rippikoulu!

Tomi Kallanne palasi Lappeenrantaan melkein vuoden Iisalmen pestin jälkeen. Itseään paljasjalkaiseksi
kuopiolaiseksi tituleeraava Kallanne on Lappeenrannassa nyt toista
kertaa, edellisen kerran hän oli oppilaitostyössä sijaisena koronakeväänä 2020.
— Olen saanut tehdä teologin töitä ennen ja jälkeen pappisvihkimyksen eri puolilla Suomea ja pätkän Virossakin, Kallanne kertoo.
Pappisvihkimyksensä jälkeen hän
on hoitanut seurakuntapastorin
tehtäviä Iisalmessa.
Lappeenrantaan houkutteli paitsi unelmatyön eli oppilaitostyön lisäksi myös vaimolle tarjoutuneet
paremmat työolosuhteet.
— Ja kun oli jo tuttu paikka, oli
helppo ja mukava tulla uudestaan,
hymyilee Kallanne.

Digiloikkaa harppaamassa
Kallanne oli tekemässä oppilaitostyön digiloikkaa keväällä 2020.
— Siirsimme toisen oppilaitospastorin Sari Kososen kanssa kaikki
toiminnot nettiin, mikä olikin melkoinen puristus, hän toteaa.
Esimerkkinä hän kertoo, pientä ylpeyttä äänessään, perustamastaan hyvin suositusta ja parhaillaan
n. 30 henkilöä koonneesta etäpubivisasta. Kallanne vinkkaa, että visa
on vieläkin pelattavissa oppilaitostyön Instagramissa @lappeenrannan_oppilaitospapit.
Suunnitelmissa on tehdä visalle jatkoa, ja Kallanne toivookin, että kampusten auettua sitä voitaisiin
toteuttaa hybridiversiona. Kallanne
uskoo, että vaikka tapaamisiin voi-

daankin tulevaisuudessa varmasti
palata, digitaaliset kanavat ja viestintä jäävät osaksi yhteydenpitoa ja
työtä.
— Some ja muut digikanavat helpottavat yhteyden ottoa, kaikki eivät rakenna yhteisöllisyyttä samalla tavoin.

armi auttaa

Alan ammattitaitoista palvelua
www.nybergoy.fi

”Näen, että papin
tärkein rooli
on jalkautua
ihmisten pariin.”
Tomi Kallanne

Tomi Kallanne

— Kaiken mitä teemme pitäisi palvella kaikkia asiasta kiinnostuneita
seurakuntalaisia, vaikka kohderyhmä olisikin esimerkiksi opiskelijat.
— Näen, että papin tärkein rooli on jalkautua ihmisten pariin. Esimerkiksi kahvin tai teen äärellä
syntyy usein hyvää keskustelua ja
sieltä nousee esiin tarpeita, joihin
sitten pappina vastaan isosti tai pienesti, Kallanne summaa.
— Esimerkiksi ammattikoulu Sampossa me papit luovumme tänä syksynä kokonaan työhuoneessa päivystämisestä ja lähdemme käytäville, ruokaloihin ja luokkiin tapaamaan ihmisiä, hän jatkaa.

Korkeakoulujen kampuspäivystys ja opiskelijaillat jatkuvat entisellään. Kallanne kertoo tavoitteena olevan — turvallisuusohjeiden rajoissa — koota entistäkin enemmän
ihmisiä yhteen.
— Meillä on tänä syksynä tarkoitus järjestää Tuosan leirikeskuksessa myös viikonlopun mittainen retriitti, johon houkutellaan erityisesti opparin tai gradun tekijöitä työskentelemään ja virkistymään omassa rauhassa ja yhteisessä rukouksessa, toivottaa Kallanne kaikki kiinnostuneet mukaan.

Kallanteen vastuualueena Iisalmessa oli mm. aikuistyö. Hän näkee saman haasteen olevan myös oppilaitostyössä; otammeko nuoret aikuiset riittävästi huomioon?

Kansainvälisen työn
koordinointi innostaa
Kallanteen tehtävänkuvaan kuuluu
myös kansainvälisen työn koordinointi Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien alueella. Tehtävä on verrattain uusi, eikä sitä ole päästy vielä
konkreettisesti toteuttamaan. Kallanne korostaa, että myös kv-työ-

tä suunniteltaessa yhteistyö toisen
oppilaitospastorin, Sari Kososen,
kanssa toimii saumattomasti.
— Se, mitä tulevaisuuden kv-työ
Lappeenrannan seurakunnissa on
ja voisi olla, nähdään lähivuosina.

Tukena arjessa
Toisen asteen oppilaitoksissa ar-

ki on palautunut melko normaaliksi. Kallanne kertookin, että ihmisillä on selvästi tarve keskustella ja olla yhteyksissä muihin ihmisiin. Hän
itse iloitsee kampusten avautumisesta ja ihmiskontakteista. Hän toivookin, etteivät opiskelijat miellä
oppilaitoksen käytävillä kävelevää
pappia kyttääjäksi tai ”ripittäjäksi”,

Urut suunnitellaan ja rakennetaan yleensä tiettyyn tilaan – kirkkoon, konserttisaliin tai vaikka kotiin. Tästä syystä urut ovat aina ominaisuuksiltaan erilaisia. Urkujen kokoerot vaihtelevat pienestä kyläkirkon soittimesta katedraalien valtaviin instrumentteihin. Vanhastaan
pilliurut ovat olleet mekaanisia,
pneumaattisia tai sähköpneumaattisia — nykyaikana on toki myös digitaalisia ja virtuaalisia urkuja sekä
kaikkien näiden hybridejä. Pilliurkujen toiminta perustuu kuitenkin
aina samaan periaatteeseen: urkuja
soitetaan koskettimistoilta ja urkupillit soivat ilmavirran vaikutuksesta. Näin syntyy musiikkia.
Urut soittimena koostuvat lukuisista eri osista, mutta tärkeimpiä

osia ovat puhallin, palkeet, ilmalaatikko, sen päällä olevat pillit, soittopöytä ja mekanismi, jolla koskettimen liike siirtyy ilmalaatikoille.
Eri pillirivistöt muodostavat äänikertoja, joita vaihtamalla urkuri voi
luoda tunnelmia juhlavasta riemusta hiljaiseen lohdutukseen.
Etelä-Karjalan uusimmat urut
ovat Joutsenon kirkossa, jonne adventtina 2017 vihittiin urkurakentamo Veikko Virtasen rakentamat
29-äänikertaiset urut. Urkuja on
ollut kirkoissa keskiajalta lähtien.
Kirkkojen rakentuessa viimeisenä paikalle saapui urkujenrakentaja. Kirkon sisätilojen korkeimpaan
kohtaan, lähimmäksi taivasta, rakennettiin urut. Ne jo ulkonäöllään
julistivat kirkon sanomaa.

TERVEYSPALVELUT
• kotihoito • sairaanhoito
• toimenpiteet • verinäytteet

0400 813 774
Persoonallinen Pikku Putiikki

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

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

040 723 5695
www.hyvinvointisaraste.fi

Kauppakatu 41
puh. (05) 451 3449
53100 LAPPEENRANTA

Välitie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO

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

Suomen Kivivalmiste Oy:n hautakiviedustus

Savitaipaleen

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

”Opiskelijat,
niin nuoret kuin
aikuisetkin,
tarvitsevat kukin
erilaista tukea ja
ehkä myös pyhiä
toimituksia, joita
vain pappi voi
tarjota.”

Ihmisten parissa

Mistä kirkon urut koostuvat?

Elmo

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

Kampuspappien luona saa
poiketa myös Valtakatu
38:ssa sijaitsevalla konttorilla – kahvia, teetä ja juttuseuraa löytyy, kun sovitaan,
Tomi Kallanne kannustaa.

vaan ihmiseksi jota voi aina nykäistä hihasta.
— Tietysti ripitän, jos joku ha
luaa ripittäytyä, mutten pyytämättä, Kallanne hymyilee.
Kallanne näkeekin, että papilla ja
papin toimittamalla ripillä on oma
tehtävänsä, joka eroaa kuraattorin
Hautausasioissa
tai psykologin tai palvelemme
terapeutin vasosoitteessa
taanotosta. Kauppakatu 47
— Opiskelijat, niin nuoret kuin aikuisetkin, tarvitsevat kukin erilaista tukea ja ehkä myös pyhiä toimituksia, joita vain pappi voi tarjota. Papit toimivat tiiviissä yhteistyössä kunkin oppilaitoksen muiden toimijoiden kanssa, ja vastaanotto moniammatillisessa tiimissä
on ollut lämmin. Olemme matalalla kynnyksellä käytettävissä, kun tilanne sitä vaatii ja tarvetta ilmenee,
Kallanne korostaa.

”Oppilaitostyössä
yhdistyy kaikki”
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JO VUODESTA 1928
Yksilöllistä palvelua yli 93 vuotta

Kauppakatu 53, Lappeenranta l puh. 453 0568
kukkakauppa.tolvanen@kymp.net l hautaustoimistotolavanen.fi

Voit tilata myös verkkokaupassa www.ekukka.fi

Eija Fabritius

Kotisairaanhoito ja Kotihoitopalvelu

Kanerva T:mi
p. 044 2792379

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

VASTUULLISESTI HOITOON
Fysiowirelle tai
tarvittaessa kotikäyntinä.
JAKSAT PAREMMIN ARJESSA!
o Fysioterapia o Hieronnat o Jalkahoidot
Meillä voit käyttää/maksaa
Omaishoidon palvelusetelillä.

www.fysiowire.fi puh. 020 7497 660

Tietäjänkatu 2

53100 Lappeenranta
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Renja Nurmi

ja isovanhempien kädettömyyden,
kun haluaisi siirtää arvostamaansa
kristillistä perinnettä mutta ei tiedä
miten. Siksi pyhäkoulun brändistä kannattaa pyyhkiä pölyt ja tehdä siitä se, mihin sitä juuri nyt tarvitaan.
Pyhäkoulu on helppo ohittaa harrastusmahdollisuuksien tulvassa,
jos siihen suhtautuu harrastuksena.
Jos sen sijaan ajattelee sen tarjoavan lapselle tilan ihmetellä ja kasvaa avaraksi, oman uskontonsa tuntevaksi mutta myös toisia vakaumuksia kunnioittavaksi ihmiseksi,
siitä tulee perheiden uskontokasvatuksen tukipilari.

Pyhäkoulu

Lapsi pyyhkii
pyhäkoulusta
pölyt
Miten kasvaa uskontolukutaitoiseksi
maailmankansalaiseksi, jos ei tunne omaa
uskontoaan? Pyhäkoulu voi olla enemmän
kuin miltä se näyttää.
Pyhäkoulusta nousee pysähtyneitä menneen maailman
mielikuvia. Lapset istuvat paikallaan ja kuuntelevat. Esikuvaksi asettuva aikuinen opettaa. ”Kiltti kuin pyhäkoululainen” sanotaan, kun tarkoitetaan
naiivia ja väritöntä. Ei ihme, että moni ajattelee pyhäkoulun
menneen menojaan.
Pyhäkoululaisten määrä onkin laskenut niin, että monessa Suomen seurakunnassa pyhäkoulua ei enää ole. Sen myötä seurakuntien lapset ovat menettämässä tilan, jossa pääosassa eivät ole sinänsä tärkeät yhdessä puuhaileminen tai vanhemmille tarjottu lepohetki
vaan lapsen hengellinen elämä.
Toisin kuin seurakunnan päiväkerhot, iltapäiväkerhot ja leirit pyhäkoulu on avoin kaikille.
Joustavasti ja kekseliäästi toteutettuna sitä eivät rajaa kellonaika, kokoontumispaikka
eikä viikonpäivä.
Pyhäkoulu on taivaan lahja

perheelle, joka haluaisi lapsen
oppivan iltarukouksen, oman
uskonnon juhlaperinnettä, virsiä, lauluja ja läntisen kulttuurimme peruskertomuksia.
Seurakunta alkoi kuitenkin
ujostella tai vähätellä niiden
esillä pitämistä samaan aikaan
kun kristillinen tapa ja ymmärrys ohenivat kouluissa ja kotona. Nyt perheet miettivät, mitä
vastata lapsen suuriin elämän
ja kuoleman kysymyksiin. Miten lapsesta kasvaa uskontolukutaitoinen maailmankansalainen, jos hän ei tunne omaa uskontoaan?
Pyhäkoulu ajautui sivuraiteelle, kun seurakuntien kasvatus ammattimaistui ja pyhäkoulu jäi hyväntahtoisten vapaaehtoisten harteille. Se alkoi toteutua liian satunnaisesti ja liian
usein vain messun aikana, jolloin kävijäjoukko rajautui kirkollisesti aktiivien lapsiin.
Suomen Pyhäkoulun Ystävät
on työstänyt pyhäkoulun nuk-

”Jos lapset sais
valita, niin ihmiset
asuis puutarhassa.
Siellä laulettais ja
juteltais ja aikuiset
kuuntelis lasten
ajatuksia.”

Soile Ruhtinas
040 414 2988

Karjalantie 25, Lauritsala
(R-Kioskin talo)

Naisten Pankin
Pop Up -kirpputori
ja myymälä avoinna 1.–17.10.-21 ma–pe
klo 10–17, la 10–14 ja su 11–14, Valtakatu 37
Kirpparituotoilla tuetaan Naisten Pankin toimintaa –
ostamalla tuet naisten ja tyttöjen koulutusta ja työllistymistä. Ensimmäisellä viikolla otamme mielellämme vastaan lahjoituksia (kodintavaraa sekä syys- ja talvivaatteita).

Linnoituksen
Pitopalvelu Oy
Katariinantori 4,
53900 Lappeenranta

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

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

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

Hoiva- ja siivouspalvelut
ihan kaikille!

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

Alina Lappeenranta

liisa.nikamaa@alinahoivatiimi.fi

www.alinahoivatiimi.fi

– Suomen Pyhäkoulun
Ystävien lapsilta keräämästä
aineistosta

kavierua brändiä ja päättänyt auttaa sen uuteen nousuun.
— Toivomme seurakunnan työntekijöiden, erityisesti pappien, heräävän huomaamaan lasten hengelliset tarpeet ja tekemään tilaa heidän

ajattelulleen, työskentelyyn osallistunut Anita Ahtiainen Lasten ja
nuorten keskuksesta sanoo.
— Jos pyhäkoulu olisi lasten valtakunta, niin kuin sen meidän mielestä pitäisi, se korostaisi lasta uskon

sanoittajana ja haastaisi aikuisen yllätyksiin ja hallitsemattomuuteen.
Leikin ja vakavan yhdistäminen ei
ole lasten valtakunnassa vaarallista.
Siellä puhutaan lasta. Suuret kysymykset tulevat käsittelyyn lapsen,

ei aikuisen johdolla ja ehdoilla.
Toisekseen pyhäkoulu liittää sukupolvien ketjuun. Oma elämäntarina ja kristinuskon suuri kertomus
kietoutuvat yhteen.
— Vaikka mielikuva pyhäkoulusta

olisi nukkavieru, on se turvallinen.
En ole ainoa, jolla on hyviä muistoja pyhäkoulusta, sanoo brändityöskentelyyn osansa tuonut Jaana
Haapala mainostoimisto Funckista.
— Ymmärrän hyvin vanhempien

Renja Nurmi

Jalkaterapeutti (AMK)

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT

Lapsi tarvitsee
paikan ihmetellä
Opetellaan iltarukous. Opetellaan
viisi lastenvirttä. Tai entä jos jokainen ikäluokka kutsuttaisiin pyhäkouluviikonloppuun tai pyhäkoululeirille?
Korona on halvaannuttanut kaikkea kokoavaa toimintaa seurakunnissa, mutta tänä syksynä jatkaa parissa pisteessä pyhis, pyhäkoulu.
Perinteisimmillään se kokoontuu
messun aikana kirkolla.
— Aika hiipuva on se joukko, joka pyhäkoulussa tällä hetkellä käy,
mutta pienikin joukko on tärkeä
siirtämään perinnettä ja hyvää kokemusta eteenpäin, Pehkonen-Suoranta sanoo.
Turhan monella on vanhakantainen käsitys siitä, mitä pyhäkoulu
on.
— Koulutetut ihmisetkin saattavat
liittää siihen ankaruuden ja helvetillä pelottelun ennakkoluuloja.

Kaisa Raittila

nen vaatii meiltä kulttuurin murrosta. Mutta sitä tärkeämpää se on, mitä harvemmiksi käyvät rukoilevat ja
rukoilemaan opettavat isoäidit. He
loppuvat kokonaan, jos pidämme
kirkon ovea kiinni.

Viisi kysymystä
pyhäkoulun apuohjaajalle

Lapsenkokoisessa lähestymistavassa on
aikuisella harjoiteltavaa, sanoo Lappeenrannan
seurakuntien varhaiskasvatuksen johtaja
Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta.
Kehitysvaiheita kuvaavan elämänkaarensa rinnalla ihmisellä on myös
hengellinen elämänkaarensa. Siinä
näkyvät hengellisen elämän herkkyyskaudet ja tihentymät, mutta
myös etääntymiset ja irtiotot.
— Niin kuin elämässä yleensä, lapsena luodaan myös hengellisen kokemuksen pohja ja kerätään uskonnollisen identiteetin aineksia. Sitten tulee puberteetti ja omaksutusta irtaudutaan. Mutta kun pohja on
luotu, siihen on helppo palata, Lappeenrannan seurakuntien varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa-Liisa
Pehkonen-Suoranta sanoo.
Häntä innostavat pyhäkoulun vielä toteutumistaan odottavat mahdollisuudet: Täytetty sämpylä ruokkisi välipalapyhäkoulussa vähintään
kahdenlaista nälkää. Tai entä jumppapyhäkoulu? Pyhäkoulu voisi toteutua myös lyhyenä projektina:

Moni muistaa lapsuudestaan pyhäkoulun osallistumistaulun ja siihen liimattavat tarrat. Sisällöt ovat
saattaneet hautautua passiiviseen
muistiin, mutta tunne osallistumisen ja joukkoon kuulumisen ilosta on jäänyt mieleen. Ilman suhdetta oman uskonnon perinteeseen,
kertomuksiin, lauluihin ja rukouksiin, vieraantuminen kirkosta alkaa
jo lapsena. Siksi hiipuvaksi mainittu pyhäkoulu voi olla uuden tarinan alku.

Ilona Suoranta, mikä pyhäkoulunohjaajana on vaikeinta?
— Ehkä ohjelman keksiminen.
Mitä varten niin harva käy pyhäkoulussa?
– Luulen, että jotkut eivät edes
tiedä, että sellainen on.
Mitä itse muistat pyhäkoulusta?
– Olimme alakoululaisina musiikkiluokan kanssa messussa esiintymässä, ja kun alkoi osuus, jota lapset eivät välttämättä jaksa kuunnella, lähdimme tätien matkaan pyhikseen.

Toisaalta lapsen ajattelusta liikkeelle lähteminen vaatii seurakunnissa vielä harjoittelua.
— Jos pyhäkoulua ohjaamaan lupautunut vapaaehtoinen ei ole ammatissaan tai koulutuksessa pohtinut lapsilähtöisyyden merkitystä

ja toteutumista, aitoon dialogisuuteen ei välttämättä ole välineitä. Ei
niitä ole aina meillä papeillakaan.
Kirkossa on ehkä jäänyt päälle tapa
ennemmin opettaa kuin kuunnella. Toisaalta kirkkovuoden ja suurten kertomusten keskellä leikkimi-

nen rakentaa sekin kristityn identiteettiä.
Pehkonen-Suoranta puhuu vieraanvaraisuuden kirkosta. Kirkosta,
jossa on ovet auki.
— Vieraanvaraisuus antaa sitä, mitä toinen tarvitsee. Sen toteuttami-

Millainen on hyvä pyhäkoulunohjaaja?
– Luotettava, lempeä ja helposti
lähestyttävä.
Mikä pyhäkoulunohjaajana on
parasta?
– Parasta on nähdä se, kun pienet
jalat tepastelevat kohti Kristusta.
Kaisa Raittila

Arkiapu
Kaarina
Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

Eksoten
palveluseteliyrittäjä

Henkilökohtaista apua ja hoivaa.
Ammattitaidolla ja
aidosti välittäen.

www.arkiapukaarina.fi
Puh. 050 5626 424

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

KESÄMÄEN
LEIPOMO

www.kesamaenleipomo.fi

KAHVILA MYYMÄLÄ

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

Kysy
lisää!

PESULA
LAPPEENRANTA
Suonionkatu 27,
p. 0440 419 050

Olemme avoinna MA-TO klo 10-17

IMATRA
Lappeentie 39,
p. 050 431 7450

TÄYDEN PALVELUN PESULA

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

–––––––––––– jo vuodesta 1993 ––––––––––––
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Elämänlanka

Keskustelukulttuuri

Mies, hellitä hetkeksi!

Miesten retriitti

pe–la 15.–16.10. Tuosan leirikeskuksessa, Vehkataipaleentie 520
Retriitissä on tilaisuus levähtää, virkistäytyä,
olla hiljaisuudessa ja kuunnella Jumalan
puhetta.
Aloitamme pe klo 17 ja päätämme la-iltana
saunomiseen klo 19 alkaen. Hinta 60 € (täysihoito yhden hengen huoneissa). Retriitin
vetäjänä Juha Eklund.
Ilm. 1.10. mennessä (mieluusti mahd. pian):
Liisa Hovi: 040 3126 208, liisa.hovi@evl.fi.
Tiedustelut: Juha Eklund, 040 3126 500,
juha.eklund@evl.fi.

Piispa Seppo Häkkinen toteaa, että myös netissä
tapahtuvassa ihmisten välisessä kanssakäymisessä
on muistettava lähimmäisen paikalle asettuminen.

Otsikosta huolimatta on paljon asioita, joita
tiedän. Tiedän, että Suomi voitti Euroviisut
ensimäistä kertaa vuonna 2006. Tiedän, että
Nikean kirkolliskokouksessa Joulupukki (eli
Pyhä Nikolaus) veti arkkihereetikko Areiosta
turpaan. Kuitenkin huomattavasti enemmän
on asioita, joista en tiedä mitään. Esimerkiksi maantieto on tietämisessäni heikko lenkki. Kerran laadin nuorten leirille tietovisan,
jossa väitin Sydneyn olevan Australian pääkaupunki. Eräs nuoristamme joutui korjaamaan minua, että itseasiassa se on Canberra. Hävetti.
Ehkä tietämättömyydessä ei ole kuitenkaan mitään hävettävää, paitsi jos on tietämätön tahallaan. Jos kieltäytyy korjaamasta
ajatuksiaan silloin, kun niiden osoitetaan olevan pielessä. On viisautta myöntää olevansa
väärässä.
On myös viisautta tunnustaa, että joku
toinen on fiksumpi tai tietää asioista enemmän. Meistä harva on kaikkien alojen erityisasiantuntijoita. Onkin ehkä tämän ajan suurimpia harhoja, että monet meistä kuvittelevat olevansa. ”Tee omat tutkimuksesi!” on
useasti internetissä lausuttu motto. En kuitenkaan voi tehdä. Tiedän lääketieteestä liian vähän, että voisin tehdä rokotetutkimusta. En ole minkään semmoisen alan asiantuntija, että voisin sanoa ilmastonmuutoksesta mitään. Sen takia mm. näissä asioissa mieluummin kuuntelen heitä, joka asiaa ovat tutkineet muutenkin kuin katsomalla salaliittovideoita YouTubesta.
Luulen, että ihmisillä on nykyään paljolti
samanlainen suhtautuminen Jumalaan kuin
näihin asiantuntijoihin. Emme osaa tunnustaa
oman tietomme rajallisuutta vaan huudamme
kurkku suorana: ”Kyllä minä tiedän paremmin!” Emme me tiedä. Jos käännymme pois
Jumalan tahdosta ja kuljemme omia teitämme, johtaa se ennemminkin itsekkyyteen ja
välinpitämättömyyteen, kuin mihinkään hyvään. Hieman samalla tavalla kuin ”youtube-
tutkimuksen” kanssa.
Tästä syystä yritän parhaani mukaan luottaa Jumalan johdatukseen ja Jumalan tahtoon ennemminkin kuin omaan ymmärrykseeni. Jumala tietää kaiken ja näkee kaiken,
minä taas en tiedä juuri mitään. On ehkä selvää, kumpaan luottaa enemmän.
Risto Herranen

Lauritsalan seurakunnan
seurakuntapastori

Mikkelin piispa Seppo Häkkisen
mukaan vaikuttaa siltä, että julkisuudessa uskonnollisuuteen suhtaudutaan kahtiajakoisesti.
Yhtäältä sosiaalinen media ja
nettimaailma ovat madaltaneet
kynnystä puhua myös uskonnosta ja hengellisistä asioista. Niiden
merkitys on kasvanut sitä mukaa,
kun ihmisten muut yhteydet ja
kokemukset seurakunnasta, kirkosta tai uskonnosta ovat heikentyneet.
— Nuoremmilla sukupolvilla ei
välttämättä ole myöskään sellaista uskonnollista painolastia, joka
vanhemmilla sukupolvilla on. Toisaalta samanaikaisesti yhteiskunnassa leviää uskontoallergia, jossa
uskonto pyritään työntämään pois
julkisesta elämästä ja tilasta marginaaliin ja kokonaan yksityiseen
elämänpiiriin. On myös medioita,
joissa uskonnollinen aineisto tai
mielipiteet eivät saa juurikaan tilaa.
Häkkinen toteaa, että erilaisilla
sivustoilla ja keskustelupalstoilla uskonnosta ja hengellisistä teemoista keskustellaan hyvin paljon. Piispan mukaan niin tälle keskustelulle kuin monille muillekin
keskustelunaiheille on ominaista
kirjavuus ja kuplautuneisuus.
— Sosiaalinen media tarjoaa hyvää hengellistä opetusta, luotettavaa tietoa, rakentavaa raamatuntulkintaa ja rohkaisevaa uskonelämän kasvuaineistoa. Seurakunnat ja koko kirkko järjestöineen
näkyy netissä varsin hyvin, mutta voisivat ne olla vieläkin aktiivisempia varsinkin somessa.

”Kaikki, minkä
tahdotte ihmisten
tekevän teille,
tehkää te heille.”
Somella on tässäkin asiassa
kääntöpuolensa.
— Sinne mahtuu myös uskonnollisia valeuutisia ja valheprofeettoja, hengellisistä harhaopetusta ja suoranaista huuhaata. Pahimmillaan tällainen voi olla paitsi
ongelmallista, jopa vaarallista, jos
se on ahdistavaa ja horjuttaa mie-

Tule mukaan miesten
talkooporukkaan!
Tervetuloa puuhastelemaan erilaisten hommien,
kuten polttopuiden tekemisen, risusavottojen
ym. parissa! Talkoiden lomassa saunomista ja
evästarjoilua. Ilmoittaudu mukaan porukkaan:
juha.ekund@evl.fi / 040 3126 500.

”Kahdeksas käsky
koskee myös
sosiaalisen median
keskusteluja”
Tiedän, etten
tiedä mitään
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Seppo Häkkisen mukaan keskustelijoiden on tärkeää kuunnella
toisiaan.

lenterveyttä tai johtaa väärinkäytöksiin ja hyväksikäyttöön.
Piispa pitää valitettavana, että
uskontolukutaito ja yleistieto uskonnoista on heikentynyt.
— Sosiaalisessa mediassakin on
muistettava kriittisyys eikä pidä
höyrähtää mihin tahansa.

Kieli kertoo elämänarvoista
ja -asenteesta
Piispa toteaa, että ihmisten sanat,
puheet ja kirjoitukset eivät ole ihmisestä ja yhteiskunnasta irrallaan eivätkä paikalleen pysähtyneitä. Ne luovat ja muokkaavat
näkemystä maailmasta, ihmisistä
ja ilmiöistä.
— Vanhastaan on ajateltu, että kieli kuvaa todellisuutta. Todellisuus siis luo kielen. Nykyään
on aiempaa enemmän kiinnitetty
huomiota siihen, että kieli myös
luo todellisuutta.
Sanat ovat vuorovaikutuksen,
itseilmaisun ja vaikuttamisen väline.
— Sanoilla ihminen ei välitä vain
tosiasioita vaan kielenkäyttö paljastaa hänen elämänarvonsa ja
-asenteensa. Tämä on syytä muistaa sosiaalisen median keskusteluissa. Helposti keskustelu kärjistyy ja polarisoituu.
Häkkinen korostaa, että kaikessa ihmisten välisessä kanssa-

käymisessä on muistettava lähimmäisen paikalle asettuminen. Piispa muistuttaa, että Raamatun kahdeksas käsky ”Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi” koskee
myös sosiaalisen median keskusteluja.
— Katekismuksen mukaan lähimmäisen rakastamiseen kuuluu
myös hänen maineensa ja kunniansa suojeleminen. Itsestämme
toivomme sanottavan pelkkää hyvää. Meidän on puhuttava lähimmäisistämme samalla tavalla kuin
tahdomme heidän puhuvan meistä.
— Jos muut kertovat lähimmäisestämme pahaa, rakkaus vaatii meitä tukemaan ja auttamaan
häntä. Toisen mainetta on varjeltava sekä yksityisesti että julkisesti.
Häkkisen mukaan sosiaalisen
median keskusteluissa tärkeää ei
ole vain sanoma vaan usein yhtä
tärkeää on se tapa, jolla asiat ilmaisee.
— Viime aikoina onkin toistuvasti kiinnitetty huomiota julkisen kielenkäytön ja sosiaalisen
median keskustelujen kärjistymiseen. Havainto on helppo todeta
niin paikallistasolla kuin kansallisessa ja kansainvälisessä keskustelussa.

Itse asiaan
tärkeää keskittyä
Häkkisen mukaan keskustelijoiden on tärkeää kuunnella toi
siaan, ja pyrkiä vilpittömästi ymmärtämään toistensa lähtökohtia,
johtopäätöksiä ja perusteluja silloinkin, kun he päätyvät erilaisiin
näkemyksiin.
— On tärkeää, että keskustelijat keskittyvät itse asiaan. Toisen
perusteluja on hyväkin haastaa,
mutta samalla tulee pidättäytyä
viemästä keskustelua esimerkiksi
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Yhdistävien asioiden huomaaminen on avuksi.

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
Olet lämpimästi tervetullut
SURURYHMÄÄN
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa ke klo 14.30–16
Lauritsalan srk-kodilla, Kauppalank. 1

Päivät ja teemat:
6.10.
20.10.
3.11.

17.11.
1.12.
15.12.
26.1.2022

Tutustuminen
Ketä minä suren?
Suru ja tunteet
Miten selviän arjessa?
Muistojen hetki
Suurten kysymysten äärellä
Toivo ja tulevaisuus
Vielä kerran

Kanssanne pastori Helena Meriläinen
sekä diakonissa Tuija Tiainen. Lisätietoja ja ilm. viim. 28.9. Tuija Tiaiselle
p. 040 3126422 tai tuija.tiainen@evl.fi

KEHO TIETÄÄ

Parisuhdeviikonloppu
Päivärannan kurssikeskuksessa Imatralla 24.–26.9.2021
Häkkisen mukaan muutokselle
kannattaa antaa mahdollisuus.
— Keskustelijöiden tulee olla
avoimia kuuntelemaan toista osapuolta, oppimaan häneltä ja tarvittaessa tarkistamaan omia näkemyksiään.
Piispa toteaa, että kunnioittavassa keskustelussa ei ole kyse pelkästään mielipiteistä, vaan
pohjimmiltaan ihmisten kohtaamisesta.
— Kunnioittavassa keskustelussa heidän erilaiset näkemyksensä,
vakaumuksensa ja ajattelutapansa
kohtaavat.

Syvä kysymys
Valtakunnansyyttäjä päätti viime
huhtikuussa asettaa kansanedustaja Päivi Räsänen syytteeseen
kiihottamisesta kansanryhmää
vastaan. Piispa toteaa tilanteen aiheuttaneen ymmärrettävästi laajaa julkista keskustelua.

”Kunnioittavassa
keskustelussa ei
ole kyse pelkästään
mielipiteistä, vaan
pohjimmiltaan
ihmisten
kohtaamisesta.”
SEPPO HÄKKINEN

Häkkinen muistuttaa, että Jumalan sana on kirkon ylin ohje ja
auktoriteetti.
— Näin todetaan esimerkiksi
Tunnustuskirjoissa ja kirkkolainsäädännössä. Kristitylle Raamattu ei ole mikä tahansa kirja, vaan
siinä on kysymys uskomme perustasta. Kristityn omatunto on
sidottu Jumalan sanaan. Tämän

myötä Raamattuun ja raamatuntulkintaan liittyvä syyte herättää
erityisiä huolenaiheita.
Häkkisen mukaan pohjimmiltaan kyse on siitä, saako Suomessa pitää esillä ja ilmaista vakaumusta, jonka henkilö katsoo pohjautuvan Raamatun ja kristillisten
kirkkojen perinteisiin opetuksiin.
Piispa sanoo tämän olevan kristitylle syvä ja vakava kysymys.
— Tästä ovat nyt huolissaan monen kristityn lisäksi yllättäen nyt
myös useat kirkkoon kuulumattomat, agnostikot ja ateistit. Samalla itse kunkin tulee muistaa miten asioista puhumme. Näissäkin
asioissa kahdeksas käsky koskee
meitä jokaista. Olennaisin kiteytyy kultaiseen sääntöön: ”Kaikki,
minkä tahdotte ihmisten tekevän
teille, tehkää te heille.”
Juhana Unkuri

Voidaksemme olla
tasapainoisesti ja
ehyesti parisuhteessa, on hyvä olla
tietoinen omasta
kehosta ja kehollisista reaktioista niin
suhteessa omaan
mieleen, kumppaniin
kuin muihin ihmisiin.
Tämän viikonlopun
aikana kuuntelemme
Lastenhoito järjeskehoamme.
tetty ohjelman
Vetäjinä parisuhde- ajaksi.
ohjaajat Juha ja Heli
Ilmoittautumiset
Eklund.
17.9. mennessä
Anne Rita-KärkHinta: 100 € / pari,
käiselle p. 040 832
sis. ruuat, majoittu1656 tai imatra.
misen ja ohjelman.
perheasiat@evl.fi.
Järjestäjänä:
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Hannu Haikonen

Hankalat kynnet • kipeät känsät
• kuormitusvirheet
– saanhan auttaa jalkavaivasi hoidossa?

Merkkipäivä

Palveluksessasi
Vuokko Alaraatikka

100-vuotias
Joutsenon kirkko

(jalkojenhoitaja,
erikoissairaanhoitaja)

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

SYKSY 2021

LEIRIT

Joutsenon nykyinen betonirakenteinen kirkko
on jo kolmas samalle paikalle rakennettu kirkko.
Joutsenon seurakunta perustettiin 1639, jolloin paikalle rakennettiin pieni hirsinen rakennus
kirkonmenoja varten. Tämä ensimmäinen kirkko palveli kirkkokansaa yli 100 vuoden ajan, kunnes se heikon kuntonsa vuoksi
korvattiin 1758 uudella puukirkolla.
Seurakunnan toinen kirkko tuhoutui tulipalossa 25.4.1918 kansalaissodan melskeissä. Kirkko
toimi punaisten joukkojen ammusvarastona, mikä edesauttoi
rakennuksen palamista perustuksia myöten. Perimätiedossa on
jäänyt epäselvyyttä siitä, poltettiinko kirkko tahallaan vai syttyikö kirkon tuhonnut palo vahingossa. Tämän jälkeen väliaikaisena kirkkona toimi yli kolmen vuoden ajan Hackman & co:n seuratalo Anttola Honkalahdessa.
Arkkitehti Josef Stenbäck oli
jo aiemmin ehdottanut uuden kirkon rakentamista, ja kun 1918
kirkko sitten paloi, hän tarjoutui
suunnittelemaan uuden kirkkorakennuksen. Stenbäck valittiin
tehtävään, ja paikalle alkoi rakentua valtakunnan ensimmäisiä valubetoni/teräsbetoni-rakennuksia. Tekniikka oli aikansa uusinta.

Juhlajumalanpalvelukset
saman kirkkokäsikirjan
mukaan
Savon piispa Colliander vihki
valmiin kirkon 21.8.1921 juhlallisin menoin. Liturgeina toimivat
Joutsenon kirkkoherra Kunnas ja
kappalainen Ulmanen. Vihkimistä seuraavana päivänä oli Joutsenossa pidetty piispan tarkastus, jossa kuntalaisilla oli mahdollisuus kysyä piispalta. Innostus oli
joutsenolaisten keskuudessa ollut niin kova, että piispa oli joutunut laittamaan kansan ruotuun,
jotta tarkastus saatiin vietyä loppuun saakka.
Juhlajumalanpalveluksen 22.8.
2021 piti 1913 kirkkokäsikir-

jan mukaan Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.
1921-mallista piispan tarkastusta
tai kyselytuntia ei kuitenkaan pidetty — nykyisinhän piispan tarkastukset tehdään hieman eri
mallilla.
Kirkon 100-vuotista taivalta kunnioitettiin erilaisin tapahtumin viikon ajan. Osallistujia oli
koronasta huolimatta runsaasti.
Konsertit ovat myös nähtävissä
tallenteina Joutsenon seurakunnan YouTube-kanavalla.

KOULUIKÄISILLE
LAPPEENRANNAN¤
EV.LUT. SEURAKUNNAT

5.-7.11. Kummin kaa

Kummien kanssa Kesärannassa

Leirien hinta 35 €
Ilmoittaudu leireille
ma 23.8. klo 7.00 alkaen
lappeenrannanseurakunnat.fi

Perinteitä kunnioittaen
Joutsenon kirkkorakennus on pysynyt pitkälti samassa kuosissa.
Sota-aikanakin vältyttiin pommituksilta, vaikka kirkko mäen korkeimmalla kohdalla olikin hyvä
maamerkki pommitusten suuntamiselle — se kun näkyi tutkassa hyvin. Kirkkoa kuitenkin suojattiin naamioimalla, mikä varjeli
sitä vaurioilta.
Joutsenon kirkon alkuperäisten penkkien maalaamisessa kuitenkin epäonnistuttiin, niin erinomainen kuin rakennus muutoin
olikin. Maalausurakaksi valittiin
halvin tarjous ja ilmeisesti maalin
ohentamisessa oli säästetty. Tuloksena penkit, jotka vuosikymmeniä liimasivat kansaa penkkeihin. Paikkakunnalla kiertääkin sanonta, että kirkon penkistä lähtiessä on katsottava jäikö takki
penkkiin vai penkki takkiin.
Vuoden 1965 remontin suunnittelusta vastasi arkkitehti Martti Välikangas. Remontissa kirkkoon rakennettiin lisäosa, johon tuli sakasti. Uusi katto tehtiin kuparista. Sisätilojen suurimmat muutokset olivat uudet, Paavo Tynellin suunnittelemat ja lahjoittamat valaisimet. Tynellin arvovalaisimet valaisevat kirkkosalia yhä, ainoastaan yksi valaisin
poistettiin urkujen uusimisen yhteydessä 2017. Kyseinen Tynellin
valaisin myytiin Joutsenon seura-

Urut ovat uusiutuneet
moneen kertaan

kuntaneuvoston luvalla huutokaupalla ”uuteen, arvostavaan kotiin”
hintaan 21.000 euroa.
1960-luvun puolivälissä tehdyssä remontissa 1920-luvun uusi tekniikka osoitti haavoittuvuutensa. Saarnastuoli hajosi yhdestä
lekan napautuksesta, joten paikalla on nyt uusi, alkuperäistä yksinkertaisempi saarnastuoli. 1920-luvun koristeelliset yksityiskoh-

Copyright Dimitrij Belinskij’n perilliset

dat maalattiin piiloon 1960-luvun
henkeen sopien.
Kirkkoherra Tero Kalpion mukaan restaurointia on mietitty,
mutta sitä ei suurten kustannusten vuoksi ole vielä toteutettu.
Toinen suuri remontti kirkossa oli 1996, jolloin penkit, lattia
ja äänentoisto uusittiin. Remontin suunnittelijana toimi arkkitehti Matti Kärki.

Kirkon ensimmäiset, 1920-luvulla valmistetut, urut olivat rakenteeltaan erikoiset. Urkupillit sijaitsivat parvekkeella, mutta soittopöytä parvekkeen alla. Tämä ai
heutti kanttorille harmaita hiuksia, sillä äänen kulkuun syntyi
5-10 sekunnin viive. Näin kanttorin piti olla 5-10 sekuntia seurakuntaa edellä. 1965 urut uusittiin
ja siirrettiin lehteriltä paremman
akustiikan saavuttamiseksi.
Nykyiset 29-ääänikertaiset urut
on Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n rakentamat. Ne vihittiin käyttöön 1. adventtina 2017.
Urkujen tyylillisenä esikuvana on
1800-luvun saksalaisen urkurakentaja Friedrich Ladegastin urut.
Kirkon nykyinen, mosaiikkinen
alttaritaulu ”Jeesus vastaanottaa
syntisiä” on taiteilija Bruno Tuukkasen suunnittelema. Sen edeltäjä,
Felix Frangin maalaama alttaritaulu on nykyisin Pulpin kappelissa.
Kirkkotekstiileistä vanhimmat
ovat punainen ja musta messukasukka 1900-luvun alkukymme-

Kirkon historia kuvina
Joutsenon kotiseutuyhdistys on
Laura Luostarisen johdolla koonnut juhlavuotta varten valokuvanäyttelyn, joka on nähtävissä Joutsenon kirjastossa syyskuun ajan.
Joutsenossa oli käynyt vuosisadan alussa kiertäviä valokuvaajia, mutta paikkakunnalle ei ollut
asettunut pysyvää kuvaajaa. Ukrainalaislähtöinen maahanmuuttaja Dimitrij Belinskij (1897-1970)
opiskeli itsekseen valokuvausta ja kuvasi ahkerasti Joutsenoa
ja joutsenolaisia yli kolmen vuosikymmenen ajan vuodesta 1929.

niltä. Kasukat on suunnitellut tekstiilitaiteilija Greta Skogster-Lehtinen. Taiteilija Dora Jung valmisti
vuonna 1965 vihreän ja valkean
antependiumin alttari- ja saarnatuoliliinoineen sekä valkeat messukasukat. Tekstiilitaiteilija Leena
Pursiainen (nykyään Stenberg)
suunnitteli ja valmisti 1980-luvulla kaikki liturgiset värit käsittävän
kirkkotekstiilisarjan sekä tekstiilitaidetyön ”Elämän vuodenajat”.
Alttaripöydän päällysliina on Joutseno-ommelta ja joutsenolaisen Irja Miettisen valmistama.
Suuria remontteja ei kirkossa
näillä näkymin ole tiedossa. Rakennus on hyvässä ja toimivassa
kunnossa palvelemassa niin joutsenolaisia kuin muitakin kirkossa
kävijöitä.
Eija Fabritius

Lähteet:
➤ Kirkkoherra Tero Kalpion
haastattelu
➤ www.joutsenonkotiseutuyhdistys.fi
➤ www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Copyright Dimitrij Belinskij’n perilliset

Belinskij kuvasi Joutsenon kirkkoa ulkoapäin aika ajoin. Varhaisimmassa kirkon julkisivukuvassa 1930-luvun taitteesta pääportin
editse paimennetaan lehmiä. Kuva
on suorastaan kansatieteellinen,
eikä sähkö- ja puhelinlinjoja näy.
Näyttelyssä on yhteensä 12
Belinskij´n valokuvaa alumiini
pohjusteisina 30 x 40 cm kokoisina, mustavalkoisina vedoksina
ja lisäksi yksi Toivo Vapalahden
perhekuva.
www.joutsenonkotiseutuyhdistys.fi

Dimitri Belinskij -valokuvanäyttelyn aineisto.

➤ Kuvat Dimitrij
Belinskij.
➤ Esillä Joutsenon
kirjastossa syyskuusta marraskuun
loppuun.
➤ Järjestäjät
Joutsenon
Kotiseutuyhdistys ja
Joutsenon seurakunta yhteistyössä.
➤ Reprotyöt
Laura Luostarinen.
➤ Copyright
Dimitrij Belinskij’n
perilliset.
➤ Lisäksi yksi Toivo
Tapionlinnan perhekuva.

1.-3.10. Erittäin salainen
1.-7. lk pojat Piiluvassa

8.-10.10. Salaisuuksia
1.-4. lk tytöt Kesärannassa

25.-27.10. Syksyn vapaus
1.-4. lk tytöt ja pojat Tuosassa

5.-7.11. Arvoitus
4.-6. lk tytöt Tuosassa

3.-5.12. Kohti joulua
4.-6. luokat Kesärannassa

Lisätietoja leireistä:
lappeenrannanseurakunnat.fi
/nuortennetti/kouluikaiset/
leirit-ja-retket
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Kuvat: Eija Fabritius

LAPSET
Sanna Mattero

Sanna Järventaus

— Kerromme vanhemmille mah
dollisimman avoimesti, mitä ta
pahtuu, koska lapset ovat pieniä
ja vanhemmillakin voi olla kynnys
irrottautua kaksivuotiaasta.
Jos pienen on vaikeaa jäädä,
niin vanhempi voi olla seuraamas
sa kerhoilua turvavälejä noudat
taen.

kirkot

Kirkkojen lastentiloja
viihtyisimmiksi

”Tämä on hyvää
harjoittelua
päiväkotiryhmään.”

Lapset ovat tervetulleita kirkkoon — kirkonpenkissä pönöttämisen
vaihtoehdoksi tarjolla on omat leikkitilat leluineen kirkkosalin yhteydessä.

Teosten värimaailma toistaa kirkon muiden taideteosten ja kirkkosalin
väritystä.

Lauritsalan ja Lappeenrannan
kirkkojen lastentiloja eli lasten
nurkkauksia on tämän vuoden ai
kana ideoitu uusiksi. Koronavuosi
onkin tarjonnut tilaa ja aikaa tilo
jen uudistamiselle.
— Olemme lähteneet siitä, että
lapsille tulee myös tarjota viihtyi
sä ja oma tilansa kirkossa, sanoo
pastori Reetta Karjalainen Lap
peenrannan seurakunnasta.

Yhteisötaidetta lapsille

Reetta Lipponen ja Reetta Karjalainen kertovat yhteistyön sujuneen
saumattomasti.

Helena Meriläinen toivoo lasten viihtyvän uudistetussa lastennurkkauksessa.

Lappeenrannan kirkon lastenti
la, tai -nurkkaus joksi sitä usein
kutsutaan, uusitaan yhteistyössä
kuvataiteilija Reetta Lipposen
kanssa.
— Olin tehnyt aiemminkin vas
taavia tilaustöitä seurakunnille
Joensuun seudulla ja näin äitiyslo
mani loppupuolella tarjosin sitten
osaamistani myös Lappeenrannan
seurakunnan käyttöön, Lipponen
taustoittaa. Karjalainen myön
tää, että aiemmat onnistuneet ti
laustyöt paikallisten taiteilijoiden
kanssa siloittivat tietä yhteistyölle
myös lastennurkan suhteen.
— Löysimme heti yhteisen säve
len tilojen suhteen, Lipponen ker
too.
Yhteinen visio Nooan arkki
-teemasta löytyi varsin nopeasti.
— Tiloihin on suunnitteilla kol
men teoksen sarja, teemoinaan
vesi, maa ja ilma, Lipponen ku
vailee.
Elementteihin liitetään vene,
kyyhky ja erilaiset eläinhahmot,
joten yhtymäkohtia moniin Raa
matun kertomuksiin on runsaasti.
— Olisi hienoa nähdä, että tilaa
pystyisi hyödyntämään niin pyhä
koulussa kuin lastenkerhoissakin,
Karjalainen toivoo.
Vesi ja ilma -elementit tehdään
pehmeästä materiaalista, joka
omalta osaltaan sitoo ääntä ja vä
hentää kaikuvuutta erityisesti sii
tä kärsineessä tilassa. Lipponen
sanoo, että myös teosten aaltoi
levat muodot omalta osaltaan rik
kovat ääniaaltoja. Maa-element
ti koostuu magneettitaulusta, jo

Haaste

ka on tarkoitus tehdä yhteisötai
teena. Kyseiseen tauluun tehdään
erilaisia magneettihahmoja, joita
lapset voivat hyödyntää leikeis
sään.
— Teos on yhteisöllinen monella
tasolla, se muuntuu aina kun sillä
leikitään ja tarkoitus on ottaa lap
set mukaan tekemään eläinhah
moja yhteisissä työpajoissa, Lip
ponen kuvaa.
Karjalainen toivookin, että ko
ronaepidemiatilanne antaisi myö
ten järjestää työpajoja päiväker
hojen tai alakoululuokkien kanssa.

”Tavoitteenamme
on viihtyisä
ja viihdyttävä
nurkka perheen
pienimmille,
joka houkuttelee
palaamaan
uudestaan.”
Helena Meriläinen

Karjalainen ja Lipponen koros
tavat, että kaikki materiaalit ja tila
ylipäätään pyritään tekemään tur
vallisuus ja hygienia huomioon ot
taen.
— Tavoitteena on sellainen las
tennurkka, jossa olisi nähtävää ja
tehtävää, mutta ei mitään sellais
ta, minkä siivoaminen tai ylläpitä
minen olisi käytännössä mahdo
tonta, Karjalainen tiivistää.
Karjalainen toivookin, että tilan
valmistuttua voitaisiin pitää käyt
töönottojuhla, joko jumalanpal
veluksen yhteydessä tai erikseen.
Aikataulu vain on epidemiatilan
teenkin vuoksi vielä auki.
— Haluamme panostaa myös pie
nimpien seurakuntalaisten tilaan
samalla tavalla kuin aikuistenkin,
Karjalainen toteaa lopuksi.

Lauritsalan seurakunnan työn
tekijät haluavat haastaa Lap
peenrannan alueen eri toimijat
tekemään tilojensa lastentilois
ta ja -nurkkauksista viihtyisiä ja
lapsiystävällisiä.
— Pienellä miettimisellä ja vai
valla saadaan jo paljon aikaan,
pastori Helena Meriläinen kan
nustaa.
— Aina ei tarvita mittavaa
budjettia.
Pastori Jaana Pussinen puo

Uudet lelut odottavat käyttäjiään.

lestaan muistuttaa, että lap
set käsittelevät elämän hanka
lia puolia, kuten vaikkapa ko
ronaa tai surua, leikkimällä —
eli osallistumalla haasteeseen
voi tukea lasten hyvinvointia
koronan keskellä ja sen jäl
keen.
Osallistu haasteeseen ja lai
ta kuvat uusituista lastennurk
kauksista tai -tiloista someen
#lastennurkkahaaste
#tilaaleikille.
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— Toivottavasti lapset tulevat
viihtymään uudessa tilassa sen
valmistuttua syksyn aikana.

Väriä ja trendikkyyttä
Lauritsalassa kirkon lastennurk
kausta uudistettiin tänä keväänä
talkoovoimin. Idean äitinä ja liik
keellepanijana toimi pastori Helena Meriläinen. Oma mielen
kiinto sisustamiseen toimi uudis
tamishankkeen liikkeelle paneva
na voimana.
— Jotenkin lastennurkkaus näyt
ti niin värittömältä ja ankealta, jo
ten halusin tehdä jotain, Meriläi
nen toteaa.
Lauritsalan kirkon lasten tilaa
uudistettiin pienellä budjetilla.
Vanhat, käyttökelpoiset kalusteet
maalattiin värikkäiksi ja leluja ja
kirjoja uusittiin.
— Kannoin selkä vääränä peh
moleluja ja rekvisiittaa Ikealta ja
Jyskistä ja monista muista pai
koista, Meriläinen naurahtaa.
Tilassa onkin hieno kokoel
ma erilaisia eläinhahmoja odotta
massa pieniä leikkijöitä. Kalustei
den värit ja materiaalit ovat kaik
ki Meriläisen käsialaa.
Meriläinen korostaa, että vaik
ka hän onkin toiminut suunnitteli
jana, toteutus tehtiin kevään aika
na yhteistyönä pastori Jaana Pussisen sekä lastenohjaajien Anne
Seinon ja Päivi Vasaran kanssa.
Tila on nyt muutamaa pientä li
säystä vaille valmis.
— Tilaan on seinälle tulossa jon
kinnäköinen liitu- tai magneet
titaulu ja tilan alttarin pinta vaa
tii vielä viimeistelyä, Meriläinen
kertoo.
Hän sanoo olevansa oikein tyy
tyväinen lopputulokseen.
— Tavoitteenamme on viihtyi
sä ja viihdyttävä nurkka perheen
pienimmille, joka houkuttelee pa
laamaan uudestaan. Toivon, et
tä uusittu lastennurkkamme jät
tää mukavan muiston, sanoo Me
riläinen.
Eija Fabritius

TUULIA KOPPERI

Pikkukerhojen ohjaajat (vasemmalta): Jaana Riippa, Taru Lempinen
(etualalla), Maarit Karjalainen (takana), Anne Mononen, Marita Muona
(takana), Päivi Vasara ja Sanna Mattero.

Pikkukerhoissa
puuhaa kaksivuotiaille
Lappeenrannan seurakuntayhtymän
varhaiskasvatuksen Pikkukerhot järjestetään
ympäri Lappeenrantaa kerran viikossa.
Elokuussa käynnistyneet Pikku
kerhot on suunnattu kaksivuoti
aille, jotka eivät vielä kolmevuoti
aiden tavoin pääse osallistumaan
päiväkerhoihin.
— Ajattelimme, että on varmas
ti paljon tämän ikäisiä lapsia koto
na, joiden äideillä on vielä oikeus
kotihoidontukeen, Koulukadun
kerhotila Helmessä Pikkukerhoa
vetävä lastenohjaaja Tuulia Kopperi kertoo.
Siitä huolimatta kerhojen suo
sio yllätti vetäjät. Pikkukerhoi
hin ajateltiin alun perin kahdek
san hengen osallistumisrajaa, mut
ta kun tämä täyttyi joissakin pai
koissa nopeasti, raja nostettiin 14
lapseen.
Keskuspappilan kerho, jossa

käy vähemmän lapsia, on yhdis
tetty päiväkerhoon, jolloin kaksi
vuotiaat toimivat vähän isompien
lasten kanssa.
Kun päiväkerhoissa on kak
si lastenohjaajaa, Pikkukerhois
sa heitä on paikalla kolme. Nämä
ovat miettineet paljon, millä ta
voin Pikkukerho poikkeaa päivä
kerhosta.
— Tämä on pienten oma kerho.
Ei ole sama asia, onko lapsi kak
si- vai kolmevuotias ihan heidän
taitojen ja kehityksen kannalta,
Kopperi toteaa.
Vaikka jokin Pikkukerho oli
si jo täynnä, ilmoittautuminen on
jatkuvasti avoinna ja jonosta voi
päästä mukaan, jos joku lapsi lo
pettaa kerhossa käymisen.

Helmen Pikkukerhon ohjaajat (vasemmalta) Taru Lempinen, Sanna Mattero ja Tuulia Kopperi.

Lastenleikkiä
Pikkukerhossa tärkeintä on leik
ki; kaikki toiminta, kuten käden
taidot ja laulaminen tapahtuu lei
kin kautta. Pikkukerhoilla ei ole
varsinaista rakennetta, jota tarvit
sisi noudattaa kelloa tuijottaen.
— Lattialla leikkiessä ohjaaja voi
vaikka alkaa laulaa jonkun pie
nen porukan kanssa ja sitten kat
sotaan, miten muut lähtevät mu
kaan. Ei ole sellaista, että nyt tul
laan, nyt istutaan, nyt on leikki,
nyt on askartelu, nyt on eväät, nyt
on satuhetki. Eivät kaksivuotiaat
välttämättä edes pysty vielä sel
laiseen, Kopperi kertoo.
Pikkukerhossa lapsilta ei puutu
tekemistä. Tarjolla on monipuo
liset leikkivälineet, joilla leikkiä,
esimerkiksi keittiöleikkejä, pik
kuautoja ja junaradalla rakentelua.
— Pitkälti sellaista, mitä kotona
kin on, mutta täällä se tuo oman
mausteensa, että on eri aikuiset ja
kaverit mukana leikkimässä, Kop
peri sanoo. Mukana on myös mus
karituokioita.
Pikkukerholaiselle se on toden
näköisesti ensimmäinen isom

Kastepäivää vietetään
tänä vuonna 18.9.
Lappeenrannan ev.lut. seura
kunnissa on vietetty seurakun
tien yhteistä kastepäivää vuo
desta 2017 alkaen. Tänä vuonna
kastepäivää vietetään Lauritsalan
kirkossa la 18.9. klo 11–16.
Kastepäivän ajatuksena on toi
mia tilaisuutena, jonne vanhem
mat voivat tuoda oman 0–14-vuo
tiaan, aiemmin kastamattoman
lapsensa kasteelle. Kastepäivis
sä kastettavia on ollut vaihtele
vasti, muutamasta aina 12 hen
kilöön. Tämänvuotisessa kaste
päivässä kastetaan 7 lasta. Kasta
massa ovat pastorit Maarit Hirvi
ja Jaana Pussinen.
— Jo pieni lapsi osaa esittää toi
veen tulla kastetuksi, ja onneksi
kastepäivään osallistuneiden las
ten vanhemmat ovat kuulleet ja
kuunnelleet tätä toivetta, kertoo
pastori Jaana Pussinen.
— Kastepäivä on ollut hyvä tilai
suus myös tulevan vuoden rippi

koululaisille tulla kastetuksi en
nen rippikoulun käymistä. Ilok
seni myös he ovat löytäneet tien
sä kastepäivään, Pussinen lisää.
Tämänvuotisen kastepäivän
ajat ovat jo varattuina, mutta pas
torit Hirvi ja Pussinen kehotta
vat lapsensa tai nuorensa kasta
misesta kiinnostuneita ottamaan
yhteyttä seurakuntaan. Pastorim
me ottavat yhteyttä, jotta jokai
selle löydetään sopiva ja oman
näköinen aika ja tapa.
— Tarvittaessa järjestämme yli
määräisen kastepäivän, mikä
li osallistujia on, Pussinen sanoo.
➤ Lisätiedot
jaana.pussinen@evl.fi ja
maarit.hirvi@evl.fi
➤ Kastevaraukset:
lappeenranta.palvelupiste@evl.fi
/ 040 3126 282.

pi ryhmä, johon lapsi osallistuu.
Ryhmätyötaitojen oppiminen on
kin tärkeä osa Pikkukerhossa käy
mistä.
— Opettelemme kaveritaitoja,
että miten kaverin kanssa leiki
tään, miten leluja jaetaan ja mitä
se leikkiminen ylipäätään on. Tä
mä on hyvää harjoittelua päiväko
tiryhmään, Kopperi kertoo.

Korona-aikana hygienia on tär
keää. Ohjaajilla on maskit tai vi
siirit, ja kerhotilat sekä lelut pide
tään puhtaina. Lapsiaan tuodes
saan vanhemmat käyttävät mas
keja ja pesevät lastensa kädet.
Myös Pikkukerhot ovat osa kir
kon järjestämää kasteopetusta,
Kopperi kertoo.
— Se näkyy toiminnassamme
esimerkiksi pienellä kynttilähet
kellä, jossa harjoitellaan hiljenty
mistä sekä seurataan kirkkovuo
den kulkua. Pieniä juttuja näille
pienille, pienin askelin.
Atso Suopanki

Yhteydenpitoa
Pikkukerhoissa on käytössä mo
nista päiväkodeista tutut havain
nollistamiskuvat.
— Kaikki eivät vielä puhu kak
sivuotiaana, joten korteilla lapsi
voi näyttää esimerkiksi, että nyt
harmittaa, tai että nyt hän haluai
si leikkiä autoilla. Ohjaajat voivat
näyttää korteilla vaikka, että nyt
on aika leikkiä, tai kohta äiti tulee
hakemaan, Kopperi selostaa.
Pikkukerhojen vetäjät tekevät
tiivistä yhteistyötä kerholaisten
vanhempien kanssa. Heille on lä
hetetty kerhokirjeet ja lastenoh
jaa
jien kanssa voidaan järjestää
tapaamisia joko Teamsilla tai kas
vokkain.

Toimintakauden 2021–2022
kerhopaikat:
➤ Kerhotila Helmi
to klo 9–11, Koulukatu 12.
➤ Karhuvuoren
seurakuntakoti ti klo 9–11,
Karhuvuorenkatu 19.
➤ Keskuspappila, Joutseno
pe klo 9–11, Penttiläntie 7.
➤ Sammonlahden
srk-keskus to klo 9–11,
Hietakallionkatu 7.
Ilmoittaudu os. lappeenrannanseurakunnat.fi/
pikkukerhot

Kirkkomuskarien syyskausi
Kirkkomuskarien syyskausi on käynnistynyt!
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: marjo-riitta.lehtonen@evl.fi.

Ryhmät oman aikuisen kanssa

Maanantaisin Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5
Klo 10 perheryhmä, klo 12 vauvat.
Tiistaisin Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1
Klo 9.15 taaperot (alle 2-v.), klo 10 2-v. ja sisarukset, klo 12 vauvat.
Keskiviikkoisin Lappeenrannan kirkolla, Mannerheiminkatu 1
Klo 9.15 taaperot, klo 10.15 2-v. ja sisarukset, klo 11.30 vauvat
7–12 kk, klo 12.30 vauvat 3–6 kk.
Torstaisin Karhuvuoren srk-kodilla, Karhuvuorenkatu 19
Klo 16 2–3-v. + sisarusvauvat, klo 18 perheryhmä.
Perjantaisin Sammonlahden kirkolla, Hietakallionkatu 7
Klo 9.15 taaperot, klo 10 2-v. ja sisarukset, klo 12 vauvat.

Itsenäisesti ilman omaa aikuista

Tiistaisin Sammonlahden kirkolla
Klo 16.45 Pikkukuoro 4–6-v. (2015–17 synt.)
Torstaisin Karhuvuoren srk-kodilla
Klo 17.00 muskariryhmä 4–6-v. (2015–17 synt.)
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Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Diakonia

Hoksauta minut! -kortilla
tukea lappeenrantalaisille
ikäihmisille
Hoksauta minut -kortti on etsivän ja löytävän vanhustyön menetelmä, jonka avulla pyritään tavoittamaan yksinäisiä, syrjäytyneitä ja palvelujen ulkopuolella
olevia ikäihmisiä.
Kirkkopalvelujen ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön yhteisvastuuvaroin toteutettu IkäArvokas-hanke on kehittänyt viime vuosina etsivää ja osallistavaa vanhustyötä. Hankkeen eri
toimintamuodoissa on mukana
yli 20 paikkakuntaa ja tänä syksynä myös Lappeenranta liittyy
mukaan. Korttihanketta on valmisteltu hyvällä yhteistyöllä ja
sen toteuttavat Eksoten ohjaus ja
neuvonta, Etelä-Karjalan Muistiluotsi, Lappeenrannan kaupungin liikuntaneuvonta ja Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien diakoniatyö.
Kortti on suunnattu kaikille
niille lappeenrantalaisille ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä, turvattomuutta tai huolta
omasta elämäntilanteestaan. Kortin voi viedä myös toiselle, mut-

ta ikäihminen tekee itse päätöksen sen täyttämisestä ja voi valita tahot, joista toivoo yhteydenottoa. Kaikki korttiin liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia ja postimaksu on valmiiksi maksettu.
Ikäihmisen valitsemilta tahoilta
otetaan yhteyttä noin kahden viikon kuluttua.
Hoksauta minut -yhteydenottokortteja tulee jakoon syksyn aikana ainakin Lappeenrannan hyvinvointiasemille, kirjastoihin, joihinkin apteekkeihin, Iso apu -palvelukeskukseen, Etelä-Karjalan
Muisti ry:hyn, ev.lut. seurakuntien palvelupisteeseen, kirkkoihin ja diakoniatyöntekijöille. Lisätietoa hankkeesta on saatavilla
mukana olevilta toimijoilta ja niiden ilmoituksista.
Etsivän vanhustyön avulla saadaan välitettyä ikäihmisille viesti, että he eivät ole yksin, heistä
välitetään ja tarvittavaa tukea on
saatavilla. Meistä jokainen voi olla mukana arvokkaan vanhuuden
turvaamisessa yksinkertaisesti
kysymällä: Mitä sinulle kuuluu?

Leirit

ARJEN RIPPIKOULU

Virkistystä
sotaveteraanien leskille
Tule seurakunnan jäseneksi!
Tervetuloa Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseneksi!
Kirkoon liittyminen tapahtuu helpoimmin www.liitykirkkoon.fi-osoitteesta tai
ottamalla yhteys joko Lappeenrannan seurakuntien
palvelupisteeseen
osoitteessa Koulukatu 12 A tai
Lauritsalan,
Joutsenon,
Sammonlahden ja Lappeen
seurakuntien toimistoihin.
Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.lappeenrannanseurakunnat.fi. Paikan päällä sinua opastetaan ja autetaan näissä asioissa lisää.
Keneltäkään ei kysytä
syytä kirkkoon liittymiselle,
eikä ketään velvoiteta kertomaan aikaisemmista elämänvaiheistaan. Seurakunta on ihmistä varten. Kirkon
jäseneksi voi tulla käytännössä kolmella eri tavalla:

1.

Kasteen
kautta.
Kastettavat voivat
olla lapsia tai aikuisia. Aikuisille annetaan ennen kastamista kasteopastusta. Kasteopastusta kutsutaan myös rippikouluksi ja se järjestetään kunkin
henkilön omien toiveiden
ja aikataulun mukaisesti.

2.

Kirkon jäsenyydestä eronnut voi liittyä uudelleen kirkkoon. Liittyminen edellyttää yhteydenottoa seurakuntien palvelupisteeseen
tai johonkin pappiin.

3.

Aikaisemmin
muussa kristillisessä kirkossa tai yhteisössä oikein kastetut tu-

levat Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniksi
tunnustamalla kirkon tunnustuksen. Heitä ei kasteta
uudelleen.
Kirkon jäsenellä on oikeus
päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista sekä seurakunnan palveluista ja toiminnasta. Jäsenellä on äänioikeus seurakuntavaaleissa.
Konfirmoidulla seurakunnan jäsenellä on oikeus toimia kummina.
Seurakunnan työntekijät
auttavat sinua tarvittaessa.
Yhteystietomme löytyvät
osoitteesta www.lappeenrannanseurakunnat.fi. Voit
kysyä meiltä myös chatissä.

Yhdeksänkymppiset sotaveteraanien lesket nauttivat leireilystä Tuosan leirikeskuksessa kahden vuorokauden leirillä. Iloinen kikatus kaikui iltanuotiopaikalla, kun paistoimme pitkävarsipannuilla nuotiolettuja, leikimme Vanha reissaaja -partiolaulua
ja kuulimme partiotarinan Jukka
Hirven johdolla.
Kokki Lea Tuuva-Kultasen tekemä taikina ja riisipuuro muuttuivat taitavien rypyttäjien käsissä maistuviksi karjalanpiirakoiksi.
Leirillämme vieraili Maasotakoulun, Marttojen, Sotilaskotisisarten ja Sotaveteraaniliiton edustajat. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Pirkko Varis teetti elämyksellisen matkan leskien
parisuhdehistoriaan ihastumisesta luopumiseen asti. Yhdessä punoimme rukoushelmet ja vietimme kanttori Marjo-Riitta Lehtosen kanssa viikkomessua musisoiden virsimuskarin keinoin. Fysioterapeutti Nina Lähde jumpautti
vetreitä vanhuksia.
Leirin loputtua 95-vuotias leiriläisemme totesi, että ensi vuonna
uudestaan.

Maarit Hirvi

Mikkelinpäivä on enkelien ja lasten juhlapyhä
Mikkelinpäivä on enkelien päivä. Mikkelinpäivänä kirkoissa vietetään usein perhemessuja.

Leirin ohjelmaan kuului itseoikeutetusti karjalanpiirakoiden tekoa.

Kiitos Sotaveteraanien hallitukselle ja seurakuntayhtymälle, jotka mahdollistivat leirimme.
Maarit Hirvi, veljespappi

Mikkelinpäivän keskushahmo on
Raamatussa viidesti mainittu arkkienkeli Mikael (Dan. 10:13, Dan.
10:21, Dan. 12:1, Juud. 1:9, Ilm.
12:7), joka on antanut nimen koko juhlalle. Nimi on hepreaa ja
tarkoittaa ”kuka on kuin Jumala” (mi-ka-el). Arkkienkeli Mikael
tuo kirkon juhlakalenteriin muistutuksen siitä, että Jumala on luonut myös näkymättömän maailman.
Arkkienkeli Mikaelin päivää
alettiin viettää Italiassa 400-luvulla. Hänelle omistettu päivä oli jo
tuolloin 29.9. Mikkelinpäivä on
suomalaisessa nimipäiväkalenterissa Mikaelin, Mikon, Miikan,
Mikan, Miskan ja Mikaelan nimipäivä. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa mikkelinpäivää vietetään 29.9. tai, jos se on arkipäivä, seuraavana sunnuntaina, eli tänä vuonna 3. lokakuuta.
Mikkelinpäivä on luterilaisen
kirkon ainoa enkelijuhla ja kirkkovuoden syyskaudelle sijoittuva
suuri juhlapäivä. Mikkelinpäivää

on vietetty enkelien ja lasten yhteisenä juhlapyhänä, koska Jeesus
antoi lapsille erityisen arvon. Päivän evankeliumissa Jeesus asettaa
lapsen esikuvaksi aikuisille: ”...el
lette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.” Seurakuntien varhaiskasvatuksessa se on yksi kirkkovuoden tärkeimmistä pyhistä.

”Mikkelinpäivä
on luterilaisen
kirkon ainoa
enkelijuhla.”
Sanansaattajat
Arkkienkeli Mikael on yksi niistä enkelihahmoista, joka maailmanlaajuisesti tunnetaan nimeltä. Kristillisessä perinteessä myös
Rafael ja Gabriel on luettu arkkienkeleiksi tai ylienkeleiksi, jota

sanaa nykyinen raamatunkäännös
käyttää. Mikael on jäänyt luterilaisessa kirkossa enkelijuhlien lähes
ainoaksi hahmoksi. Mikaelille on
omistettu Suomessa kymmenen
keskiaikaista kirkkoa.
Enkeli Mikaelia on pidetty
myös taivaallisten sotajoukkojen
johtajana. Taistelu, jonka hän kävi
pimeyden valtoja vastaan, liittyy
pääsiäiseen. Kristus on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maailmassa. Myöhemmin
mikkelinpäivästä on tullut kaikkien enkelien päivä, jolloin tutkistellaan heidän merkitystään ja
tehtäviään.
Enkelit kuvataan Raamatussa Jumalan sanansaattajina, jotka suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat häntä Jumalan
tahdon mukaisesta elämästä. Ne
ovat Jumalan luomia henkiolentoja. Yleensä enkelit jäävät Raamatun lehdilläkin nimettömiksi,
sillä heidät tunnistetaan Jumalan
sanantuojiksi tai lähettiläiksi vas-

ta jälkikäteen. Enkelit esiintyvät
myös kymmenissä virsiteksteissä
ja kristillisessä taiteessa.

”Arkkienkeli
Mikael tuo kirkon
juhlakalenteriin
muistutuksen
siitä, että Jumala
on luonut myös
näkymättömän
maailman.”
Mikkelinpäivän evankeliumi
asettaa uskon esikuvaksi lapsen
ja kertoo, että lasten enkelit saavat taivaissa joka hetki katsella
taivaallisen Isän kasvoja. Sanoma
enkeleistä on tarkoitettu kuitenkin myös aikuisille. Päivän liturgi-

nen väri on valkoinen.
”Silloin Jeesus kutsui luokseen
lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: ’Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi,
te ette pääse taivasten valtakuntaan.” (Matt. 18: 2–3)
Koonnut
Atso Suopanki
Lähteet:
➤ Kirkkovuosikalenteri.fi:
Mikkelinpäivä
(Enkelien sunnuntai)
➤ Evl.fi: Mikkelinpäivä on
enkelien ja lasten juhlapyhä
➤ Evl.fi: Mikkelinpäivä on
lasten ja enkelien päivä
➤ Evl.fi: Sanasto:
Mikkelinpäivä
➤ Evl.fi: Kirkkovuosi:
Mikkelinpäivä
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Keijo Martikainen

Aamukahvilla

Annamari
Marttinen sivuaa
kirjoissaan myös
uskon asioita
Lappeenrantalainen kirjailija
Annamari Marttinen työstää tällä hetkellä jo kahdettatoista romaaniaan. Monessa hänen tähän
asti julkaisemassaan kirjassa fiktiiviset henkilöt sivuavat jotenkin
myös uskonasioita.
Kirjailijan oma suhde seurakuntaan ja uskonasioihin on niinikään
ollut koko iän myös positiivinen
ja pohdiskeleva. Kirjoissaan hän
kuvaa nykyihmisten arkeen liittyviä ajankohtaisten aiheiden asioita oikeaan aikaan oikeissa paikoissa.
Saksan ja englannin kääntäjäksi ja tulkiksi opiskellut Annamari Marttinen on opettanut Joutsenon vastaanottokeskuksessa
turvapaikanhakijoille suomea jo
vuodesta 2012. Toiminta on ollut
kesän aikaan tauolla, mutta alkaa
taas nyt syksyllä.
Marttinen on kirjoittanut kirjansa osittain työnsä ohella, osittain apurahoilla. Työnsä kautta
hän on saanut myös kirjoilleen aiheita kuten esimerkiksi Vapaa-romaani, joka kertoo turvapaikanhakijan selviytymisestä turvapaikkaprosessista Suomessa.
Samoin vuonna 2019 ilmestynyt Tässä meillä on kaikki nyt, joka kertoo evankelisluterilaisen
kasvatuksen saaneen naisen rakastumisesta toisen uskonlahkon mieheen. Kirjan henkilöt ovat fiktiivisia. Aiheen kirjaan hän sai opetustyössään kun luokassa oli joukko
venäläisiä jehovantodistajia.

Uskonasiat olivat
kotona lempeitä
— Olen aina ollut kiinnostunut tarinoista ja siten myös uskonnollisista tarinoista. Uskontotunnilla kuuntelin tarkkaan Raamatun

kertomuksia. Jäin myös usein
pohdiskelemaan niitä, kuten pohdiskelen nytkin paljon asioita. Tämä tietysti näkyy luonnollisena
myös kirjoissani.
— Isän isä kuoli ennen syntymääni, mutta isän äiti oli harras
uskovainen. Toki ei hän sitä meille lapsille mitenkään tuputtanut,
mutta se oli sellaista lem
peää
hengellisyyttä. Uskonto ei ollut
omassakaan lapsuudenperheessäni mikään tabu, mutta ei mitenkään suuremmin esilläkään.
— Lasten kastaminen ja rippikoulut sekä kirkossa vihkiminen
olivat meille itsestäänselvyys kuten kaikille muillekin, samoin
myöhemmin omassa perheessänikin. Ei tullut silloin mieleen, eikä
tule vieläkään kyseenalaistaa jotenkin seurakunnan ja kirkon toimintoja näissä asioissa, sanoo kirjailija Annamari Marttinen.

”Kirjoittamisen
lahja on annettu
minulle ja koen,
että olen olemassa
sitä varten.”
Annamari Marttinen

Marttinen myöntää seuranneensa kuinka lapsia ei enää esimerkiksi kasteta siinä määrin kuin
ennen.
— Jokaisella on vapaus ja oikeus
päättää miten toimii, sanoo Marttinen mutta kysyy kuitenkin, mitä haittaa kasteesta ihmiselle sitten on? Kirkot ovat upeita nähtä-

Kirjailija Marttinen viihtyy synnyinkaupungissaan Lappeenrannassa. Hän pitää erityisesti metsäpoluista ja
rannoista. Tässä kuvassa Marttinen on Lappeenrannan kirkon eduspuistossa jykevien lehmusten ja vaahteroiden
katveessa.

vyyksiä sinänsä ja niissä sekä kirkollisissa toimituksissa on oma ainutlaatuinen henki ja tunnelma.

Annetut lahjat
Annamari Marttinen kertoo luonnollisesti kirjailijana pohdiskelevansa kaikenlaisia asioita. Hän sanoo kirjailijan hänessä olevan hereillä koko ajan. Se on kirjoittamista, havainnointia, tarkkailua,
muistiin painamista, ajattelemista, pohtimista ja analysointia ilman, että on noista edes aina tietoinen.
”Kirjoittamisen lahja on annettu minulle ja koen, että olen olemassa sitä varten. Tunnen tekeväni sitä, mitä minun tuleekin tehdä. Tarvitsen sille kuitenkin paljon tyhjää tilaa, aikaa ja vapautta”,
kirjoittaa Marttinen omassa puheenvuorossaan Naisen ääni.
Hänellä on myös kyky, joka on
kirjoittamisen ohella myös tärkeä
lahja, jota kaikilla ei ole. Hänellä
on kyky nähdä kuin filminä kirjoittamansa tapahtumat.
— Luulin aikanaan, että sellainen
kyky on kaikilla, mutta myöhem-

min on selvinnyt, että ei ole. Esimerkiksi pystyn näkemään ympäristön, huoneet ja ihmiset joita
kuvaan, kertoo Marttinen.

Myllysaari ja
Tyysterniemen kalliot
Annamari Marttinen pitää synnyinkaupungistaan Lappeenrannasta.
— Joskus kymmenisen vuotta sitten oli elämässä vaihe, jolloin en viihtynyt täällä ja kaupunki tuntui liian pieneltä monessa
mielessä. Vaihe meni ohi ja viihdyn täällä hyvin. Erityisesti pidän
asuinpaikkani Tyysterniemen kallioista, metsäpoluista ja rannoista yleensäkin. Myllysaari on myös
yksi lempipaikkani, ja olen siellä paljon kesällä, sanoo kirjailija
Marttinen.
Annamari Marttinen kirjoittaa
parhaillaan kahdettatoista romaaniaan, jota on tehty noin 160 sivua. Kirjalla ei ole vielä nimeä, eikä kirjailija julkaise sitä, eikä kirjan aihetta ennen kirjan valmistumista.

Annamari Marttinen
➤ Syntynyt 1960 Lappeenrannassa.
➤ Valmistui ylioppilaaksi
Lauritsalan lukiosta vuonna
1980.
➤ Opiskeli englantia
ja saksaa Heidelbergin
yliopistossa ja Savonlinnan
kääntäjäkoululaitoksessa.
➤ Kirjailijantyönsä ohella
hän toimii suomen kielen
opettajana Joutsenon vastaanottokeskuksessa.
➤ Hän asuu Lappeenrannan
Tyysterniemessä. Hänellä on
neljä lasta.
➤ Marttiselta on ilmestynyt
yksitoista romaania. Ensimmäinen oli Valkoista pitsiä,
mustaa pitsiä, joka ilmestyi
vuonna 2002.

Keijo Martikainen
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seuraavan kerran ke 24.11. jouluisin aihein. Voit lähettää palautetta ja
juttuideoita tai materiaaliehdotuksia lukijanpalstalle 18.10. mennessä
lehden verkkosivun lomakkeen kautta tai sähköpostilla: eija.fabritius@evl.fi.
Lehti on saatavissa sähköisessä muodossa verkkosivuillamme
lappeenrannanseurakunnat.fi/seurakuntatervehdys.
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Verkkosivuiltamme lappeenrannanseurakunnat.fi löydät myös
ajankohtaiset blogimme ja uutisemme.
Seuraa meitä myös somessa:
facebook.com/
lappeenrannanseurakunnat

instagram.com/
lprseurakunnat

twitter.com/
lprseurakunnat

youtube.com/
lprseurakunnat

