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YHTYMÄ

Pixabay

”Kun sinä lähetät henkesi, se luo uutta elämää.”
Ps. 104: 30

SEURAKUNNAN TYÖSSÄ

Pääkirjoitus

Luottamushenkilöltä

Helluntai —
katoavaa kirkollista
kansanperinnettä

K

irkkovuosi rakentuu kolmen keskeisen juhlan ym
pärille; joulun, pääsiäisen ja helluntain.
Joulu on meille jokaiselle vähintään valon ja
hyvän mielen juhla pimeimmän talven keskel
lä. Pääsiäinen puolestaan on kirkkovuoden koho
kohta, joka välittyy ainakin ortodoksisen pääsiäisen vieton
kautta kaikille.
HELLUNTAI, pyhän Hengen vuodattamisen ja ensimmäi
sen seurakunnan syntymisen juhla, on tätä nykyä katoavaa
kansanperinnettä. Vai kuinka moni tiedosti sen, että vietim
me helluntaita sunnuntaina 23.5.?
Siitä eteenpäin lasketaan kirkkovuodessa sunnuntaipäi
viä tuon pyhäpäivän mukaan pitkälle loppuvuoteen.
Jotain kautta tähänkin on tultu. Kristilliset juhlat ovat
muodostuneet 24/7-yhteiskunnassamme kuriositeeteiksi.
70-luvun uudistuksessa loppiainen ja Kristuksen taivaa
seen astumisen päivä parkkeerattiin sopiviin lauantaipäi
viin. Tuon uudistuksen hyvä puoli oli se, että helluntaita
edelsi jonkinlaisesta liturgisesta luovuudesta kummunnut
helluntain valmistuspäivä.

Kotona kirkossa

”Kotikirk
koni on se,
jossa voin
rauhassa
kuunnella
Sanaa ja
tuntea,
että kuulun
tähän
kohderyhmään.”
Petteri Myllynen

VIIMEISIN uudistus soi armon lop
piaiselle ja helatorstaille; ne sijoitet
tiin vanhoille paikoilleen. Mutta hel
luntaista tuli vain yksipäiväinen.
Tämä ei tunnu kovin paljon huo
lettavan meidän kirkollisia piirejäm
me. Kevään ja kesän taitteeseen si
joittuva juhla, jolloin vanhastaan
konfirmoitiin rippikoululaisia, vie
tettiin häitä ja jonka myötä ennus
tettiin monenmoisia tulevia asioita,
on nyt käytännössä mennyttä maa
ilmaa.
KAKSIPYHÄISEKSI juhlaa ei enää
saa, mutta voisiko helluntaita edel
tävään lauantaihin panostaa enem
män? Helluntain epistola Apostolien
teoissa kertoo, kuinka evankeliu
mia julistettiin monin kielin. Hellun
tai on myös seurakunnan syntymä
päivä. Siitä alkoi kirkon aika, kun
Jeesus itse oli noussut taivaaseen
ja luotti omiensa kykyyn selviytyä
ilman hänen fyysistä läsnäoloaan.
Helihelluntai,
suvisunnnuntai,
siitä alkaa kesä.

Jos minulla olisi tuote, jota haluaisin myydä, minun pitäisi aloittaa
markkinointi. Liikemaailmassa on oleellista määrittää kohderyhmä,
jolle tuote on tarkoitettu. Kohderyhmiä voi olla useita. On tärke
ää suunnata viestintä niin, että kukin kohderyhmä siitä kiinnostuu,
ymmärtää asian tärkeyden juuri itselleen, mutta toisaalta niin, ettei
viesti hämmennä tai ärsytä jotakin toista ryhmää.
Kirkolla on tuote, jonka markkinointi on sen perustehtävä, evan
keliumin julistaminen. Sen mahdollistamiseksi on muodostettu
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunnat, joita tällä
hetkellä on 378. Jäseniä näissä seurakunnissa on n. 4 miljoonaa.
Meitä on eri ikäisiä, erilaisista sosiaalisista lähtökohdista olevia,
eri etnisiä ryhmiä ja eri tavoin kirkkoon ja sen sanomaan suhtautu
via. Näille tätä tuotetta olisi sitten markkinoitava niin, että ydinsa
noma menisi mahdollisimman hyvin perille. Ei niin helppo tehtävä,
jos halutaan oikeasti onnistua.
Toimiakseen kirkko tarvitsee organisaation, mikä tuo mukanaan
byrokratian, halusimme sitä tai emme. Hallinto organisoi seurakun
tayhtymän toimintaa niin, että perustehtävä ja siinä sivussa muut
tehtävät hoituvat mahdollisimman mallikkaasti. Seurakuntayhty
mään kuuluu Lappeenrannassa viisi seurakuntaa, alueet Ylämaan
Hujakkalasta Joutsenon Kuurmanpohjaan. Yhtymämalli nähdäkse
ni vaikeuttaa toiminnan joustavuutta. Jos alueella toimisi vain yksi
seurakunta, olisi organisaatio joustavampi ja reagoisi nopeammin
muuttuviin tilanteisiin. Mutta missä on sitten minun kotikirkkoni,
joka on minulle tärkeä ja rakas?
Yhden seurakunnan mallissa Lappeenrannassa olisi yksi Lap
peenrannan seurakunta ja sen pääkirkko olisi Lappeen Marian
kirkko. Kirkkolain mukaan seurakunnan pääkirkossa on pidettä
vä jumalanpalvelus sunnuntaina kymmeneltä. Nyt meillä sunnun
taimessu pidetään yhtä aikaa Sammonlahden, Lappeenrannan,
Lappeen, Lauritsalan ja Joutsenon kirkoissa. Yhden seurakunnan
mallissa messuja voisi räätälöidä eri vuorokauden aikoihin eri koh
deryhmille, jolloin kohderyhmät voisivat tuntea sen itselleen suun
natuksi ja tärkeäksi. Ne seurakuntalaiset, jotka käyvät kirkossa, ha
luavat enimmäkseen käydä omassa kotikirkossa. Kotiseurakunnan
merkitys on heille tärkeää, ja ajatus oman seurakunnan menettämi
sestä tuntuu pahalta. Ymmärrän täysin.
Toisaalta ne seurakuntien jäsenet, jotka eivät käy kirkossa juuri
lainkaan, eivät todennäköisesti uhraisi seurakuntamuutokselle aja
tustakaan, viittaanpa seurakuntavaalien alhaiseen äänestysprosent
tiin.
Minä olen syntyperäinen lauritsalalainen, asunut muutamaa
vuotta lukuun ottamatta koko ikäni täällä. Olin 7-vuotias, kun Lap
peen kunta ja Lauritsalan kauppala liitettiin Lappeenrannan kau
punkiin. Edelleenkin kirjoitan eri turistikohteiden vieraskirjoihin
nimeni perään Lauritsala.
Ylämaalaiset ovat ylämaalaisia, joutsenolaiset joutsenolaisia,
nuijamaalaiset nuijamaalaisia, ei se asia ikinä mihinkään muutu,
vaikka kuntaorganisaatio on muuttunut. Ei se muutu, vaikka seu
rakuntaorganisaatio muuttuisi. Identiteetit ja paikallinen yhteisölli
syys syntyvät, jos ovat syntyäkseen ja pysyvät, jos ovat pysyäkseen.
Se riippuu niistä aktiivisista ihmisistä, jotka alueella seurakunnan
toiminnassa ovat mukana, niin työntekijöistä kuin koko ajan enem
män myös vapaaehtoisista toimijoista.
Kotikirkkoni olisi se, jossa voin rauhassa kuun
nella Sanaa ja tuntea, että kuulun tähän kohde
ryhmään.

Mikko Ojanen
päätoimittaja
Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen

Petteri Myllynen
Lauritsalan seurakuntaneuvoston pj.

26.5.2021, toukokuu — 53. vuosikerta
julkaisija
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
päätoimittaja
Mikko Ojanen
toimitussihteeri
Eija Fabritius
puh. 040 3126 818
eija.fabritius@evl.fi
Koulukatu 12, PL 45
53101 Lappeenranta
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toimitusneuvosto
Eija Fabritius, Atso Suopanki, Keijo Martikainen,
Mikko Ojanen, Päivi Pokkinen ja Marja Talikka
Lehteä jaetaan maksutta kotitalouksiin. Lehteä on mahdollista
myös tilata kotiin maksutta seurakuntayhtymän viestinnästä.
Painosmäärä 48 000.
Seuraava numero ilmestyy 8.9.2021.
Lehteen tulevat aineistot voi toimittaa osoitteeseen
eija.fabritius@evl.fi 5.8.2021 mennessä.

kannen kuva
Eija Fabritius

paino
Lehtisepät Oy, Kouvolan paino

ilmoitusmyynti: Kaakon viestintä oy / Mediamyynti etelä-karjala
Hanna Ukkola
puh. 040 643 1962
Kirsi Ala-Outinen
puh. 040 648 5973
Maarit Vento
puh. 040 554 0036
Katja Broms
puh. 040 669 4253
myyntijohtaja
Arja Husso
puh. 044 035 0301
Marja Niemikoski
puh. 044 738 1417
Tarja Karhu
puh. 040 085 4661
sähköpostiosoite
Merja Lankinen
puh. 040 848 5780
etunimi.sukunimi@kaakonviestinta.fi
Anuriikka Poutala
puh. 040 707 5107

Seurakuntasihteeri on
monessa mukana
Seurakuntasihteerin apuun tukeutuvat niin
kirkkoherrat, työyhteisö kuin seurakuntalaiset.
Vaikka seurakuntasihteerit ovat
kirkkoherrojen sihteereitä, käy
tännössä he ovat koko työyhtei
sön sihteereitä.
– Meidän puoleemme käänny
tään helposti ongelmatilanteis
sa, oli kyse sitten tietokoneohjel
mistoista, kännyköistä tai muista
työasioista. Kaikkia autetaan ti
lanteen mukaan, vuodesta 2004
lähtien Lappeenrannan seurakun
nan seurakuntasihteerinä toimi
nut Anne-Mari Välikauppi ker
too.
Jos seurakuntalainen ei tiedä,
kenelle työntekijälle soittaa asias
taan, usein he soittavat seurakun
tasihteerille.
— Mielellämme autamme aina,
kun pystymme, Joutsenon seura
kuntasihteeri Arja Partanen to
teaa. Partanen työskenteli toi
mistosihteerinä vuoteen 2009
saakka, jolloin Joutseno liittyi
Lappeenrannan seurakuntayhty
mään.
Työssään sihteerit muun mu
assa hoitavat sisäistä tiedotta
mista, lähettävät eteenpäin leh
dessä julkaistavat kirkolliset eli
seurakuntien viikkotapahtumat,
asiatarkastavat laskuja, tekevät
tilavarauksia eri tilaisuuksia var
ten ja päivittävät tulevat tapah
tumat seurakuntayhtymän koti
sivujen tapahtumakalenteriin. He
toimivat sihteereinä esimerkiksi
työntekijäkokouksissa, seurakun
taneuvoston kokouksissa ja nel
jän vuoden välein järjestettävissä
seurakuntavaaleissa, jotka tuotta
vat runsaasti ylitöitä.
— Niissä ovat kovat paineet,
kun kaiken täytyy mennä pykä
lien mukaan, Partanen kertoo.

SARJAKUVA

Vaihtelua
Seurakuntasihteerin työssä tie
tyt asiat, kuten kirkollisten ilmoi
tusten aikataulut toistuvat tutul
la aikataululla ja rutiinilla, mutta
muuten työpäivien sisältö voi
vaihdella suuresti.
— Yksi sähköposti voi saada
aikaiseksi sen, että sitä löytää it
sensä juoksemasta arkistoon, Vä
likauppi kertoo. Hän toteaa seu
rakuntasihteerin olevan yleismies
Jantunen, jolla on laaja työnkuva.
— Kaikkeen, mitä tulee vas
taan, tartutaan ja jos ei tiedetä, et
sitään vastauksia.
Lappeen, Lappeenrannan, Lauritsalan ja Sammonlahden seu
rakuntalaiset asioivat kasteista,
häistä ja hautaan siunaamisista
Koulukatu 12:ssa sijaitsevassa
seurakuntien palvelupisteessä.
Joutsenossa puolestaan on seura
kuntasihteerin lisäksi toimistosih
teeri, joka hoitaa näitä asioita.

”Kaiken täytyy
mennä pykälien
mukaan.”
ARJA PARTANEN

Kun seurakuntasihteeri yleen
sä työskentelee omassa työhuo
neessaan esimiehensä eli kirkko
herran naapurissa, Joutsenossa
seurakuntasihteeri häärää seura
kuntatoimistossa.
— Meillä
Joutsenossa
on
80-prosenttinen toimistosihteeri,
joten tuuraan häntä perjantaisin,
kun hän ei ole töissä sekä hänen

lomiensa aikana, Partanen toteaa.
Suurimpana erona seurakuntasih
teeriin toimistosihteeri ei toimi
sihteerinä eri kokouksissa.
— Teemme toimistosihteerin
kanssa töitä sulavasti, vähän aute
taan toinen toisiamme, jos toisel
la on kiirettä, Partanen jatkaa.

Koronan aikaan
Korona-aika on tuonut mukanaan
paljon epävarmuutta eri tilaisuuk
sien toteutumiseen. Tämä teettää
töitä seurakuntasihteereille.
— Tilaisuuksia luodaan ja tiloja
varataan kuten ennenkin, mutta
niitä käydään muokkaamassa lä
hempänä ajankohtaan. Joko niitä
ei ole tai sitten ne muuttavat
muotoaan esimerkiksi tulemalla
vain verkosta, Välikauppi kertoo.
— Se vaatii seurakuntasihtee
riltä salapoliisityötä ja tarkkaavai
suutta.
Välikauppi on ollut koronaaikana paljon etätöissä ja käynyt
viikoittain ja aina tarpeen tullen
paikan päällä toimistolla. Moni
sihteereistä on jatkanut lähitöitä
normaaliin tapaan.
— Joskus tarvitsee jotakin

mappia tai tulostaa jotain, joten
minulle on helpompaa olla täällä
työpaikalla, vuodesta 2019 Sam
monlahden seurakuntasihteerinä
toiminut Merja Saalasti kertoo.

”Kaikkeen, mitä
tulee vastaan,
tartutaan.”
ANNE-MARI VÄLIKAUPPI

— Eikä täällä ole väkeäkään lii
kaa, joten henkilökunnasta ei ole
tartuntavaaraa.
Saalastille työn parhaita puo
lia on seurakuntatyön näköalapai
kalla toimiminen.
— Tulee pysyttyä ajan tasalla ja
hermolla seurakunnan asioista.
Vuodesta 2011 Lappeen seu
rakuntasihteerinä toiminut Seija
Niemi pitää työn itsenäisestä ja
monipuolisesta luonteesta.
— Työt saa yleensä tehdä siinä
järjestyksessä kuin itse katsoo
tarpeelliseksi.
Työn huonoista puolista ky

syttäessä joitakin vaivaa digiajan
nopea muutostahti, kun käytän
töjen ja ohjelmistojen vaihtumi
nen laittaa digitaidot välillä koe
tukselle.
Seurakuntasihteereitä mieti
tyttää, miten mahdollinen viiden
seurakunnan yhdistyminen yh
deksi vaikuttaa heidän työhönsä.
— Ei ole tarkkaa tietoa.
— Siinäpä se, en tiedä.
— Olemme odottavalla kannal
la.
Kesällä seurakunnat hiljenevät
lomien ja rippikoulujen myötä.
Seurakuntasihteereille tämä on
oiva tilaisuus tehdä rauhassa esi
merkiksi tilavarauksia ja erilai
sia pohjia muun muassa seuraa
van vuoden kirkollisille. Kesä on
myös hyvää aikaa tulostaa listoja
pyöreitä vuosia täyttävistä seura
kuntalaisista ja tehdä näille onnit
telukortteja.
— Heinäkuussa ei ole kokouk
sia, joten silloinhan sitä ollaan
poissa täältä, Niemi tuumaa.

Atso Suopanki

Mika Kolehmainen
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Katri Smolander

Maallinen
mietiskelijä

Otan koronarokotteen, koska
Jeesuskin ottaisi
Tämänkertainen kolumni syntyy Suur-Saimaan saaristossa vuoden ensimmäisenä lämpimänä päivänä. Kesä alkaa, elämä hymyilee
ja koronatartuntojen määrä laskee ryminällä
— innokkaimmat puhuvat jo pandemian nujertumisesta ja pysyvästä paluusta normaaliin lähiaikoina.
Osa meistä kuitenkin yhä tiedostaa virusepidemioiden kausivaihtelun ja ymmärtää, että kesän jälkeen hymy voi taas hyytyä. Tänä
vuonna erityistä toivoa antaa kuitenkin jaossa oleva rokote, mutta aihetta ympäröivän
keskustelun seuraaminen on saanut jälleen
kristityn mietteliääksi. On kurjaa nähdä, miten moni ihminen julistaa keskustelupalstoilla jättävänsä pelastavan rokotteen ottamatta. Tuomita en ketään saa, mutta ihmettelyyn suon itselleni luvan.
Kuten tiedämme, riittävä laumasuoja johdattaisi koko kansakunnan ulos kriisistä,
mutta vaatii toimiakseen miljoonien rokoteannosten lisäksi myös miljoonia rokotettavia. Kanssaeläjien itsekeskeisyys jaksaa yllättää kerta toisensa jälkeen ja valitettavasti
myös rokotevastaisuus viestii siitä.
Moni näyttää kokevan, ettei rokotteen ottaminen kannata, koska koronan sairastaminen tai pandemian jatkuminen tuskin omaa
elämää pilaisi. Ongelma on kuitenkin, että vanhusten turvallisuudentunne tai nuorison mahdollisuus elää nuoruuttaan edellyttää, että pelastaja upotetaan myös perusterveen aikuisväestön olkavarsiin.
Monen olisi siis nyt tehtävä palvelus ennen kaikkea toisille. Osin kriittisyys tuntuu
johtuvan pelosta, joka kumpuaa tietämättömyydestä ja kyvyttömyydestä ymmärtää yksinkertaista todennäköisyyslaskentaa. Esimerkiksi vakavan haittavaikutuksen saaminen rokotteesta näyttää olevan ainakin tuhat kertaa epätodennäköisempää kuin koronavirustautiin kuoleminen, mutta tuhatkertaisuuksille ei osata pelon pauloissa antaa painoarvoa.
Vaikka todennäköisyydet olisivat samat,
olisi piikillä käyminen silti järkevämpää, sillä pandemian jatkuessa tulee jokainen suomalainen sairastumaan koronaan seuraavan vuosikymmenen aikana vähintään kerran, jolloin myös perusterveitä aikuisia menehtyy väistämättä. Välinpitämättömyys ja
oman pään sisällä vaanivat möröt hukuttavat alleen usein paitsi suhteellisuudentajun
myös lähimmäisenrakkauden.
Pelontunne on täysin inhimillinen ja ajasta riippumaton ominaisuus, minkä takia
löydämme myös Raamatusta monenlaista epäilyä ja vastustusta. Pelkojen vaikutusta omaan käytökseen on kuitenkin kyettävä
tarkastelemaan kriittisesti järkeillen. Pandemian kourissa omalla järkevällä käytöksellä
voi pelastaa ihmishenkiä, palvella heikompiosaisia ja osoittaa lähimmäisenrakkautta.
Meille kristityille keskeisintä onkin pohtia, miten perusterve 40-vuotias Jeesus toimisi keskellä 2020-luvun pandemiaa. Onhan
olkavarteen tökätty neula vielä pientä verrattuna kämmenen läpi hakattuun naulaan.
Elmo

Lappeenrannan seurakuntien Yhteisvastuun pahvikansa Lauritsalan kirkossa 6.5.2021.

Diakonia

Iloa, toivoa ja
yhteenkuuluvuutta
Kevään 2021 ajankuva piirtyy
seurakuntien historiaan monin
erilaisin tavoin. Kirkkojen tyhjiin penkkeihin istahtanut Yhteisvastuun hiljainen pahviseurakunta on ollut ainutlaatuinen keräystempaus. Helsingin Haagan seurakunnasta lähtenyt idea on levinnyt ainakin Ikaalisiin, Lappeenrantaan, Tampereelle ja Turkuun. Yhteisvastuun hyväksi hankitut kuvat
ovat tuoneet elävyyttä rajoitusten
ajan kirkoissa ja apua vähävaraisten ikäihmisten tukemiseen Suo-

messa ja maailmalla. Tässä ajankuvassa on jotakin yhteisöllistä: kirkonpenkissä, striimausten tai radiotaajuuksien äärellä kotona on
voitu poikkeusoloissa kokea yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Ilolla ja sydämellä lähdimme
myös Lappeenrannassa seurakuntien diakoniatyössä tarjoamaan
mahdollisuutta osallistua erilaisella tavalla Yhteisvastuuseen. Pahvihahmot ovat saaneet osakseen ihmettelyä ja iloisia osallistujia. On
ollut koskettavaa nähdä, että eri-

ikäiset ihmiset ovat osallistuneet
hyvää tekevään tempaukseen ja
kutsuneet mukaan toisiakin.
Kokoontumisrajoitusten pois
tuessa nämä pahvihahmot matkaavat lahjoittajien omaan käyttöön ja
vievät mennessään toivon viestiä.
Mikkelin hiippakunnan piispa
Seppo Häkkinen on myös mukana hyvän asian puolesta keräys
tempauksessa. Kirjoituksessaan
hän nostaa esiin yhteisen vastuun
ikääntyneistä:
”Työelämän jälkeen eniten on

yllättänyt köyhyys. Tämä on monen suomalaisen kokemus. Ikääntyminen ei ole vain töistä vapaalle pääsyä tai mainoskuvissa näkyvää jälkipolvista iloitsemista vaan
usein talouden kanssa kamppailua. Monelle vanhuuteen liittyvät
köyhyys, yksinäisyys ja terveyden
heikkeneminen. Vielä kun yksi ja
sama ihminen kohtaa nämä kaikki,
uhkana on monenlainen syrjäytyminen. Liian moni joutuu kohtaamaan näitä asioita ikääntyessään.
Tämä todellisuus otetaan vakavasti vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksessä. Varoja kerätään
kaikkein heikoimmassa asemassa
olevien ikäihmisten auttamiseksi Suomessa ja maailmalla. Taloudellinen niukkuus ja ylivelkaantuminen ovat lisääntyneet vanhusten keskuudessa. Taloudelliset vaikeudet saattavat johtaa siihen, että omasta terveydestä huolehtiminen ei ole mahdollista. Vähät rahat eivät tunnu riittävän edes vält-

tämättömien lääkkeiden hankintaan, saati terveelliseen ruokaan.
Köyhyydestä seuraa usein sosiaalista syrjäytymistä ja yksinäisyyttä,
kun rahat eivät riitä yhteisiin rientoihin ja harrastuksiin.
Yksinäisyys ei ole vähäpätöinen
asia. Tutkimusten mukaan yksinäisyys on kaksi kertaa suurempi riski ennenaikaiselle kuolemalle kuin
ylipaino. Yksinäisyys aiheuttaa
muun muassa masennusta, ahdistusta ja jopa itsetuhoisuutta. Koronavirusepidemia on entisestään
korostanut vanhusten yksinäisyyden kokemuksia. Lisääntyvä digitaalisuus aiheuttaa myös vanhusten syrjäytymistä. Nuorille uuden
oppiminen on luontevaa. Iäkkäämmillä uusien asiointivälineiden ja
tapojen omaksuminen vaatii paljon enemmän työtä. Tähän kaikki
eivät enää kykene, eivät ainakaan
yksin.
Yhteisvastuukeräyksen kautta
on mahdollisuus osaltaan ehkäistä
tätä ikävää kehitystä. Puolet Suomeen kohdistettavista keräystuotoista jaetaan kotimaisille erityiskohteille. Yksi kohde on kansanopistoverkosto, jossa toteutetaan
maksuttomia digitaitoja ja taloudenhallintaa edistäviä koulutuksia
ikäihmisille vuodesta 2022 alkaen.
Yhteisvastuukeräys on tapa auttaa vaikeuksiin joutuneita vanhuksia. Se on myös yksi vastaus koronaepidemian ikäihmisille aiheuttamiin ongelmiin. Yhtä tärkeää on
se, että lähipiirissämme otamme
huomioon ikääntyvät ja yksinäiset.
Yhteyden pitäminen, kuulumisten
kysely ja elämänkokemusten jakaminen luovat yhteyttä.”
Yhteisvastuu tuo toivoa kansainvälisen ja kotimaan diakonian kautta. Katastrofialueilla asuville vanhuksille pala toivoa on
se, että elämän perusedellytysten
horjuessa he saavat konkreettista
apua: ruokaa, lääkkeitä, arjen turvaa ja tukea koko perheelle. Suomessa arjen apua ja toivoa lisätään
ikäihmisten diakonia-avustuksilla ja digivalmiuksia tukevilla toiminnoilla.
Omenapuiden kukkiessa ilmassa on uutta toivoa. Suvivirren sanoin laulamme kiitosta Jumalan
hyvyydestä. Sydämellinen kiitos
Lappeenrannan pahviseurakuntalaisille ja piispa Seppo Häkkiselle!
Toivoa on — tänään, huomenna ja
ikuisesti.
Annika Meskanen

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

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

Yhteisvastuu
kerää vuoden
2021 loppuun
asti varoja
ikäihmisten
auttamiseen

Hyvät
Mikkelin
hiippakunnan
ikäihmiset
Osana länsimaista kehitystä aikamme ihannoi nuoruutta ja
voimaa. Sen kääntöpuolena yhteiskunnasta näyttää pitkälti kadonneen ymmärrys ikääntymisen merkityksestä ja vanhuuden
arvosta.
Teillä ikääntyneillä on paljon

pelossa moni ei ole uskaltanut
tavata läheisiään ollenkaan pitkiin aikoihin. Eristäytymisen ja
yksinäisyyden kokemus on jaettu tänä aikana laajasti.
Kantaminen kuvaa hyvin kristillisen uskon ydintä. Jumala on
taivaallinen Isä, joka kantaa meitä ihmisiä samalla tavalla kuin äiti tai isä kantaa lastaan. Raamatussa on tästä turvallinen lupaus:
”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret.” (5. Moos. 33:27).
Teidän käsivartenne ovat kantaneet paljon, niin ihmisiä, asioita kuin erilaisia tehtäviäkin. Kiitos, että olette jaksaneet! Voi-

manne ovat varmasti monesti loppuneetkin, mutta yhä uudelleen
olette käyneet työhön maamme ja
lähimmäistemme parhaaksi.
Jumalan käsivarret eivät petä, vaikka tämä aika on rajoittanut elämäämme ja lisännyt yksinäisyyttäkin. Jumalan käsivarsien
varassa tekin saatte elää arvokasta elämää. Elämänne on arvokasta,
koska Jumala on sen lahjaksi antanut.
Hyvän Jumalan siunaamaa kevättä sekä voimia ja terveyttä jokaiseen päiväänne!

Välitie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO

Tilisiirto seurakunnan

viitenumerolla: palvelemme
Hautausasioissa
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
osoitteessa
Kauppakatu
47
Pohjola-Pankki
FI14 5000 0120
2362 28
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Saaja: Kirkkopalvelut ry /
Yhteisvastuukeräys

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

Suomen Kivivalmiste Oy:n hautakiviedustus

Seurakuntakohtaiset viitteet
tilisiirrolla lahjoitettaessa:
· Joutseno 304162
· Lappee 304272
· Lappeenranta 304285
· Lauritsala 304298
· Sammonlahti 304515
MobilePay-lahjoitus
seurakuntien numerolla:
· Joutseno 25930
· Lappee 70631
· Lappeenranta 35055
· Lauritsala 13897
· Sammonlahti 61016

Kukka ja Hautaus Ky
Peltoinlahdentie 32 Puh. 040 718 6153

SE AIDOSTI PAIKALLINEN TAKSI

TAKSI

Kiitos osallistumisesta!
Kirkkopalvelujen keräyslupa
RA/2020/639.

diakoni, Lappeen seurakunta

Savitaipaleen

www.savitaipaleenkukkajahautaus.fi

Seurakuntien suora nettilahjoituslomake, jonka
kautta pääset lahjoittamaan
verkkopankissa
yhteisvastuu.fi/joutseno
yhteisvastuu.fi/lappee
yhteisvastuu.fi/lappeenranta
yhteisvastuu.fi/lauritsala
yhteisvastuu.fi/sammonlahti

SAIMAA

KESÄMÄEN
LEIPOMO

www.kesamaenleipomo.fi

KAHVILA MYYMÄLÄ

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

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

www.fysiowire.fi puh. 020 7497 660

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa

Kauppakatu 41
puh. (05) 451 3449
53100 LAPPEENRANTA

Tule sinäkin mukaan ja lahjoita
keräykseen Lappeenrannan
seurakuntien kautta.

KEVÄTUUTTA!
annettavaa tälle yhteiskunnalle
ja nuoremmille polville. Sananlaskujen kirjassa meitä muistutetaan: ”Harmaat hapset ovat kunniaseppele.” (16:31). Teidän elämänkokemuksenne ja sen jakaminen nuoremmille on hyvä ja
tärkeä tuki tuleville polville.
Korona-aika on nostanut esille entistä enemmän yksinäisyyden. Erityisesti moni ikääntynyt
on sen kokenut. Tiukkojen rajoitusten aikana oli jopa tilanteita,
jossa puolisot eivät voineet tavata toisiaan vaan joutuivat katsomaan toinen toistaan ikkunan läpi, toinen ulkona ja toinen hoitokodissa. Viruksen tarttumisen

Alan ammattitaitoista palvelua
www.nybergoy.fi

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

Tietäjänkatu 2

53100 Lappeenranta
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RIPPIKOULU

Pixabay

Pirkko-Liisa Ojanen

lan ajankohta määräytyy Apostolien teoissa kuvatusta Pyhän Hengen vuodattamisesta, joka tapahtui 50 päivän päästä juutalaisesta
pääsiäisestä. Päivä on sama kuin
juutalaisten helluntai.
Kristillisen helluntain keskeisinä aiheina ovat Pyhän Hengen saaminen, Hengen toiminta sekä alkuseurakunnan synty. Raamatuntekstit kertovat, että Pyhä Henki sisältää lupauksen ja lahjan. Pyhä Henki annetaan kristityn sydämeen puolustajaksi, auttajaksi ja
lohduttajaksi. Lunastus- ja sovitustyön tehnyt Kristus lahjoitetaan
kristityn sydämeen, kun evankeliumin saarna julistetaan Pyhän
Hengen voimasta. Pyhä Henki on
näin eläväksi tekijä (2. Kor. 3: 6).

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

Arkiapu
Kaarina
Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

”Helatorstaista alkaa
Pyhän Hengen
odottaminen.”

Arjen rippikoulu

Juhlapyhät tutuiksi —
helatorstai ja helluntai
Kristinuskon kaksi vakiintunutta juhlapyhää, helatorstai ja helluntai, pohjautuvat kristillisen alkuseurakunnan kahteen tapahtumaan: Kristuksen taivaaseenastumiseen ja Pyhän Hengen vuodattamiseen. Raamatun mukaan Jeesus
näyttäytyi opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen 40 päivän
ajan, kunnes astui ylös taivaaseen.

Helatorstai – Kristuksen
taivaaseenastuminen
Helatorstain asema pyhäpäivänä
juontuu historiallisesti jo aikaan
ennen kristinuskoa. Pakanakulttuurissa helatorstaina rukoiltiin jumalilta hyvää satoa tulevalle kesälle. Kristinuskon tultua valtauskon-

Rippikoulu
kesällä
2021?
Edellisenä koronan keskellä elettynä kesänä 2020 rippikoulut toteutettiin päivämuotoisena seurakuntakeskuksilla ja leirikeskuksissa. Viime kesän tietojen perusteella näin ajateltiin olevan turvallisinta toteuttaa rippikoulut. Tälläkin tavalla rippikouluista saatiin
”ihan ookoo” kokemuksia. Päivien
pituudella ja mahdollisimman leirimäisellä ohjelmalla päästiin mielestäni hyviin kokemuksiin rippikoulussa.
Konfirmaatiot pidettiin joko
pienissä ryhmissä tai koko ryhmällä, jos tila kirkossa salli. Joka tapauksessa konfirmaatiois-

noksi helatorstain sanoma ”kristillistyi” taivaaseenastumisen muistelemiseen.
Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä
hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä
palasivat Jerusalemiin. He olivat
alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. (Luuk. 24: 50-53)
Helatorstain sijoittuminen 40
päivän päähän pääsiäisestä noudattelee evankelista Luukkaan näkemystä. Taivaaseenastuminen oli
Jeesuksen toiminnan päämäärä-

ta puuttui suuri osa sukulaisista ja
kummeista, mikä harmitti monia.
Konfirmaatiot kuitenkin lähetettiin ainakin Sammonlahdessa Facebook-livelähetyksinä, mistä saatiin kiitosta.
Sammonlahden rippikouluihin
koronavuodesta jätettiin rippikoulun käyttöön päivät kirkolla.
Näin riparilaisen kotikirkko tulee
tutuksi. Oma tuttu kotikirkko on
monelle arvokas asia.
Opintojeni aikana olin harjoittelussa Kroatiassa. Siellä tutustuin
Veliki Zdencin kylään, mihin saatiin oma kirkko vuosikymmenten
jälkeen. Tuo kirkko on rakennettu vanhasta omakotitalosta, mutta
kun se vihittiin kirkoksi, vanhimmat seurakuntalaiset itkivät onnesta. Toivottavasti lappeenrantalaisille nuorille kotikirkko voi joskus olla tuttu ja turvallinen paikka.
Tulevan kesän rippikouluja on
suunniteltu yhteistyössä Eksoten

nä, sillä se kuului Jumalan pelastussuunnitelmaan: Jeesus, Jumalan Poika, palasi Isän luokse taivaaseen. Kuolleista ylösnoussut
Jeesus siirtyi Jumalan kirkkauteen ylimmäiseksi papiksi ja suureksi esirukoilijaksi (Hepr. 7: 25).
Jumalan lapset eli Jeesukseen uskovat eivät jääneet maailmaan yksin, vaan Jeesus lupasi, että Jumalan kolmas persoona, Pyhä Henki vuodatetaan heidän sydämiinsä
(Joh. 14:26). Helatorstaista alkaa
Pyhän Hengen odottaminen.

Helluntai – Pyhän Hengen
vuodattaminen
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he
olivat kaikki yhdessä koolla. Yht-

äkkiä kuului taivaalta kohahdus,
kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat
ja laskeutuivat itse kunkin päälle.
He tulivat täyteen Pyhää Henkeä
ja alkoivat puhua eri kielillä sitä,
mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Apt. 2: 1-4
Helluntai on pääsiäisajan viimeinen juhla. Siitä lähtien kirkkovuoden loppujakson sunnuntait nimetään helluntain mukaan. Helluntain jälkeinen jakso ulottuu kirkkovuoden loppuun saakka.
Juhlan suomenkielinen nimi
pohjautuu ruotsin kielen ilmaisuun helig dag (= pyhä päivä). Juh-

Sanna Krook
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Pyhä Henki yhdistää kristityn Jumalan valtakuntaan, joka
on vanhurskautta, rauhaa ja iloa
(Room. 14: 17). Kristityllä on elävä suhde Jumalaan, koska Kristus asuu uskon kautta kristityn sydämessä (Gal. 2:20). Elävä kristitty elää ”kaksiosaisena”: Hengessä vanhurskaana ja lihassa syntisenä (simul iustus et peccator). Kristitty elää pyhityselämää kilvoitellen, mikä merkitsee taistelua, jossa Henki ja liha, Jumala ja Saatana
taistelevat keskenään (Gal. 5: 17).
Pyhän Hengen tavoitteena on
säilyttää kristitty vanhurskauttavassa uskossa viimeiselle tuomiolle asti.
Elämme edelleen helluntain jälkeistä aikaa, jolloin Pyhä Henki tekee työtään. Pyhä Henki kutsuu,
kokoaa ja valaisee kaikki Jumalan
lapset yhdeksi seurakunnaksi, joka on Kristuksen ruumis (Room.
12: 5). Kristus on läsnä seurakunnassaan Henkensä kautta. Jumalan
seurakunnalla on yksi Herra, yksi
usko ja kaste, jotka tuovat pelastuksen viimeisellä tuomiolla (Ef.
4: 5).

Johannes Kinnunen

Lappeen seurakunnan
seurakuntapastori

tartuntautiylilääkäri Sami Raasakan kanssa. Tällä hetkellä, maanantaina 10.5., suunnitelma on
päästä leirikuplaan. Kuplaan ei saisi tulla ketään käymään eikä kuplasta poistuta esimerkiksi jalkapallo-otteluun tai suunnistuskisoihin.
Näin voidaan toteuttaa koronaturvallinen leiri kaikille ketkä leirillä
ovat.
Kaikki riippuu luonnollisesti alueellisista kokoontumisrajoituksista, jotka onneksi näyttäisivät
olevan höllentymään päin. Rippikoulujen ohjaajat tiedottavat rippikouluryhmiä perheineen rippikoulujen toteutustavasta tai muutoksista heti kun voivat.

Timo Lampi

Sammonlahden srk
rippikoulutyöstä vastaava
nuorisotyönohjaaja

Eksoten
palveluseteliyrittäjä

Henkilökohtaista apua ja hoivaa.
Ammattitaidolla ja
aidosti välittäen.

www.arkiapukaarina.fi
Puh. 050 5626 424

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

Leirillä

Opaskoirat rippikoulussa
Viisi kuudesta opaskoirastani on suorittanut rippikoulun. Leirimuotoinen
koulu on ollut niiden ehdoton suosikki; ne ovat nauttineet yhdessäolosta ja
riparilaisten seurasta enemmän kuin nuoret itse, rohkenen sanoa.
Ensimmäiset kolme opastani Manu, Mörri ja tyttökoira Sissi saattoivat kadota välillä pihapiiriä kauemmaksi ja niitä sitten huudeltiin
ja etsittiin ja ennen pitkäähän ne
palasivat tai ne palautettiin isäntänsä luo.
Manu leireili vanhassa Piiluvassa
(nykyinen alatalo). Jollakin tavalla
se oli päässyt keittiöön ja varasti,
jos nyt koirista sellaista sanaa voi
käyttää, kokonaisen pullapitkon ja
ahmi sen ylimääräisenä iltapalana.
Silloinen Piiluvan emäntä Impi
Hupli, joka monessa kohdin edusti vanhan ajan tinkimätöntä järjestystä, ei suinkaan pahastunut yhden pitkon menetyksestä. Isäntä
ei näin suopeasti asiaan suhtautunut. Seuraavana iltapäivänä Manukaveri hyvin vienosti kyseli, josko
jotakin murkinaa sentään tänä päivänä saisi.
Mörri rakasti pingistä tai ainakin
pingispalloja. Sanoin nuorille, etteivät ottaisi väkisin palloa suusta,
kyllä se sen ehjänä antaa takaisin.
Niin tai näin; pingispallojen kulutus lisääntyi.
Sissi oli uimari, mutta sen oli
vaikea päästä vedestä laiturille ja
harmillista kyllä, leirin jälkeen se
joutui itseään laiturin reunaan telottuaan antibiottikuurille.

Grafu, herrasmies ja taiteilija oli
myös saunamies. Se pyyhälsi omaaloitteisesti ovesta lauteille, asettui makuulle peränurkkaan ja löylytteli hetken. Poistuttuaan se ei
suinkaan mennyt veteen, vaan saunominen ja innokas uinti suoritettiin eri aikaan.

”Opaskoira on
helpottanut monen
nuoren koiraikävää.”
Mikko Ojanen

Grafu olisi mielellään, niin mielellään haukannut jotakin hyvää
biojäteastiasta, mutta kuorossa
huudettu EI ehkäisi nämä aikeet.
Ropon kanssa palailin tunninpidosta ylätaloon ja kummastelin
ison koiran hidastelua. Sitten piti soittaa kotoiseen hätänumeroon
eli Pirkko-Liisalle; Ropo ei pääse
ylös lattialta, pää ja etutassut liikkuvat, mutta takapää on ihan jumissa. Siinä se makasi muutaman
tunnin kuin halvaantunut. Pojat
auttoivat Ropon autoon ja eläinlääkärissä apu löytyi ja Pirkkis kertoi koiran jo iltaa kohden kuntoutuneen tolpilleen.

Alkuvuosina olin vähän huolissani koiran tottelevaisuudesta rippileirillä ja siitäkin, pahenevatko
joidenkuiden allergiat tai pitäisikö
opas tykkänään jättää kotiin.
Totuus kuitenkin on, että opaskoira on helpottanut monen nuoren koiraikävää. Tietämys koirien kohtelusta ja tarpeista on myös
tavattomasti lisääntynyt. Aina joku heistä on ihan kartalla sen suhteen, missä näissä asioissa mennään!
Loppuun Ipun kommentti:
Ukko lähestyy jo elä
ke
vuo
siaan, ei se enää mene rippileireille, HARMI!
Mikko Ojanen

Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen
Kerro oma muistosi
”koirarippikoululeiristä”!
Lähetä tarina ja mahdollinen kuva osoitteella eija.
fabritius@evl.fi tai verkkosivujemme lomakkeella: https://
www.lappeenrannanseurakunnat.fi/seurakuntatervehdyslehti/palautteet-ja-juttuvinkit.
Julkaisemme tarinasi verkkosivuillamme.

TERVEYSPALVELUT
• kotihoito • sairaanhoito
• toimenpiteet • verinäytteet

0400 813 774
SOSIAALIPALVELUT
• lapsiperheet • henkilökohtainen apu
• vammaispalvelun asiakkaat
• siivoukset • pihatyöt

040 723 5695
www.hyvinvointisaraste.fi
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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Kotkaniemi-säätiö

Kotkaniemi-säätiö

Heikillä oli oma, tilava huoneensa vanhempiensa makuuhuoneen
vieressä. Se oli talon valoisin, koska sinne oli laitettu loisteputket.
— Äiti toi talveksi kangaspuut ja
kutoi siellä mattoja. Siellä oli minulla sänkynä se, joka museossa
kuuluu kalustesarjaan.
Huoneessa oli kaakeliuuni, jota Heikki lämmitti talvella ja kaapit, joissa oli säilytystilaa talon tavaroille. Pojan kitaralla oli oma
paikkansa huoneen nurkassa. Työpöydän äärellä koulutöitä tehdessä edessä näyttäytyi järvimaisema.
Nykyään Heikin entisessä huoneessa sijaitsee kahvila.

”Elämä oli
pienimuotoista
selviytymistarinaa.”
HEIKKI SVINHUFVUD

— Kun olen ollut siellä muistotai jossakin muussa tilaisuudessa,
olen sanonut, että tervetuloa tänne minun makuuhuoneeseeni, hän
naurahtaa.

Peruskorjaus

Kotkaniemen päärakennus.

Anne ja Jukka Olsson

KOTKANIEMI

Kodista tuli
kotimuseo
Presidentti Pehr Evind Svinhufvudin ja Ellen
Svinhufvudin kotimuseo muistuttaa vierailijoitaan
Suomen itsenäistymisen vuosista. Heikki
Svinhufvudille se oli koti 19 vuoden ajan.
Kun P.E. Svinhufvud valittiin
vuonna 1908 Lappeen tuomiokunnan tuomariksi, hän osti Luumäeltä edeltäjänsä perikunnalta
Kivijärven äärellä sijaitsevan Kotkaniemen tilan. Sen vuonna 1899
valmistunut päärakennus on iso,
pohjaltaan hirsirunkoinen maalaistalo, johon on asennettu valkoiseksi maalatut paneeliseinät.
Svinhufvud asui siellä toimiessaan
Suomen tasavallan kolmantena
presidenttinä vuosina 1931–1937
ja myös presidenttiyden jälkeen
kuolemaansa saakka.
P.E. Svinhufvudin pojanpoika
Heikki Svinhufvudille Kotkaniemi oli lapsuudenkoti. Vaikka
hän on luennoinut tästä ja esittänyt häntä roolihahmona lukuisia kertoja vuosikymmenten varrella, Heikki itse ei ehtinyt tavata
kuuluisaa isoisäänsä. P.E. Svinhufvud kuoli 10 vuotta ja tämän leski Ellen vuosi ennen Heikin syntymää vuonna 1954. Silti isoisä,
jota Heikki kutsuu Ukko-Pekaksi, tuntuu hänelle läheiseltä. Heikki on ollut esimerkiksi isoisänsä
jalanjäljillä Siperiassa, jonne Venäjän tsaarinvaltaa vastustanut kihlakunnantuomari karkotettiin vuonna 1914. Suomen itsenäisyyden

satavuotisjuhlavuonna hän matkasi höyryveturilla Lappeenrannasta
Helsinkiin, esittäen Venäjältä kansallissankarina vuonna 1917 palannutta isoisäänsä.

”Olisi ollut aivan
ihana tavata.”
HEIKKI SVINHUFVUD

— Vaikken ole koskaan tavannut Ukko-Pekkaa, niin kyllä mie
väitän, että tunnen tätä paremmin
kuin moni tuntee omaa elävää isoisäänsä, jonka sylissä on leikkinyt,
Svinhufvud toteaa. Tämän isoisä
on jatkanut elämää lukuisten kirjojen sivuilla sekä myös kotimaisten elokuvien hahmona.
– Tuttu kaveri sillä tavalla, mutta olisi ollut aivan ihana tavata.

Lapsuus Kotkaniemessä
Heikki Svinhufvud toimi Lappeella parikymmentä vuotta pappina
ja toiset parikymmentä Luumäen
seurakunnan kirkkoherrana ennen eläkkeelle jäämistä reilut pari vuotta sitten.
Hänelle Kotkaniemi ei ole vain

Jaana ja Heikki Svinhufvud ovat tottuneet esittämään Ellen ja P.E. Svinhufvudia.

hänen lapsuudenkotinsa tai presidentin koti.
— Se on myös Suomen itsenäisyyden vaiheiden historiallinen
paikka, joka oli Ukko-Pekalle voiman lähde Suomen taisteluihin.
Hän tykkäsi paljon tulla Kotkaniemeen viettämään vapaajaksoja ja
se oli hyvin rakas myös Ellenille,
joka hoiti puutarhaa, sekä paikkaa
hoitaneille rengeille.
Kun punaiset yrittivät vallata
Kotkaniemen 1920-luvulla, Heikin tuolloin teini-ikäinen isä sai
määräyksen hiihtää pakoon järven

yli neljän kilometrin päähän Rapasaloon.
— Punaiset kätyrit halusivat
vangita valtionhoitajan pojan,
Svinhufvud toteaa.
Tämän oma lapsuus Kotkaniemessä sujui ilman vaaroja. Hän oli
vanhempiensa viides lapsi.
— Telmimme ja painimme sisarusten kanssa juhlasalin matolla.
Nykyään se on suojattu tila, johon
kukaan ei saa mennä kävelemään.
Talvisaikaan moni talon lukuisista huoneista oli pois käytöstä,
jotta niitä ei tarvitsisi lämmittää.

HISTORIA

Kun Heikki Svinhufvudin vanhemmat kuolivat tämän ollessa
14-vuotias, olivat muut sisarukset 24-vuotiasta Kari-veljeä lukuun ottamatta ehtineet jo lähteä
opiskelemaan muualle. Veljeksistä
huolehtimassa oli yhdestä kahteen
karjakkoa, jotka hoitivat taloutta
Karin vastatessa maanviljelystä.
— Siinä vaiheessa elämä oli pienimuotoista selviytymistarinaa.
Sitten kun Kari jäi auton alle, pieneni vielä väki, Heikki toteaa. Pian tämän jälkeen hänkin jätti Kotkaniemen taakseen lähtiessään armeijaan, jota seurasivat opiskeluajat ja työelämä.
— Silloin ei pidetty välivuosia,
oli pakko lähteä heti painamaan ja
töihin. Nyt on hyvä tämä eläkevaihe, että saa tehdä mitä huvittaa.
Kotkaniemen tila siirtyi vuonna 1999 Svinhufvudeilta valtion
omistukseen ja Museoviraston
hallintaan. Se hoiti Kotkaniemen
peruskorjauksen vuosien 2016 ja
2017 aikana.
— Entisöintityö on tuhat kertaa
vaativampaa kuin uuden rakentaminen. Toki kun Museovirasto tekee jonkin remonttityön, se
on äärimmäisen ammattitaitoista
porukkaa, joka tekee sen suurella pieteetillä, Svinhufvud toteaa.
Hän muistelee yhtä seinässä ollutta naulanjälkeä, jota kaksi konservaattoria korjasi kaksi päivää, jotta sitä ei näkisi.
Svinhufvud huomauttaa, että
kun esimerkiksi Tamminiemessä
kalusteet ovat samankaltaisia kuin
Kekkosen aikaan, Kotkaniemessä
ne ovat paljolti juuri samoja, joita
Svinhufvudien suku on käyttänyt.
— Siellä on sänky, jossa UkkoPekka on nukkunut. Sukset, joilla
Ukko-Pekka meni rautatieasemalle ja takaisin.
Talon keskeisiin tiloihin lukeutuu juhlasali, jota koristaa kattokruunu. Sieltä löytyvät esimerkiksi Ellenin kutoma iso matto, tämän
ja miehensä muotokuva sekä Lexpatsas. Ikkunoista avautuu näköala Kivijärvelle. Viereisestä ruokasalista löytyy Ellenin maalaamaa
posliinia sekä maalaus Valkeakosken Sääksmäellä sijaitsevasta Rapolan kartanosta, jossa P.E. Svinhufvud syntyi vuonna 1861. Tä-
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män työhuoneessa puolestaan on
nähtävillä presidentin käytössä ollut työpöytä. Presidenttiparin makuuhuoneessa on paitsi muuta alkuperäistä kalustoa, myös pariskunnan entisöidyt sängyt. Heikin entinen, kahvilakäytössä oleva huone puolestaan on entisöinnin sijaan tehty kokonaan uusiksi.
Yläkerran viidestä huoneesta kaksi
on vuokrattavissa esimerkiksi kokoustiloiksi.

Eläkepäivät
Svinhufvudeilla on koti Lappeenrannassa, mutta viimeiset viitisen
vuotta he ovat viihtyneet pääosin
Luumäellä Kotkaniemen kupeessa, 170 metrin päässä päärakennuksesta.
— Minulle jäi kappale Kotkaniemen viereistä tonttia Kiviniemen rannasta, jonne olen paratiisini rakentanut. Tonttikartassa se
on Eden, Heikki Svinhufvud kertoo. Ellei psykoterapeuttina toimiva Jaana-vaimo pidä etätyöpäivää,
lähtee tämä aamuisin Lappeenrantaan Heikin jäädessä kotiin.
— Eläkkeelle jäämisen jälkeen
on tullut vietettyä vähän mökkihöperöä elämää. Yritän täällä päivät
pääksytysten kuluttaa aikaa, mies
tuumaa. Korona-aikana ystävien
näkeminen on jäänyt vähemmälle.
Lapset ja lapsenlapset ovat kuitenkin kyläilleet entiseen malliin.
— On selvitty tähän saakka ihan
hyvin, vaikka korona tietysti pyörii mielessä.

Saaren
Orpokotijuhlat
13.–15.8.2021

Kotkaniemestä avautuu näkymä Kivijärvelle.
Kotkaniemi-säätiö

”Entisöintityö
on tuhat kertaa
vaativampaa
kuin uuden
rakentaminen.”
HEIKKI SVINHUFVUD

Muuten eläkepäivät kuluvat
esimerkiksi polttopuiden hakkuun
ja rakentamisprojektien parissa.
— Tein juuri ison mutterikodan,
eli korkean, Lappi-mallisen kodan, joka on valmis, kunhan sähkömies joutaa tulemaan, hän kertoo. Kirkollisia toimituksia hän tekee yhä pyydettäessä, mutta harvakseltaan.
— Eihän sitä nyt eläkeläinen hirveästi enää kaipaa, että olisi kamalasti juoksemista.
Kesäisin hän on esittänyt isoisäänsä ja Jaana tämän vaimoa ympäri Kotkaniemeä kiertävällä draamakierroksella Kesäpäivä Kotkaniemessä 20-luvulla. Ulkotiloihin
rakennettu, seitsemään kohtauspaikkaan sijoittuva näytelmä on
sama kuin viime vuonna, jolloin
koronarajoitusten vuoksi kaikki
näytelmästä kiinnostuneet eivät
ehtineet nähdä sitä. Svinhufvudien ohella muissa, kuten renkien,
kodinhoitajien ja Aholan isännän
rooleissa nähdään sekä luumäkeläisiä että lappeenrantalaisia näytelmäharrastajia.
Kyllästyttääkö Heikki Svinhufvudia ikinä kuuluisasta sukulaisestaan puhuminen läpi vuosikymmenten?
— Kun hän ei ollut juoppo eikä
rikollinen, niin ei se nyt siinä mielessä. Sehän on ollut upea vaikuttaja suomalaisessa historiassa, minun isoisäni.
Atso Suopanki

Kotkaniemen ruokasali.
Kotkaniemi-säätiö

Parikkalan Saaren kirkolla yli 70 kertaa järjestetyt
perinteiset Orpokotijuhlat
vietetään tänä vuonna 13.—
15.8.2021.
Koronatilanteesta johtuen juhlat järjestetään suoratoistona Radio
Patmoksen kautta ja lisäksi
sunnuntaina Parikanniemen
YouTube-kanavalla.
Saaren Orpokotijuhlat
ovat karjalaiset hengelliset
kesäjuhlat lähietäisyydellä,
jonne on perinteisesti saavuttu omin autoin ja bussikuljetuksin. Juhlilla on ollut vaihtuvia puhujavieraita,
raamatunopetusta, sielunhoitoa ja lapsille lähetysaiheista ohjelmaa omassa teltassa, unohtamatta seurustelun sakramenttia, kirjakojua
ja ruokailutelttoja. Tämän
kaltaiset hengelliset kesätapahtumat ovat monelle jokakesäinen odotettu suurtapahtuma.
Saaren Orpokotijuhlien
historia yltää yli sata vuotta sitten luovutettuun Karjalaan, mistä ne siirtyivät
1940-luvun lopulla Saaren
kirkolle. Juhlien erikoinen
nimi on lähtöisin orpokodista, jossa juhlat alkuun vietettiin. Juhlien järjestävänä
tahona on Parikanniemisää
tiö, jonka työssä on kolme
keskeistä työmuotoa. Mikkelissä sijaitsevan lastenkodin lisäksi toisena on julistustyö eri toimintamuotoineen sekä kolmantena ystävätyö. Parikanniemisäätiön
taustalla olevan uukuniemeläisen liikkeen perintöön
kuuluu lastensuojelu, sananjulistus ja siitä nouseva diakoninen auttamistyö.
Saaren Orpokotijuhlille voi osallistua verkkoyhteyksien kautta perjantaina klo 17 alkaen, lauantaina
ja sunnuntaina klo 9 alkaen
Radio Patmoksen kautta sekä sunnuntaina lisäksi Parikanniemen YouTube-kanavan kautta. Huomaathan,
että Radio Patmos toimii
elokuussa vain netin kautta Lappeenrannan alueella.
Tervetuloa mukaan verkkoyhteyksien kautta!
SUSANNA JULIN

”Hän on orpojen
isä ja leskien
puolustaja.”
Juhlasalia koristavat kattokruunu ja Ellen Svinhufvudin kutoma matto.

Psalmi 68:6
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Reetta Karjalainen

Elämänlanka
Pixabay

Arvokas metsä
Metsä kirkkoni olla saa, sanoitti Immi Hellén runossaan Paimenpoika. Tämä ajatus kuvailee varmaan
yhä monen suomalaisen hengellistä mielenmaisemaa. Sukupolvesta toiseen metsällä on ollut oma
erityinen paikkansa osana Pohjolan ihmisten elämää.
Viime aikoina kirkkojen ovet ovat olleet suurimmaksi osaksi suljettuina ja vain etäyhteyksin on kukin päässyt kotikirkkonsa jumalanpalvelukseen. Sen
sijaan portit mäntyjen, kuusten ja koivujen holvien
suojaan ovat aina olleet avoinna kutsuen hiljentymään. Kirkas taivas pään yllä ja vapaus kulkea metsäisiä, latvustojen varjostamia polkuja pitkin on suuri etuoikeus.
Metsän ja luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista julkaistaan vuosittain yhä uutta tutkimustietoa. Uskon, että metsän ja laajemmin luonnossa
kulkemisen merkitys terveydelle ja jaksamiselle on
ollut erityisen suuri nyt pitkään jatkuneiden rajoitusten aikana. Miten tärkeää luonnon hiljainen voima
onkaan erilaisten elämäntilanteiden kohdalla? Koen,
että metsässä kulkeminen hoitaa kokonaisvaltaisesti henkeä, sielua ja ruumista. Valo, raitis ilma, kasvien ja maaperän tuoksut, luonnon äänet, eläinten
seuraaminen, polkuja pitkin kulkeminen – kaikki se
maadoittaa, rauhoittaa ja selkeyttää.
Metsässä armo on avaraa ja lempeää, kävellessä
mieli tyyntyy ja sydän löytää rauhaa. Metsässä kulkeminen ei ota pois ahdistusta tai pelkojen ja murheiden aiheita, mutta se ottaa ne tyynesti tasapaino-

Maarit Berg ja Marjo Hänninen siistivät Lappeenrannan kirkon ympäristöä.

Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaaja Timo Lampi oli reippain mielin mukana talkoissa.
Mervi Karhula

Mervi Karhula

Ajankohtaista

Arjen vihreitä tekoja
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kaksi seurakuntaa
toteutti tunti toukokuussa -haastetta.

”Metsän ja luonnossa
kulkemisen merkitys
terveydelle ja jaksamiselle on
ollut erityisen suuri rajoitusten
aikana.”
Outi Apell

aan menettämättä vastaan. Metsä kuuntelee elämän
kivun ja moninaisen kärsimyksen, ilon ja kiitollisuuden, syvän surun ja murheenkin. Metsä ottaa ihmisen vastaan sellaisenaan ja hoitaa omalla hiljaisella
tavallaan. Metsässä ei tarvitse olla esillä, arvioitavana ja arvosteltavana. Metsässä pelkkä ihmisenä oleminen, repaleinenkin, riittää. Suojakerrokset voi jättää pois, katsoa kauas ja löytää laajemman näkökulman asioihin. Metsässä myös ihminen on osa suurempaa kokonaisuutta ja elämän kiertokulkua. Syntymä ja kuolema vuorottelevat luonnollisena osana
vuodenkiertoa. Koko ajan maisema hitaasti muuttuu
– elämä muuttuu.
Kristallikruunujen loistetta vierastan, mutta latvusten lomasta siivilöityvä auringon valo on kauneinta valoa, jonka tiedän. Metsä kirkkoni olla saa.
Outi Apell

kappalainen, Lappeenrannan seurakunta

Pihatalkoot olivat alunperin Sammonlahden työntekijöiden idea.

Sammonlahden seurakunnan
kirkkoherra Juha Eklund kertoo, että seurakunnassa on muodostunut jo perinteeksi pitää pihatalkoot toukokuun alkupuolella työkokokouksen jälkeen, niin
myös tänä vuonna. Nyt se sopivasti osui myös valtakunnalliseen
siivouskampanjaan. Sammonlahdessa tämänvuotinen talkoo oli
jo kolmas perättäin. Koronarajoitusten ja varotoimien vuoksi
työtä tehtiin pihallakin vuoroissa
pienemmissä ryhmissä.
Idea kirkon ja seurakuntakeskuksen ympäristön siivoamisesta läksi henkilökunnan yleisestä
talkooinnostuksesta.
— Ympäristöstä ja luonnosta
huolehtiminen on kristittyjen —
ja kenen tahansa meistä — tehtävä, Eklund toteaa.
Hän katsookin, että henkilöstön siivoustalkoot sopivat hyvin
työajalla tehtäväksi.
— Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on myönnetty kirkon
ympäristödiplomi viime vuonna
ja tämänkaltainen aktiivisuus on
kannatettavaa myös seurakuntien
ympäristötyön kannalta.
Eklund pitää hienona nyt esille
nostettuja valtakunnallisia ja kau-

pungin teemallisia tempauksia.
— Jokainen meistä voi vaikka
pienelläkin panostuksella ja vaivalla tehdä osansa ympäristön
hyväksi. Se voi olla vaikka vain
yhden roskan nostaminen roskakoriin, hän kannustaa.

”Ympäristöstä
ja luonnosta
huolehtiminen on
kristittyjen — ja
kenen tahansa
meistä — tehtävä.”
Juha Eklund

— Seurakunta ei ole erillään
muusta yhteiskunnasta ja yhteisöstä, joten siinäkin mielessä olemme mielellämme mukana
yhteistä asiaa edistämässä.
Sammonlahden seurakuntakeskuksen ympäristö siistiytyi
vauhdilla.
— Vähän jopa harmitti, kun ensimmäinen ryhmä oli niin ripeä,
ettei meille toiselle ryhmälle jäänyt juuri mitään, Eklund naurah-

taa. Hän lupaa, että talkoot järjestetään myös ensi vuonna.
— Porukka on ollut innolla mukana. Siististä ympäristöstä nautimme paitsi me, myös alueen
asukkaat.
Myös Lappeenrannan seurakunnan työntekijät tarttuivat
Tunti toukokuussa -haasteeseen.
Pastori Reetta Karjalainen oli
yksi osallistujista.
— Keräsimme tunnin ajan roskia Lappeenrannan kirkon ympäristöstä ja siistimme paikkoja,
kuvaa Karjalainen.
Vaikka kiinteistöhuolto olikin
jo kerännyt suurimmat roskat talven jäljiltä, olivat lämpimät säät
houkutelleet valleille ihmisiä,
joista kaikki eivät olleet muistaneet ottaa roskiaan mukaansa.
Siivoustempaus tehtiin helatorstain aattona ja niinpä alue oli
siisti helatorstain vaeltavaa messua varten.
— Olemme olleet etätöissä ja
työyhteisönä olimme tavanneet
toisiamme kasvotusten edellisen
kerran syyskuussa. Olikin erityisen hauskaa nähdä pitkästä aikaa
ja juoda siivouksen päälle talkookahvit, kiittelee Karjalainen.
Eija Fabritius

Sammonlahden seurakuntakeskuksen ympäristö siistiytyi vauhdilla. Haravan varressa Liisa Hovi.
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Lappeenrannan kaupunginarkisto

Kotisairaanhoito ja Kotihoitopalvelu

Kanerva T:mi
p. 044 2792379

Lappeenrannan seurakuntien
toimintoja avataan alueellisten
rajoitusten puitteissa

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

Jalkaterapeutti (AMK)

Soile Ruhtinas
040 414 2988

Karjalantie 25, Lauritsala
(R-Kioskin talo)

Jumalanpalveluksiin pääsee taas osallistumaan livenä.

ELÄMME
KUMMILLISTA
AIKAA!
Kummipäivä
6.6.2021
Lue lisää Kummipäivän
vietosta Lappeenrannassa
lappeenrannanseurakunnat.fi/
kummipaiva

Koulukatu kymppi on toiminut yli neljä vuosikymmentä palvellen monia eri toimijoita. Nyt rakennus puretaan.
Purkaminen on suunniteltu tehtäväksi kesän 2021 aikana.

Kiinteistöt

Ethän jää surusi kanssa yksin?

Tule mukaan sururyhmään, jossa kaikkia yhdistää läheisen
kuoleman tuoma suru ja ryhmän kautta saatava vertaistuki.
Lappeenrannassa alkaa tiistaina 31.8.2021 sururyhmä
läheisensä syöpään tai muuhun sairauteen menettäneille.
Viisi tapaamista parin viikon välein. Läheisen kuolemasta
tulisi olla vähintään 3 kuukautta ennen ryhmän alkamista.
Ryhmää ohjaavat sairaalapappi ja neuvontahoitaja.
Lisätietoa ryhmästä ja ilmoittautuminen 26.8. mennessä:
Saimaan Syöpäyhdistys,
neuvontahoitaja, puh. 0400 728 192.

KUULUTUS
Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon
hautausmaalla on hautoja, joiden hallinta-aika on
päättynyt 1.12.2020, joten haudat ovat palautuneet
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintaan.
Haudalla olevat muistomerkit siirtyvät seurakuntayhtymän omistukseen, ellei haudan haltija puolen
vuoden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisupäivästä
ole poistanut niitä.
Tiedot niistä haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt ja joita kuulutus muistomerkkien poistamisesta
koskee, ovat nähtävillä osoitteessa:
www.lappeenrannanseurakunnat.fi/hautausmaat
Tästä päivästä alkavasta kuulutuksesta on laitettu
tiedote haudoille.
Haudalla olevaa kuulutuslappua ei saa poistaa.
Asiaa hoitaa Lappeenrannan seurakuntien palvelupiste, puhelin 040 3126 281.
Lisätietoja antavat:
Joutsenon seurakuntatoimisto, p. 040 3126 296
seurakuntamestari Liisa Tiimo, p. 040 3126 260
seurakuntamestari Timo Lind, p. 040 3126 255
Lappeenrannassa 5.5.2021
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

• 19.5.-15.6. Kokoontumisrajoitus
50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa
• 19.5.-31.5. Kokoontumisrajoitus
20 henkilöä sisätiloissa
• 1.6. alkaen kokoontumisrajoitus
50 henkilöä sisätiloissa

Koulukatu kympillä
oli tarkoitus saada
nuoriso pois kadulta
Lappeenrannan entinen seurakuntakeskus — tutuksi tullut ”Koulukatu kymppi” kaupungin ydinkeskustassa on häviämässä uuden
vuokra-asunto- ja liikekiinteistön
alta. 1970-luvun lopulla valmistunut rakennus on palvellut seurakuntaa ja monia toimijoita yli 40
vuoden ajan. Etelä-Karjalan museo
pitää rakennuksen purkamista julkisuuteen antamassaan tiedotteessa valitettavana.
Raatihuoneen kortteli, mihin
seurakuntakeskus rakennettiin, oli
ennen vuonna 1983 valmistunutta
nykyistä kaupungintaloa kaupungin hallintokeskus. Koulukadun
puolella seurakuntakeskus tuli entisen KOP:n pankkikiinteistön viereen. Tämä kiinteistö on nyt suojeltu.
Seurakuntakeskus on maineikkaan arkkitehti Markku Komosen diplomityönä suunnittelema
rakennus. Suunnittelusta vastasi Heikkinen-Komonen-niminen
arkkitehtuuritoimisto. Seurakuntakeskuksen valmistumisvihkiäisiä
vietettiin 2.10.1977.
— Muistelen, että silloin puhuttiin siitä, että seurakuntayhtymä
oli asettanut arkkitehdille nimenomaisen vaatimuksen lentopalloja koripallokentästä. Jalona ajatuksena oli, että saadaan nuoriso pois kadulta, muistelee silloin
yhteisen kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenenä toiminut
Antti Linkola.
— Ei siis pyydetty mitään kovin
kodikasta ja tarkoituksenmukaista seurakunnan kokoontumistilaa. Miten tämä sitten vaikutti rakennuksen lopputulokseen, koska arkkitehdin kädet olivat aina-

kin osin sidotut, kysyy Linkola ja
vastaa itse kysymykseensä.
— Teknisiin ongelmiin, kuten
lämmityskustannuksiin ei rakennuttajan toiveilla ollut sitten suurta merkitystä. Arkkitehti onnistui osin tuloaulan monumentaalisuudessa, mutta se johti käytävärakenteisiin, jotka eivät olleet kovin kotoisia. Tässä oli vähän liian
suurta yritystä liian pienissä tiloissa. Varsinkin pitkässä juoksussa
toiminta ei osoittautunut niin hyväksi kuin oli toivottu, kertoi Antti Linkola.

”Seurakuntayhtymä
oli asettanut
arkkitehdille
vaatimuksen
lentopallo- ja
koripallokentästä.”
Antti Linkola

1970-luvulla seurakunnalliset
rakennukset olivat ilmeiltään varsin pelkistettyjä. Rakentamisen
muodissa oli elementti ja betoni.
Tästä poikkeavasti tosin Lappeenrannan seurakuntakeskuksen ulkokuori tehtiin harmaasta tiilestä.
Ajatuksena lienee ollut sovitettavuus vanhan pankkikiinteistön siipiosaksi.
Rakennuksen
seurakuntasali suunniteltiin palloilukäyttöön
ja uskonnolliseksi tilaksi. Käytännössä se toimi enemmän palloilutilana. Siinä oli upotetut valaisimet

Alueellisen koronatilanteen parannuttua ja alueen siirryttyä leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, voidaan myös seurakuntien toimintoja
avata aluehallintoviraston ja alueellisen tilannekuvaryhmän ohjeiden mukaisesti. Toimintojen järjestämisessä
käytetään harkintaa ja noudatetaan
viranomaisten turvallisuusohjeistusta.
Moni seurakuntalainen on iloinen voidessaan taas osallistua jumalanpalveluksiin omassa kirkossa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Hannu Haikonen
sanookin, että niin seurakuntalaiset
kuin työntekijät ovat kaivanneet yhteyttä toisiinsa.
— Nyt iloitsemme siitä, että kokoontumiset ovat taas mahdollisia,
vaikkakin vielä on rajoituksia.
Lappeenrannan seurakuntayhtymässä järjestetään toimintaa seuraavin rajoituksin

ja suojattu lasiseinä. Seurakuntakeskuksen ja vanhan pankkitalon välille puhkaistiin kulkuyhteys
1980-luuvn alussa. Myöhemmin
yhteys suljettiin. Sisäpihan puoleinen julkisivu oli Koulukadun puoleista julkisivua huomattavasti elävämpi. Se porrastuu useampaan
käyntiin. Näin tulee olemaan myös
uuden kiinteistön osalta.
Nyt pian purettavan seurakuntakeskuksen tiloissa ovat vuosien
kuluessa toimineet muun muassa
Nunnauuni, Radio Iskelmä, Suomen 4H-liitto, Lappeenrannan
Kaupunkikeskusta LAKES ry, oikeusaputoimisto,
seurakunnan
nuorisotoimisto, diakoniatoimisto, Lähetyssoppi, nuorisotyötilat,
sähköautorata ja seurakunnan toimisto.
Jo suunnitteluvaiheessa arkkitehtiylioppilas suunnitteli diplomityönään korttelin uudisrakentamista ja lausui vuonna 1974 Etelä-Saimaassa, että diplomityöni käsittelee Raatihuoneenkorttelin lähitulevaisuuden rakentamista ja
perustuu näkemykseen, että kortteli ei nykyisessä (silloisessa) muodossaan ole lopullinen ja sellaisenaan museoitava kokonaisuus,
vaan eräitä yksittäisiä rakennuksia
lukuun ottamatta jatkuvasti muuttuva kaupunkirakenteen solu.
Näin tämän suunnittelun ympyrä on ikään kuin sulkeutunut.
Keijo Martikainen

➤ Lähde: Lappeenrannan rakennusinventointi Koulukatu 10-14 ja
Raatimiehenkatu 7-9.

Niin jumalanpalvelukset, kirkolliset
toimitukset ja muutakin seurakunnallista toimintaa tullaan siis järjestämään 19.5. alkaen melko normaalisti.
Ajankohtaista tietoa toiminnasta
saa lappeenrannanseurakunnat.fi-sivuilta sekä tileiltämme Facebookissa,
Instagramissa ja Twitterissä.
Kaikessa toiminnassa ja kokoontumisissa osallistujien turvallisuudesta
huolehditaan, noudattaen hygieniaja turvallisuusohjeita kuten tähänkin
saakka. Maskeja käytetään entiseen
tapaan.
Myös kotikasteet ovat mahdollisia
turvallisuusohjeet huomioiden.

Vuoden tauon jälkeen rippikoululeirit pidetään tänä kesänä leirimuotoisina. Rippikoululeirit hoidetaan
oman ryhmän kesken “kuplassa”, eikä ulkopuolisia vierailijoita leireille päästetä, eikä leiriltä poistuta ulkopuolelle hätätapauksia lukuun ottamatta. Leirille osallistuvilta ei vaadita testausta, mutta suositellaan vapaaehtoista 2-3 päivän karanteenia
ennen leiriä.
— Rippikoulut ovat olleet tärkeä
osa aikuisuuteen kasvamisessa. Leirit ovat monelle nuorelle ikimuistoisia kokemuksia, joten on hienoa, että voimme pitää rippikoulut leirimuotoisina, iloitsee Haikonen.
Rippikoululeirejä koskevat säännöt pätevät myös seurakuntien muuhun leiritoimintaan.
Seurakuntien palvelupiste palvelee
asiakkaita aukioloaikojensa puitteissa. Palvelupisteestä suositellaan ajanvarausta, jotta asioinnit voidaan hoitaa turvallisesti. Monet asiat hoituvat
myös puhelimitse tai sähköpostitse.
Seurakuntien yhteinen Lähetyskauppa Ikkuna on avoinna ma-to 1116 ja pe 11-15. Kahviotuotteiden
nauttiminen on jälleen mahdollista
sekä sisä- että ulkotiloissa. Myös suosittu Toast Tuesday tekee paluun. Uutiset ja kuulumiset voi seurata kaupan
Facebookista.

Etätyösuositus
voimassa toistaiseksi
Lappeenrannan seurakuntayhtymässä
on Eksoten ja AVIn kehotuksen mukaisesti edelleen voimassa etätyösuositus. Mahdollisuuksien mukaan kokoontumiset ja kokoukset järjestetään etäyhteyksin.
Niissä kontakteissa ja lähitapaamisissa, jotka ovat välttämättömiä, käytetään kasvomaskeja.

kesäkahvila

Olemme tavoitettavissa
monin tavoin
Työntekijämme ovat tavoitettavissa
puhelimitse, sähköpostilla, verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta tai
chatissä - ja sovitusti/tarvittaessa lähitapaamisessa.
Voit yhä seurata meitä myös verkkosivuillamme, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa.
Jumalanpalvelukset ovat kuultavissa
myös nettiradiossa Järviradion kautta jarviradio.fi/nettikirkot. Linkit löytyvät myös lappeenrannanseurakunnat.fi -sivuilta.

Muistilista
turvallisuusohjeista
• Vältetään lähikontakteja
• Toimintaan osallistutaan vain
oireettomana
• Käytetään maskeja
• Noudatetaan hyvää käsi- ja
yskimishygieniaa
• Huomioidaan alueelliset ja valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset
• Ryhmiä ei sekoiteta ja ohjaajat
ovat aina samat
Seuraamme alueellista ja valtakunnallista tilannetta ja päivitämme ohjeitamme sen mukaisesti. Alueellisen
tilanteen muutokset voivat aiheuttaa
uusia rajoituksia toimintaan. Tiedotamme uusista ohjeista aina mahdollisimman pian verkkosivuillamme sekä some-tileillämme. Voit aina myös
kysyä henkilökunnaltamme.
➤ Lisätietoja:
Hannu Haikonen, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja
p. 040 3126 300,
hannu.haikonen@evl.fi
Eija Fabritius, viestintäpäällikkö
p. 040 3126 818, eija.fabritius@evl.fi

Vapaaehtoinen
kahviraha ja sen tuotto
diakonia- ja
lähetystyölle.

Katariinantori 4,
53900 Lappeenranta

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

Joutsenon
kirkko 100 v.
Joutsenon seurakunta
viettää 22.-28.8.
kirkon 100 v. juhlaa.

Vietämme juhlaviikkoa
perinteisesti juhlamessulla ja
erilaisilla tapahtumilla
mm. valokuvanäyttelyllä,
koululaisvierailuilla, iltakonserteilla,
historia-illalla ja puistojuhlalla sekä
kirkko saa juhlavalaistuksen.
Lisää aikatauluista ja
tapahtumista elokuussa.

Veneilyn ja Saimaan ystävien

VENEKIRKKO

Tervetuloa
kesäkahvilaan
Lauritsalan kirkolle.
Sään salliessa kahvila
on aina ulkona,
huonoilla keleillä
Puodissa ja Pannussa.
Auki tiistaisin, torstaisin
ja perjantaisin kello 1013, alkaen 8.6. aina
heinäkuun loppuun
saakka.

Linnoituksen
Pitopalvelu Oy

Su 18.7. klo 13

Ilkonsaaressa Suur-Saimaalla
Pappina Juha Eklund,
yleisjärjestelyt diakoni Ari Tuomikoski
Jumalanpalveluksen jälkeen tarjolla
kirkkokahvit ja -makkarat.
Veneilijät kyytiläisineen tervetuloa!
Järjestäjänä Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat
Lisätietoja Ari Tuomikoski 040 3126 835
Juha Eklund 040 3126 500

EKALUOKKALAISTEN
KOULUTIELLE
SIUNAAMISKIRKOT 2021
Joutsenon kirkko 8.8. klo 18
Nuijamaan kirkko 8.8. klo 13
Sammonlahden kirkko 8.8. klo 16 ja 9.8. klo 18
Ylämaan kirkko 9.8. klo 18
Lappeenrannan kirkko 9.8. ja 10.8. klo 18
Lauritsalan kirkko 9.8. ja 10.8. klo 18
Lappeen kirkko 10.8. klo 18
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Maria Repo

Kokemuksia medioista

armi auttaa

Ehtoollisleivät ja
ehtoollinen

Riitta Räihä on
ahkera kristillisen
median käyttäjä
Keväisenä aamuna Riitta Räihä
astuu ulos asunnostaan reppu selässä ja nappikuulokkeet korvissa. Hän on menossa asioille, mutta hyödyntää kävelyajan kuunnellen hengellisiä ohjelmia.
— Kuuntelen Patmos-radiota aina älykännykän kautta, koska se
on niin helppoa. Tavallisesta radiosta kuuntelen vain Radio Deitä, vaikka sitä voi myös kuunnella älykännykän kautta. Sieltä kuuluvat myös uutiset.
Räihän mielestä sekä Patmoksessa että radio Deissä on kattavasti tarjontaa hengellisen sisällön
ystäville. Hän itse pitää mm. aamuhartauksista, Suomi rukoilee -ohjelmasta sekä illan Asiaa ajallemme ja Ilosanomapiiristä.

”Joskus voi laittaa
kaikki toosat kiinni
ja vaikka hiljentyä
itse lukemaan
Raamattua ja
rukoilemaan.”
Riitta Räihä

Radio Deiltä Räihä mainitsee itselleen tärkeimpänä pastori Norvannon Raamattu kannesta kanteen -ohjelman. Räihän mukaan
Norvannon opetus on hyvää ja syvällistä ja hänen tasaista ääntään
on miellyttävä kuunnella. Räihä
mainitsee myös sunnuntaisin klo
11 Deiltä tulevan Suomen Raamattuopiston jumalanpalveluksen.
— Lisäksi on paljon muuta hyvää
ohjelmaa, kuten Itäraportti, Riku

Kirkon tradition ja ekumeenisen
käytännön mukaisesti leivän tulee
olla vehnästä tehtyä. Läntisessä
kirkossa käytetään raamatullisista ja käytännöllisistä syistä kohottamatonta leipää. Vilja-aineille yliherkkiä varten varataan gluteenitonta ehtoollisleipää, joka valmistetaan riisistä tai maissista.
Suomessa käytettävät ehtoollisleivät valmistetaan Helsingin Diakonissalaitoksella. Sen keittiössä
valmistuu noin kolme miljoonaa
ehtoollisleipää vuodessa.
Ehtoollisella on aina tarjolla

Rinteen nuorten ohjelmia, vainottujen kristittyjen asioista kertova Open Doors ja Kansanlähetyksen raamattuohjelmia. Räihä
on huomannut, että radio-ohjelmia on mahdollista seurata myös
yöaikaan.
— Myös lapsille löytyy ohjelmia
niin radion, kuin tv:nkin puolelta.
Radion kuuntelun lisäksi Räihä katsoo eri kristillisten yhteisöjen tuottamia hengellisiä ohjelmia
myös tv:stä; esimerkiksi Yleltä, Alfa-tv:stä ja TV7:lta. Hän on löytänyt hengellistä sisältöä myös verkosta, YouTubesta ja sosiaalisesta
mediasta hakusanoilla. Facebookissa on lukuisia hengellisiä ryhmiä ja erilaisia rukousohjelmia, joihin voi tutustua.
— Googlen kautta voi etsiä minkä virren tahansa ja kuunnella. Samoin sieltä löytyy kuunneltavaksi
lähes kaikki muu hengellinen musiikki, kertoo Räihä.

gluteeniton leipävaihtoehto sekä alkoholitonta viiniä. Käytännöt vaihtelevat seurakunnittain,
yleensä vaihtoehdoista kerrotaan
ehtoollista asetettaessa. Voit aina
myös puhutella ehtoollisen jakajaa ja pyytää itsellesi sopivaa vaihtoehtoa.
Mikäli ruokavalioosi sopivaa
vaihtoehtoa ei jostain syystä ole
saatavilla, voit nauttia myös pelkän viinin tai leivän tai saada siunauksen.
Kirkon kuvapankki / Pekko Vesantola

Joutsenon seurakunta Seurakunnat somessa!
FB: Joutsenon-seurakunta-2187860241429396
Instagram: @joutsenonseurakunta, @jnosrknuoret
Lappeen seurakunta
Facebook: Lappeesrk ja Instagram: @kympinnuoret
Lappeenrannan seurakunta Katso kaikki someInstagram: @kympinnuoret
kanavat os. lappeenrannanseurakunnat.fi
Lauritsalan seurakunta
Facebook: lauritsalansrk, Lauritsalan seurakunta-ryhmä
ja lauritsalanseurakunnanvarhaisnuorisotyo
Instagram: @lauritsalanseurakunnannuoret
Sammonlahden seurakunta
Facebook: sammonlahdensrk
Instagram: @smlseurakunta, @sammonlahden nuori_srk
Oppilaitospapit
Facebook: lappeenrannanoppilaitospapit
Instagram: @lappeenrannan_oppilaitospapit
Varhaiskasvatus
Facebook: lprsrkvarhaiskasvatus
Instagram: @lprsrkvarhaiskasvatus
Ristinolla-YT-kanava kouluikäisille
tinyurl.com/risti0
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• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT

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

TOIVON IKKUNA MAAILMALLE
Avoinna ma-to klo 11 ̶ 16, pe klo 11-15
Myynnissä räsymattoja, kortteja, käsitöitä, reilun kaupan -ja luomutuotteita, mökkituliaisia ja lahjoja kesän juhliin.
Kahvia tarjolla 1.6. alkaen sekä toast-Tuesday tekee paluun, tiistaisin
klo 12-15 (jos koronarajoitukset sallivat)

Valtakatu 32, Lappeenranta

Hengellistä sisältöä
löytyy runsaasti verkosta
Seurakuntatervehdyksen päätoimittaja, Lappeenrannan seurakunnan kappalainen Mikko Ojanen
kannustaa hyödyntämään verkossa, radiossa ja tv:ssä olevia hengellisiä ohjelmia.
— Esimerkiksi Yle Areenasta
löytyy paljon hengellisiä ohjelmia,
Radio Yle 1:ltä tulee säännöllisesti hengellistä musiikkia ja asiaohjelmia ja oman seurakunnan jumalanpalvelukset ovat kuultavissa netissä Järviradion kautta joka sunnuntai. Myös Yle lähettää radio- ja
tv-jumalanpalveluksen joka sunnuntai.
Runsaan tarjonnan seassa on
paljon eri yhteisöjen tuottamaa
materiaalia. Ojanen kehottaakin

Tervetuloa mukaan
seurakuntien varhaiskasvatuksen
PIKKU- SEKÄ PÄIVÄKERHOIHIN
toimintakaudelle 2021-2022.

Riitta Räihä kuuntelee netistä monia hengellisiä ohjelmia myös ulkoillessaan.

huomioimaan ohjelmien tuottajan, sillä sanoma tai sen painotukset voivat erota toisistaan, myös
kristillisten yhteisöjen kesken tai
sitten evankelis-luterilaisen kirkon oppisisällöistä. Medialukutaito ja -kriittisyys ovatkin nykyihmisen arvokkaita ominaisuuksia, hän
muistuttaa.

Laura Peuhkuri

— Suomen ev.lut. kirkko tuottaa
myös paljon materiaalia nettiin,
joita kannattaa myös ottaa seurantaan — kuten myös Lappeenrannan
ev.lut. seurakuntien oma tuotanto.
Vaikka seurakuntien live-tilaisuudet ovat tauolla, niiden tarjoamien striimattujen tilaisuuksien
lisäksi hengellisiä ohjelmia voi kat-

sella ja kuunnella monista eri välineistä ja kanavista. Myös Räihä
myöntää, että joskus päivästä tuntuvat tunnit loppuvan kesken.
— Silloin voi laittaa kaikki toosat
kiinni ja vaikka hiljentyä itse lukemaan Raamattua ja rukoilemaan.
Maria Repo ja Eija Fabritius

New Wine
-aluetapahtuma
6.–8.8.2021
Oronmyllyllä
Monia isoja kesätapahtumia on jouduttu
jättämään väliin tulevana kesänä.
Syksyn suhteen olemme toiveikkaita.
Koko perheen New Wine -kesätapahtuma on järjestetty 17 vuoden ajan Himoksella. Tänä vuonna
se pidetään virtuaalisena niin, että pienemmät porukat voivat kokoontua alueellisesti turvallisen
kokoisissa ryhmissä yhdessä kokemaan yhteyttä ja osallistumaan

Ilmoittautuminen sekä lisätietoja osoitteesta:
www.lappeenrannanseurakunnat.fi

tapahtumaan. Etelä-Karjalassa kokoontuminen järjestetään Parikkalan Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksessa, missä on tarjolla erilaisia majoitus- ja ruokailumahdollisuuksia. Virtuaalisesti seurattava ohjelma sisältää Raamatun opetusta, ylistystä, rukousta. Etäohjel-

Seuraathan
meitä somessa!
man seuraamisen lisäksi tarjolla on yhdessäoloa ja keskinäistä rakentumista.
Englannin anglikaanikirkosta alkunsa saanut New Wine on kristillisten seurakuntien uudistumiseen tähtäävä verkosto, joka on levinnyt eri puolille maailmaa. Se ei ole mikään oma seurakunta, eikä ole sitoutunut mihinkään kirkkokuntaan, vaan toimii yli kirkkokuntarajojen. Suomessa New Wine on vaikuttanut 1990-luvun alkupuolelta ja se tunnetaan kesätapahtuman lisäksi mm. vastuunkantajaretriiteistä, verkostotapaamisista ja koulutus- ja rohkaisupäivistä.
Lappeenrantalainen Laura Peuhkuri on kokenut New Wine -tapahtuman
kävijä. Hän on ollut aiemmin mukana
pääkaupunkiseudulla vaikuttavassa Kotiryhmäverkostossa, joka kuuluu Suomen New Wine -verkostoon. Sitä kautta
Laura kuuli Himoksen kesätapahtumasta, missä hän on sittemmin perheineen
viettänyt vuosien varrella useita lomaviikkoja isomman tuttavaperheporukan
kanssa. Lauran mukaan New Winen vah-

vuutena on hyvä opetus ja rento ilmapiiri sekä erityisesti laadukas ja tarkasti
ikäryhmiin kohdennettu lastenohjelma.
Lauralle kesätapahtuma on ollut vuosittainen pysähtymisen ja virkistymisen
paikka, missä on kirkastunut myös elämän päätöksiin liittyvät valinnat.
— Yhteisöllisyys ja käytännöllinen
kristillisen elämäntavan opiskelu ovat
antaneet paljon evästä arkeen, kertoo
Laura.
— Siksi olen myös kiinnostunut lähtemään Oron tapahtumaan mukaan jakamaan virtuaalitapahtuman antia muiden
kanssa.
New Wine –aluetapahtumassa Oronmyllyllä ovat mukana seurakuntayhtymästä Masa Anttila ja Susanna Julin
sekä Antti Nironen Etelä-Saimaan Kansanlähetyksestä. Seuraa seurakuntayhtymän, Kansanlähetyksen ja Oronmyllyn kurssikeskuksen sähköistä viestintää ja tule mukaan!
SUSANNA JULIN, MATTI ANTTILA
JA LAURA PEUHKURI

TERVETULOA LA 18.9.2021
LAPPEENRANNAN SEURAKUNTIEN

KUTSUMME KASTETTAVIKSI 0-14VUOTIAITA LAPSIA JA NUORIA
LISÄTIETOJA
LAPPEENRANNANSEURAKUNNAT.FI/KASTEPAIVA
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Juha Eklund

Aamukahvilla

Aamukahvilla
Saku Hyttisen
kanssa
Tapaamme Saku Hyttisen kanssa kahvikupin äärellä
hänen uudessa lounaspaikassaan Osuuspankin
tornin ylimmässä kerroksessa. — Olin täällä illalla
tuntikausia elvyttämässä pizzataikinaa, Saku toteaa.
Mitä ihmettä? Ja niin saan lyhyen asiantuntevan
selvityksen pizzataikinan saloihin; mielenkiintoista.
Juttu jatkuu helposti yrittämisen
taipaleen ympärillä. Sakulla on
yrittäjyyttä takana jo pitkä tovi, yli
neljännesvuosisata, vaikkei mies
vielä vanha olekaan. Alkuopin
työnteon taipaleelle Saku oli saanut isän mukana kattohommissa,
13-vuotiaasta alkaen. Niinpä Saku
katselikin kaiholla Lappeen kirkon
peltikattoa — tuollaista saumattua
kattoa tehtiin.
— Olin 17-vuotias, kun perustettiin kaverin kanssa ensimmäinen yritys, Sakun ja Lassen kahvila
kauppaoppilaitoksen oppilaskunnan toiminnan alle. Pian siihen tuli myös kahvilatoiminnan pyörittäminen vesitornissa Huippukahvilan nimellä, kertoo Saku.
Keskustelumme juuttui pitkäksi toviksi vesitorniin. Sakun mielestä siellä voisi aivan hyvin toimia
näköalakahvila nytkin, jopa melko pienin alkuinvestoinnein. Itse
”junantuomana” olen koko Lappeenrannassa asumisaikani ihmetellyt, ettei Lappeenrannan kokoisessa kaupungissa saada vesitornin
matkailullisia mahdollisuuksia toimimaan, kun se onnistuu pienemmissäkin paikoissa; haastattelun
tekijä asui aikanaan Ilomantsissa
vesitornin juurella, jossa toimi ja
toimii edelleen viinikahvila paljon
pienemmissä tiloissa. Näköalathan
olisivat Lappeenrannankin tornista upeat!
Sakulla on laajaa kokemusta
Round Table -toiminnasta. Kyse
on nuorten koulutettujen ihmisten, usein yrittäjien, kokoontumisista, joiden avulla tuetaan hyväntekeväisyyttä. Sakulle ko. toimin-

Saku Hyttinen perusti lounaspaikan Lappeenrannan Osuuspankin torniin.
Juha Eklund

nan parissa kansainvälisen vastuun
vuodet olivat mainiota oppimisen
ja verkostoitumisen aikaa, kuten
tietysti ihan Lappeenrannassakin.
Saku on merkittävä paikallinen
työllistäjä ja työhön kouluttaja.
Monet ovat ne nuorten ikäluokat,
joista tietty porukka on päässyt
Sakun hommiin kesätöihin. Osa on
pysynyt, suurin osa lähtenyt opiskelemaan ja siirtynyt toisiin tehtäviin. Pyrkimys on pitää henkilöstöstä huolta, niin että töissä oleminen olisi myös kivaa; silloin halutaan tulla uudelleen samalle työn-

”Jos ei jotain ole,
tehdään se.”
Saku Hyttinen

antajalle töihin.
Saku pitää arvokkaana kokemuksena työskentelyä nuorten
kanssa, jossa on saanut olla opastamassa työelämään ja palveluammatin saloihin.
— Olen työhön kouluttaja.
Karhusaari-projekti on ajankohtainen juttuaihe. Sakulla on vahva
näkemys siitä, että seurakuntayhtymän omistaman Karhusaaren aktiivinen avaaminen päiväretkikohteeksi luo paljon uutta Lappeenrantaan, erityisesti satamaan ja Saimaalle. Tänä kesänä laitetaan paperiasiat kuntoon, syksyllä rakennetaan ja kesällä 2022 on paikka
valmis ottamaan luonnossa virkistäytyjiä vastaan; kahvilaan, luontopolulle, nuotiopaikoille ja kap-

Saku Hyttinen on tehnyt pitkään yhteistyötä seurakuntien kanssa
mm. jouluaaton juhlan järjestelyissä.

peliin. Niin, kappeliin. Karhusaareen on ideoitu luterilaista kappelia (vähän Ilkonsaaren ortodoksisten skiittojen hengessä) käyntikohteeksi ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Kappelia suunnitellaan saaren korkeimmalle kohdalle.
Karhusaaren
suunnitelmissa,
myös kappelia koskevissa, Saku
on elementissään. Ideoita sinkoilee, mutta ne eivät jää vain ideoiksi, hän panee niitä myös toimeen
— Jos ei jotain ole, tehdään se,
sanoo Saku painokkaasti.
Tässä hyvä motto meille kaikille sen sijalle, kun herkästi alamme voivottelemaan ”kun ei kukaan
tee…”
Rippikoulusta Kaislarannassa alkoi yhteys seurakuntaan. Saku kuvaa itseään hyvin tavalliseksi kirkossakävijäksi, mutta kuten hän
kuvaa: ”Tietty suhde meillä on kirkon kanssa aina ollut”. Tuo suhde
on aktivoitunut kauniilla tavalla
Lappeenrannan seurakuntien yhteisen jouluaaton juhlan ja ruokailun järjestämisessä, johon viime vuosina on kokoontunut satamäärin ihmisiä, joilla ei ehkä muuten olisi ollut minkäänlaista joulun
juhlaa. Näihin järjestelyihin Saku
on kutsunut muita yrittäjiä osallistumaan, ja toiminut itse monella
tapaa ihan konkreettisestikin mukana valmisteluissa.
— Tärkeä juttu, että voi pienellä vaivalla tehdä hyvää, hän toteaa.
— Mennään käymään tuolla Karhusaaressa, suunnitellaan paikan
päällä sitä kappelia, mennään!
Juha Eklund

SEURAKUNTATERVEHDYS ILMESTYY

Hyvää kesää !

seuraavan kerran ke 8.9. uusin,
ajankohtaisin aihein.
Voit lähettää palautetta ja juttuideoita
tai materiaaliehdotuksia lukijanpalstalle
5.8. mennessä lehden verkkosivun
lomakkeen kautta tai sähköpostilla:
eija.fabritius@evl.fi
Lehti on saatavissa sähköisessä
muodossa verkkosivuillamme
lappeenrannanseurakunnat.fi/
seurakuntatervehdys.  

Jäikö lehti saamatta? Sivulta voit tilata
lehden maksutta kotiisi — tai ota yhteyttä
toimitussihteeriin, yhteystiedot löydät tämän
lehden s. 2 tai verkkosivultamme.  
Verkkosivuiltamme lappeenrannanseurakunnat.fi
löydät myös ajankohtaiset blogimme ja uutisemme.  
Seuraa meitä myös somessa:
facebook.com/lappeenrannanseurakunnat
twitter.com/lprseurakunnat
instagram.com/lprseurakunnat
youtube.com/lprseurakunnat

