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”Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti.”

Atso Suopanki

UUSI KASVO

Ilm. 1: 18

Pääkirjoitus

Luottamushenkilöltä

Me siskojemme ja
veljiemme vartijat
— jaamme vastuuta,
emme taakkaa!

K

un Jumala kysyy Kainilta: Missä on veljesi Abel?
Kain vastaa: Olenko minä veljeni vartija?
Raamatun alkukertomuksista nouseva kysymys
ei voi jättää meitäkään rauhaan. Tätä kirjoitettaessa kymmenet tuhannet pakolaiset ovat loukussa Turkin ja Kreikan rajalla eikä kukaan tiedä, miten kriisi
lopulta ratkaistaan.
KIRKKONA ME OLEMME usein erilaisten vaihtoehtojen edessä. Raamattua tulkitsemme sekä tilanteen, että
omien kokemustemme valossa.
NYT EI NÄYTTÄISI olevan vaihtoehtoja. Kirkon edustajien on puolustettava ihmisoikeuksia aina ja kaikissa olosuhteissa. Yksi niistä on oikeus hakea turvapaikkaa.
Vanhaa kristillistä sanontaa käyttäen, me joudumme tässä tilanteessa ryvettämään rokkimme. On sinänsä
monia hyviä ja perusteltuja syitä noudattaa tiukempaa linjaa, olla jopa kansallisesti itsekäs. Meille kristittyinä eivät
kansallisetkaan perustelut suinkaan aina riitä.

”Kirkon
edustajien
on puolustettava ihmisoikeuksia aina ja
kaikissa olosuhteissa.”

LÄHIMMÄINEN ON myös kaukana oleva ihminen. Koittaako hänelle pääsiäinen vai vain ikuinen
pitkäperjantai? Me kaikki, kirkon
jäsenet, olemme juuri se Kristuksen kirkko. Me muodostamme
tähän maailmaan toivon yhteisön.
SIKSIPÄ TOIVOTANKIN järkyttävistä uutisista huolimatta lukijoillemme siunattua ja iloista pääsiäistä. Toivo ei koskaan kuole!

Mikko Ojanen
päätoimittaja
Lappeenrannan seurakunnan
kappalainen

π

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

Pääsiäinen
tuo toivon

Puhelinmyyjästä
papiksi

Vietämme tänä vuonna pääsiäis-

tä poikkeusoloissa. Mielessä liikkuu
paljon kysymyksiä, joihin ei tunnu
löytyvän ratkaisua. Millainen on tulevaisuus? Miten meille käy? On tapahtunut jotain sellaista, mitä on vaikea
käsittää.
Epävarmuus, huoli ja pelko täyttävät mielen. Elämä on muuttunut nopeasti toisenlaiseksi. Hämmennys ja
levottomuus valtaavat helposti ajatukset.

Lahtelainen Jani
Mäkitalo sai kiireellisen kutsun Joutsenon
seurakuntaan.

KRISTUKSEN RUUMIIN jäseninä me joudumme toteamaan, että jos yksi jäsen kärsii, niin koko ruumis silloin
kärsii. Heitäkin, jotka eivät ole kristittyjä on autettava.
Joidenkuiden mielestä me uskomme kaikin tavoin
mahdottomiin opinkappaleisiin. Jeesus kuoli ristillä, ja
nousi sitten kuolleista. Sitä ei voi järkisyin loppuun saakka perustella. Se on uskon asia. Kristuksen kärsimys tekee
ihmiskunnan kärsimyksestä lähes sakramenttiin verrattavan asian. Tähän me uskomme, ristin hullutukseen, kuten
vanhastaan on sanottu.

Seurakuntatervehdys
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Kohti pääsiäisaamua
Eläessämme tässä jo paaston aikaa tulee mieleen, näkyykö se

meidän luterilaisten elämässä mitenkään. Elämä soljuu eteenpäin entisissä uomissaan poikkeamatta muista vuodenajoista.
Tämä tuli taas mieleeni muistellessani vielä työelämässä ollessani erään islamilaisen nuoren minulle tekemää kysymystä. Hän
kysyi minulta oman paastokuukautensa aikana, miten kristittyjen paasto näkyy ihmisten arkielämässä. Siinä yhdessä asiaa mietittyämme tulimme siihen johtopäätökseen, että eipä se juuri
meidän luterilaisten arjessa näy.
Viime vuosina on tosin tullut esille joitakin erilaisia paastoviritelmiä. Jotkut vähentävät tietoisesti kännykkä/ruutuaikaa,
jotkut jättävät makeiset pois ruokavaliostaan, jotkut lopettavat
pullan syönnin, jotkut laittavat yksinkertaisempaa ruokaa jne.
Tämä on mielestäni ihan hyvä suuntaus jo siinä mielessä, että
yleensä nykypäivänä joku ajattelee paastoa. Siitä on hyvä lähteä
pohtimaan syvällisemmin paaston merkitystä. Paasto jo sanana
lienee monelle nykyihmiselle vieras. Puhumattakaan siitä, että
hän oivaltaisi paaston ja pääsiäisen välisen yhteyden. Tähän on
varmasti syynä sekä luterilaisuuden historia että nykyihmisen
vajavaiset tiedot kirkkovuodesta ja sen juhlista. Ortodokseilla
traditio on paremmin hallinnassa ja heillä paaston viettäminen
ja pääsiäisen suuri juhla tulevat korostetummin esille.
Paaston aikanahan kuljemme Kristuksen kärsimystiellä. Tänä
vuonna emme pääse Via Cruciksen mukana Kristuksen kärsimystielle kiirastorstai- ja pitkäperjantai-iltoina, mutta 2021
pääsemme osallistumaan.
Tuhkakeskiviikkohan aloittaa pääsiäistä edeltävän 40 päivän
paastonajan. Tuhkakeskiviikko on kirkkovuodessa laskiaissunnuntaita seuraava keskiviikko, joka lopettaa paastoa edeltävän
karnevaali- ja laskiaisajan. Suomessa karnevaaliajasta puhuminen tuntuu kyllä melkoiselta liioittelulta.
Hiljainen viikko tai suuri viikko tai pyhä viikko on pääsiäistä
edeltävä viikko, joka alkaa palmusunnuntaista ja päättyy pääsiäiseen eli Kristuksen ylösnousemusjuhlaan. Hiljaisella viikolla muistellaan Kristuksen kärsimystä. Luterilaisessa kirkossa ja
muissa läntisissä kirkkokunnissa hiljaisesta viikosta käytetään
myös nimityksiä kärsimysviikko tai piinaviikko. Meille luterilaisille hiljaisen viikon merkittävimmät tapahtumat ovat kiirastorstai-illan ehtoollinen ja pitkäperjantain Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Perjantaina kirkon alttari on puettu mustiin ja urut
ovat vaienneet. Suremme Jeesuksen kuolemaa ristillä.
Onneksi Jeesus ei jäänyt ristille eikä hautaan vaan koitti pääsiäisaamu! Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi! Hyvää pääsiäistä kaikille Kristuksen
seurassa!
Arto Varis

Lappeenrannan seurakuntaneuvosto
Yhteinen kirkkoneuvosto

1.4.2020, huhtikuu — 52. vuosikerta
toimitusneuvosto
Eija Fabritius, Atso Suopanki, Keijo Martikainen,
Mikko Ojanen, Päivi Pokkinen ja Marja Talikka

kannen kuva
Atso Suopanki

Lehteä jaetaan maksutta kotitalouksiin. Lehteä on mahdollista
myös tilata kotiin maksutta seurakuntayhtymän viestinnästä.

ilmoitusmyynti: Kaakon viestintä oy / Mediamyynti etelä-karjala
Kirsi Ala-Outinen
puh. 040 648 5973
Ritva Toikka
puh. 040 668 4549
Katja Broms
puh. 040 669 4253
Hanna Ukkola
puh. 040 643 1962
Eija Imeläinen
puh. 040 357 7763
Maarit Vento
puh. 040 554 0036
Tarja Karhu
puh 040 085 4661
myyntijohtaja
Riikka Muttilainen
puh. 044 756 1255
Marja Niemikoski
puh. 044 738 1417
Ilona Peltola
puh. 044 767 2222
sähköpostiosoite
Anuriikka Poutala
puh. 040 707 5107
etunimi.sukunimi@kaakonviestinta.fi

Painosmäärä 48 000.
Seuraava numero ilmestyy 6.5.2020.
Lehteen tulevat aineistot voi toimittaa osoitteeseen
eija.fabritius@evl.fi 20.4.2020 mennessä.

paino
Kaakon Viestintä Oy, Kouvolan paino

Kun seurakuntaan tarvittiin
pikaisesti perhevapaasijaista,
kaksi edellistä kesää Joutsenon seurakunnan kesäteologina toiminut 29-vuotias Jani Mäkitalo sai vokaation eli
kutsun työhön seurakunnalta.
Hän sai pappisvihkimyksen
tammikuun lopussa ja aloitti helmikuun alussa vs. seurakuntapastorina. Pesti kestää
näillä näkymin elokuun loppupuolelle. Töiden aloitusta ei
tarvinnut jännittää.
— Oli mukava mennä, kun
tunsi jo työkavereita ja tiluksia
siellä. Se helpotti uuden työn
aloittamista, Mäkitalo kertaa.
Ensimmäiset puolitoista viikkoa työssä olivat pehmeää laskeutumista.
— Sitten alkoivat oikeat
hommat: hautaan siunaamisia,
messuja ja muita tilaisuuksia.
Autiomaavaellus
Lapsena Mäkitalo tahtoi puusepäksi, mutta iän karttuessa
tämä haave unohtui.
— Oli liiankin ”päivä vain
ja hetki kerrallansa” -meininkiä, mutta myöhemmin opiskeluaikana tutkijapuoli alkoi
kiinnostaa, hän kertoo. Tämä
tarve tuli tällä erää täytettyä
gradua työstäessä, mutta mies
ei ole haudannut ajatusta kokonaan.
Seurakunnassa tai kirkon
palveluksessa työskentely on
kiinnostanut Mäkitaloa pitkään. Niinpä teologian opinnot tuntuivat oikealta valinnalta.
— Tämä on mielenkiintoinen ala. Se oli ykkössyy, että
jos jotain tekee, niin tekee ainakin sitä, mikä itseä kiinnostaa.

SARJAKUVA

***

Joutsenossa työskentelevä Jani Mäkitalo asuu Lappeenrannan Kiviharjussa, 10 minuutin kävelymatkan päässä keskustasta.

Hän oli seurakuntanuori
Lahdessa Launeen seurakunnassa.
— Tietysti sekin tausta vaikuttaa, miksi päädyin alalle.
Kesäteologin töiden lisäksi hän teki viime syksynä ”40
päivän autiomaavaelluksen”
puhelinmyyjänä sähköä kaupaten.
— Se oli ehkä paremmasta
päästä niissä töissä, ettei ollut
huijaamista, se oli kiellettyäkin. Sähkö on tietysti perusvälttämättömyys, joten sitä on
järkevääkin ehdotella. Mutta
tykkään enemmän olla näissä
seurakuntahommissa.

Kohtaamisia
Kesäteologina Mäkitalo oli ehtinyt tehdä Joutsenon seurakunnassa monenlaisia töitä,
kuten saarnojen pitämistä,
mutta esimerkiksi hautaan
siunaaminen oli pappeuden
myötä hänelle uutta.
— Siinä täytyy osata kohdata se suru, mutta myös tuoda
sitä ylösnousemuksen ja jälleennäkemisen toivoa, Mäkitalo kertoo. Tämä ei kuitenkaan ole aina helppoa.
— Joskus voi olla tapahtunut jotain niin traagista, että
sanat eivät enää riitä.
Ihmisten kohtaaminen erinäisissä perhetilaisuuksissa ja
muissa tilanteissa on hänelle
työn parhaita puolia.

— Monia ajaa tälle polulle ihmisten kohtaaminen, elämäntarinoiden kuunteleminen
ja rinnalla kulkeminen.
Mäkitalo nauttii myös jumalanpalvelusten tekemisestä
ja perusliturgiasta.
— Voisin olla kuin katolilainen pappi, joka koko päivän
tasaisin väliajoin pitää messua
kirkossa.
Hänen virkansa erityisenä
vastuualueena on kasvatuksen
papin tehtävät. Tämä kattaa
laajemmin kaikki nuoret, varhaisnuoret ja rippikouluikäiset. Nuorten kanssa työskentely ei jännittänyt Mäkitaloa.

”Joskus sanat
eivät enää riitä.”
JANI MÄKITALO

— Lähtökohta on, ettei
asennoidu mitenkään eri tavalla, niin sillä varmasti pärjää. Vaikka kohdataankin tasavertaisena, niin kyllä välillä
on hyvä olla myös sellaista
lempeää, vanhemmanomaista
huolenpitoa.
Yhtenä
haastavimmista
työn puolista on saada seurakunnasta kutsuva nuorille.
— Pitää saada se hyvä sanoma heille, että siitä tulisi sellainen elämän kestävä pohja.

Vapaalla
Mäkitalon harrastuksiin lukeutuvat jalkapallo, kaunokirjallisuus ja teatteri, jossa hän on
käynyt ajan salliessa Helsingissä vieraillessaan. Lahtelaisena
jalkapallojoukkue FC Lahti on
hänen sydäntään lähellä, kuten
myös Suomen maajoukkue.
Hän on harrastanut myös jalkapallon pelaamista.
— Nuorempana vähän aikaa
joukkueessa, sitten omaksi
iloksi, seurakunnan joukkuees
sa ja seurakuntien välisissä turnauksissa.
Kaunokirjallisuuden puolella Mäkitalo ei ole klassikoiden perään, vaan suosii
moderneja tekijöitä. Viime
aikoina hän on paneutunut
nuorten naiskirjailijoiden tuotantoon, kuten Saara Turusen
teoksiin Rakkaudenhirviös ja
Sivuhenkilö.
— Niissä kritisoidaan klassikkoteoksia, sitä että pitäisi
lukea ne tietyt Dostojevskit,
jotta olisi oikeasti sivistynyt.
Mäkitalo odottaa innolla
pääsiäistä.
— Se on tietysti suuri ilojuhla, kirkkovuoden ja kristityn
ilon ja onnen aikaa. Kuten piispa Seppo Häkkinen on sanonut, se on hyvä työsuhde-etu,
että kirkkovuoden saa elää
työntekijänä niin vahvasti.

Kokemukset Jeesuksen ylösnousemuksen ensi vaikutuksista ovat
kuin meillä koronavirusepidemian
keskellä. Kaikki neljä evankeliumia
kuvaavat säikähdystä, järkytystä, pelkoa ja epävarmuutta.
Markus kertoo, kuinka haudalle
tulleet naiset pakenivat järkytyksestä vapisten. Matteuksen kuvauksessa
sotilaat vapisivat ja kaatuivat maahan
kuin kuolleet.
Luukas mainitsee, että naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Pietarin kokemuksessa korostuvat arkuus ja hämmästely. Johannes
painottaa naisten ja opetuslasten ymmällään oloa.
***
Jeesuksen ensimmäiset sanat pelokkaille oppilailleen olivat: ”Älkää pelätkö!” (Matt. 28:10). Jeesus oli ylösnousemuksellaan voittanut kaiken
pahan koko maailmassa, jopa kuoleman. Hämmennyksen ja huolten
keskelle kuului rauhoittava sanoma,
ettei tarvitse pelätä.
Epidemian aiheuttamissa erikoisissa oloissa tunnelmamme ovat samantapaiset kuin Jeesuksen seuraajilla ensimmäisenä kristillisenä
pääsiäisenä. Samalla tavoin meillekin
kuuluu ylösnousseen lupaus: ”Älkää
pelätkö!”
Ylösnousseen Jeesuksen seurassa
pelko muuttuu iloksi, huoli turvallisuudeksi ja epävarmuus luottamukseksi. Kaikki on Jumalan käsissä. Pääsiäinen tuo toivon tulevaisuudesta.
Pääsiäisenä 2020
Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa

Atso Suopanki

Mika Kolehmainen
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Asiaa koronaviruksesta

Jatkuvuus,
merkitys ja toivo
Koronavirusepidemian vuoksi edessämme on

erikoinen kevät. Epidemia muuttaa arkeamme,
se muuttaa koko maailmaa. Koronavirus on tuonut tullessaan paljon epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta.
Poikkeustilanteessa korostuvat elämän perusasiat. Tarvitsemme elämäämme jatkuvuutta, merkitystä ja toivoa.
Jatkuvuudessa on kyse terveydestä, jokapäiväisestä toimeentulosta ja välttämättömistä perustarpeistamme. Maailmanlaajuinen pandemia
järkyttää turvallisuudentunnettamme. Pelko voi
olla jopa virustakin pahempi, jos se lamauttaa ja
estää toimimasta järkevästi.
Viranomaiset turvaavat perustarpeitamme ja
heille on annettava kaikki tuki. Jokainen meistä
voi tehdä oman osansa noudattamalla annettuja
ohjeita ja määräyksiä.
Toiseksi elämällä on oltava merkitys. Elämän
arvaamattomuus ja hallitsemattomuus uhkaa
merkityksellisyyttä. Sen myötä hyvinvointi on
koetteella.
Niin hullulta kuin tuntuukin, murrosaikaan sisältyy myös mahdollisuuksia. Kiinan kielen kriisiä tarkoittava sana ilmaistaan kahdella merkillä,
joista toinen tarkoittaa vaaraa ja toinen mahdollisuutta. Myös kreikan kielessä sanalla ”krisis” on
samantapainen merkitys. Se voidaan suomentaa
tuomiona, jolloin punnitaan se, mikä on kestävää,
mikä ei. Kestämätön häviää, kestävä pysyy ja luo
uusia mahdollisuuksia.
Kestävää on keskinäinen yhteys ja lähimmäisenrakkaus. Nyt on tärkeää pitää huolta toinen
toisestamme ja kantaa vastuuta erityisesti apua
tarvitsevista. Seurakuntia ei suljeta, vaikka yhteiset kokoontumiset toistaiseksi päättyvät. Seurakuntien tuki on tarjolla. Kirkon rukous ei lakkaa.
Siihen jokainen voi yhtyä.
Vielä kolmanneksi meillä on oltava tulevaisuuden toivo. Ilman toivoa ihmisen on vaikea nähdä
elämänsä merkitystä ja vaikea uskoa siihen, että
elämä jatkuu.
Toivo syntyy monesti arkisista tilanteista: toisen ihmisen kohtaamisesta, yhteisten asioiden,
huolien ja pelkojen jakamisesta, kenties konkreettisesta avusta ja henkisestä tuesta. Ihmisen
hyvä toteutuu yhteydessä toisiin ihmisiin. Merkillisellä tavalla siinä myös Jumala on läsnä. Hän
synnyttää toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.
Kristillisen käsityksen mukaan Jumala on läsnä maailmassa. Hän pitää elämää yllä, luo jatkuvasti uutta, osallistuu ihmisen kärsimyksiin, kutsuu yhteyteensä ja luo sydämeemme toivoa. Hän
lupaa: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20.)
Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa

armi auttaa
Tarvitseeko kanttorin
harjoitella virsiä?
Kanttorin ei ehkä tarvitse

varsinaisesti harjoitella virsiä,
mutta virsien läpikäyminen
esim. messua varten on aina
paikallaan, varsinkin jos vielä
laulaa mukana.
Kokonaan toinen asia on
virsien alkusoittojen ja muun
liturgisen musiikin esittäminen. Sitä täytyy harjoitella
sen mukaan, kuinka vaikeaa
se teknisesti ja tulkinnallisesti
on. Jos kanttori soittaa loppusoittona jonkun vaativan urkukappaleen, on sitä treenattava tarpeen mukaan, niin että se on esityskunnossa. Virsien soittaminenkin voi olla hy-

vin haastavaa, jos perinteisen
neliäänisen säestyksen sijasta soittaakin virren triossa eli
melodian eri sormiolta kuin
muut säestysäänet tai käyttää
ns. Cantus firmus -tenoria, jolloin vasemmalla kädellä soitetaan melodiaa, säestysääniä
oikella ja tietysti bassoa jalkiolla. Jos soittoon liittyy lisäksi transponointi sopivaan sävellajiin ja veisuu siihen päälle, on aivokapasiteetti varmasti lujilla kaiken sen hallintaan. Oma lukunsa on improvisointi, jonka toiset hallitsevat luonnostaan ja toiset tarvitsevat harjoitusta, eivätkä
siltikään välttämättä sitä opi!
Vanhaa sanontaa lainaten:
Harjoitteleminen kannattaa
aina!

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT

Korona vaikuttaa
seurakuntien
toimintatapoihin

KIVIKOKKO OY

men ja valtiovalta on julistanut
poikkeustilanteen Suomeen. Ensimmäiset viikot poikkeustilannetta ovat nyt takana. Valtiovalta
on kieltänyt kokoontumiset, joihin
osallistuu yli 10 ihmistä. Urheilutapahtumia ei järjestetä. Teatterit
ovat peruneet esityksensä. Kirjastot ovat sulkeneet ovensa. Lasten
harrastustoiminta on ajettu alas.
Jopa ulkona liikkumista halutaan
rajoittaa.
Samoin olemme kirkkona toimineet. Haluamme olla vastuullinen toimija ja noudattaa valtiovallan ohjeistuksia. Jos seurakunnissa ei rajattaisi toimintaa, vaan kokoontuisimme edelleen samoin
kuin ennen, olisi koronaviruksella
suotuisat olosuhteet leviämiselle.
Jos esimerkiksi työntekijä olisi oireeton viruksen kantaja, hän voisi
helposti altistaa monia kymmeniä,
jopa satoja ihmisiä sairastumiselle.
Tämän haluamme välttää, tästä syystä noudatamme tarkasti
valtiohallinnon ohjeistuksia. Siksi
olemme lopettaneet säännöllisen
viikkotoiminnan. Vaikka ulospäin
saattaa näyttää siltä, että kirkko on
laittanut ovensa säppiin, seurakunta toimii yhä.
Rippikoulut jatkuvat sähköi-

yhdestä normaalihintaisesta tuotteesta
(voimassa 30.4.2020 asti)

sesti, nuoret kokoontuvat netissä. Diakoniatyöntekijät palvelevat
edelleen seurakuntalaisia, vaikka
lähikontaktit on rajattu minimiin.
Yhteydet hoituvat puhelimitse ja
sähköpostilla. Lapsityöllä on omaa
toimintaansa ja suntiot palvelevat
edelleen kirkossa ja hautausmailla. Seurakuntien työntekijät tekevät töitä edelleen, joskin eri tavalla, uusia tapoja etsien ja löytäen.

”Uuden edessä
on myös toivoa,
me selviämme ja
ehkäpä arvostamme
toisiamme uudella
tavalla.”
Hannu Haikonen

Eilen olin elämäni ensimmäistä
kertaa jumalanpalveluksessa, jossa
kirkossa läsnä oli vain pappiskollega, kanttori ja suntio. Silti jumalanpalvelukseen osallistui kotoa
käsin moni seurakuntalainen. Hautaan siunaamisia toimitetaan edelleen, vaikka rajoitustoimet ulot-

AITO-kauppa Lappeenranta (Luontaistuntijat)
Puhakankatu 9–11, Prisma
Puh. 050 544 4467
• Avoinna ark. ma-pe 9–18 ja la 9–16
http://lappeenranta.aitokauppa.fi

tuvat siihenkin. Siunaustoimitukseen osallistujien määrää on rajoitettu kymmeneen ihmiseen. Tästä voidaan kuitenkin poiketa niin,
että lähiomaiset voisivat osallistua siunaukseen, vaikka tämä tarkoittaisi sitä, että ihmisiä olisi samassa tilassa enemmän kuin rajoituksessa sallitaan. Suurista hautajaissaatoista kuitenkin luovutaan
poikkeustilanteen ajaksi. Sielunhoito kuuluu kirkon perustoimintaan. Sen merkitys korostuu kriisitilanteissa. Vaikka kasvokkaisia tapaamisia pyritään välttämään, seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos kaipaat keskustelua seurakunnan työntekijän kanssa. Tästä lehdestä löytyy seurakuntien työntekijöiden puhelinnumerot.

Yhdessä uuden edessä
Vielä kaksi viikkoa sitten poliittisella kentällä käytiin kiivasta keskustelua oppositio- ja hallituspuolueiden kesken. Kyselyjä tehtiin kirjallisesti ja suullisesti. Nyt

1.–3.6. Unelmien lähteillä

Huolellinen käsienpesu on yksi virustartunnan ehkäisykeinoista.

Piiluvassa 2007-2009 syntyneille tytöille

valtaapitävät ovat yhdistäneet joukkonsa ja yhdessä määräsivät poik
keustilanteen. Mielestäni on tärkeää,
että myös me seurakuntina yhdistämme voimavaramme ja teemme yhdessä töitä. Kuten presidentti Niinistö
totesi, vain yhdessä me näistä asioista selviämme. Ajattelen myös: yhdessä Jumalan kanssa.
Paperiviestinnän ongelma on, että
tätä kirjoittaessani nämä ohjeet ovat
voimassa, mutta kun tämä julkaistaan
niin moni ohjeistus voi olla jo muuttunut. Siksi seurakunta pyrkii viestimään mahdollisimman reaaliaikaisesti sähköisissä viestimissään.
Pandemia ja poikkeustilanne herättää meissä ihmisissä erilaisia tunteita. Toisten mielestä valtiovalta on
ylireagoinut. Toisten mielestä valtiovalta on alireagoinut. Tämä tilanne ei
ole meidän hallinnassamme muuten
kuin että noudatamme niitä ohjeita,
joita saamme valtiovallalta ja terveysviranomaisilta. Uuden ja tuntemattoman edessä mielessä voi olla pelkoa,
epävarmuutta, hämmennystä ja epä-

tietoisuutta tulevasta. Uuden edessä on myös toivoa, me selviämme ja
ehkäpä arvostamme toinen toistamme uudella tavalla, kun uusi arki on
edessä.
Jumala on ollut läsnä maailman
luomisesta lähtien. Maailmassa on ollut kautta aikain sotia, pandemioita,
nälänhätää ja sairautta. Jumala on ollut läsnä joka ikisessä tilanteessa. Hänen viestinsä meille on kirjoitettuna Raamattuun 365 kertaa. Viesti on:
”Älä pelkää”. Jokaisessa päivässä Jumala vakuuttaa meille, ettei meidän
tarvitse pelätä, sillä Hän on luvannut:
”Minä olen teidän kanssanne kaikki
päivät”. Hän on näin luvannut ja Hän
pitää lupauksensa. Siihen voimme
luottaa epävarmuudenkin keskellä.

Hannu Haikonen

Lappeenrannan
seurakunnan kirkkoherra
Yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja

Koronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)
Kiinassa todettiin joulukuussa

2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi, aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-CoV-2. Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-19. Koronavirukset ovat suuri joukko viruksia,
joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion.
Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana kun henkilö yskii tai aivastaa. Virus voi
tarttua myös kosketuksen kautta
pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Laboratoriotutkimuksissa on
havaittu, että virus voi säilyä pinnoilla muutamista tunneista muutamaan päivään. Pintojen osuus
viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan kuitenkaan ole merkittävä. Pintojen, elintarvikkeiden
tai tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei toistaiseksi ole havaittu.
Itämisajaksi kutsutaan aikaa tartunnasta ensioireiden alkuun. Taudin itämisajaksi on arvioitu 1–14

-20% alennus

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

Suomessa eletään parhaillaan poikkeustilaa
ja ihmisten elämää on ryhdytty rajoittamaan
valtiovallan toimesta.
Koronvirus on saavuttanut Suo-

Virpi Rusanen,
fytonomi,
AITO-kauppias

TÄLLÄ
KUPONGILLA

Pixabay

Jokainen voi ehkäistä
tartuntaa omalla
toiminnallaan

päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää. Viruksen tartuttavuusluvun
(R0) arvioidaan olevan 2-3, mikä
tarkoittaa, että yksi tartunnan saanut voi tartuttaa 2-3 henkilöä.
Uusi koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystie-infektion. Monien sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on ollut
myös vakavasti sairastuneita. Monella vakavampia oireita saaneella
on lisäksi ollut jokin perussairaus,
kuten diabetes, sydän- tai verisuonitauti tai keuhkosairaus. Taudinkuvaan on kuulunut kuumetta, yskää, hengenahdistusta, lihaskipua,
väsymystä.
Tähän mennessä tapauksia on
todettu yhteensä lähes 420 000
maailmanlaajuisesti. Yhteensä 196
maata on raportoinut tartunnoista.
Suomen tilanne
Riski tartunnan saamiselle on

Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä sosiaalisia
kontakteja.
• Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.
Kädet kannattaa pestä erityisesti kun tulet ulkoa sisään,
aina wc-käynnin jälkeen tai
kun olet niistänyt, yskinyt tai
aivastanut.
• Jos vettä ja saippuaa ei ole
saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.
• Vaihda kotona käsipyyhkeitä
usein ja käytä kodin ulkopuolella kertakäyttöpyyhkeitä.
• Älä koskettele silmiä, nenää
tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
kohonnut koko Suomessa. Uudenmaan alueella on havaittu viime päivien aikana lisääntyvästi koronavirustartuntoja. Kaikki tartun-

• Jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, pysy kotona.
• Vältä kättelyä.
• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai
aivastat. Laita käytetty nenäliina
välittömästi roskiin.
• Jos sinulla ei ole nenäliinaa,
yski tai aivasta puserosi hihan
yläosaan, älä käsiisi.
• Ulkona liikkuessasi pidä
vähintään metrin etäisyys
muihin ja vältä tarpeetonta
oleilua julkisilla paikoilla.
• Älä osallistu ryhmäharrastuksiin,
tapahtumiin tai yli 10 hengen
tilaisuuksiin.
• Tee etätöitä mahdollisuuksien
mukaan.
• Älä vieraile sairaaloissa,
hoitolaitoksissa, palvelukodeissa
tai iäkkäiden kotona.

taketjut eivät ole enää tiedossa. Tartuntaketjuja pyritään edelleen selvittämään, jotta epidemian etenemistä
voidaan hidastaa.

Suomessa varaudutaan laajempaan
epidemiaan, minkä vuoksi Suomen
hallitus on yhdessä tasavallan presidentin kanssa todennut Suomessa vallitsevan poikkeusolot. Hallituksen linjaamien toimenpiteiden myötä
muun muassa kouluja ja oppilaitoksia on suljettu, julkisia kokoontumisia ja liikkumista on rajoitettu, ja sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisätty, ja rajaliikennettä rajoitettu. Linjaukset ovat voimassa tällä
hetkellä voimassa 13.4.2020 saakka.
Hallitus rajoittaa myös Uudenmaan ja
muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3. alkaen. Liikkumisrajoituksia
koskeva valmiuslain käyttöönottoasetus on annettu eduskunnan käsiteltäväksi 25.3. Rajoitukset ovat voimassa
19.4.2020 saakka.
➤ Lähteenä on käytetty Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokset verkkosivumateriaalia (noudettu 27.3.2020)
➤ katso ajankohtaisin tieto: https://
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19
➤ kartoita omat oireesi: omaolo.fi

13.–15.6. Piiluvan poluilla

Piiluvassa 2009-2012 syntyneille tytöille

16.–18.6. Piiluvanroihu

Poikaleiri Piiluvassa 2007-2012 syntyneille

29.–31.7. OmaPaikka

Isovanhempi-lapsi-leiri Kesärannassa

LEIRIT
KESÄ
2020

7.–9.8. Vihreän timantin metsästys

Luontoleiri Säkniemessä Savitaipaleella
2007-2010 syntyneille

6.–8.8. Täyttä laukkaa

Heppaleiri Tuosassa 2009-2012 syntyneille
yhteistyössä Kiviojan Ponitallin kanssa

28.–30.8. Kummin kaa

Kummin ja kummilapsen leiri Kesärannassa

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
lappeenrannanseurakunnat.fi

Ilmoittautuminen alkaa 15.4. klo 7.00

LAPPEENRANNAN
EV.LUT. SEURAKUNNAT
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YHTYMÄ
Eija Fabritius

Sotaveteraanit

ja ihmisläheistä
FAMILO ▼ Vaikuttavaa
palvelua elämän
erilaisiin tilanteisiin

Elämänlanka

▼ Palvelusetelit

Nainen veljespappina

www.familo.fi

Sammonlahden seurakunnan kappalainen Maarit Hirvi on ensimmäinen
naispuolinen veljespappi Etelä-Karjalassa. Hirvi on otettu ja iloinen
saamastaan kutsusta tähän arvokkaaseen tehtävään.
Sotaveteraaneille hengellisyys ja

Kevään
puheenaiheet
Viime aikoina ihmisten puheenaiheet ovat
keskittyneet kahteen asiaan: omituiseen talveen ja koronavirukseen.
Talvi on ollut todella omituinen. Lunta ja
pakkasia on odoteltu marraskuusta alkaen,
mutta niitä ei ole tullut tänne. Vuosi sitten tähän aikaan pihallamme oli metrin verran lunta
ja pakkastakin oli. Ehkä tämä herättää meidät
näkemään ilmastonmuutoksen vaikutuksen ja
miettimään, mitä itse voimme tehdä a sian hyväksi. Jokaisen omat pienet teot ja valinnat
vaikuttavat asiaan.
Asia, johon emme ole voineet itse vaikuttaa on koronavirus ja sen leviäminen. Virus on
saavuttanut Suomenkin, vaikka ehkä toivoimmekin, että saisimme olla siltä rauhassa. Meillä
on senkin puolesta edessämme erikoinen kevät. Kaikki tapahtumat, joita seurakunnissa on
suunniteltu, on jouduttu perumaan. Normaali
viikkotoiminta on keskeytetty kaikissa ikäryhmissä, samoin kuin jumalanpalvelukset ja hartaustilaisuudet. Tämä kaikki sen tähden, että
yritämme saada viruksen etenemisen pysähtymään tai ainakin vähenemään.
Rajoitukset ja peruutukset muuttavat jokapäiväistä elämäämme ja tottuja tapoja. Elämään kuuluvat perusasiat: koulunkäynti, opiskelu, kaupoissa ja apteekeissa asiointi, ystä
vien tapaamiset sekä harrastus ryhmiin osallistumiset, ovat jääneet pois. Kaikkien totuttujen rutiinien puute saattaa aiheuttaa toimettomuutta ja lisätä yksinäisyyttä. Lisäksi se lisää
muita velvoitteita. Koululaisten kotiopetuksen ja ruokailujen järjestämistä vanhemmilta.
Kaikkien huolten keskellä nämä voivat tuntua
ylivoimisilta asioilta hoitaa.
Muuttuneet työtilanteet saattavat aiheuttaa
taloudellisia ongelmia, ennen taattu toimeentulo ei enää olekaan itsestäänselvyys.
Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää pitää
huolta läheisistä. Mahdollisuuksien mukaan,
terveellä maalaisjärjellä ajatellen, voi auttaa
toisia ja toimia toisten hyväksi. Apua voi tarjota monin eri tavoin. He, joita emme voi tavata henkilökohtaisesti, ilahtuvat varmasti muista yhteydenotoista. Soitto toiselle voi olla päivän pelastus. Tärkeintä on, että jokainen saa
kokea olevansa tärkeä eikä ketään jätetä yksin. Lähimmäisen rakkaus on se, joka velvoittaa tai oikeuttaa meitä pitämään huolta toisistamme.
Kirkko on ollut aina hädässä olevien turvapaikka. Niin nytkin. Seurakunnat palvelevat
kaikkia apua tarvitsevia edelleenkin. Nyt vain
hiukan eri tavalla. Kirkoilla on ihmisiä tavattavissa keskusteluja varten ja puhelimitse autetaan apua tarvitsevia. Jumala on läsnä ja lähellä niitä, joita pelottaa ja ahdistaa. Jeesus lohduttaa lupauksellaan ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Matt. 28: 20. Tähän lupaukseen
saamme luottaa.
Maailmanlaajuiset rukouspyynnöt kiertävät eri viestimissä ja niihin voimme jokainen
yhtyä ja rukoilla toistemme ja sairastuneiden
puolesta.
Anni Wahlroos

vs. diakoni, Sammonlahden seurakunta
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uskonto ovat tärkeitä. He ovat eläneet ajan, jolloin hengellisyys kulki
vahvasti mukana kouluissa ja arjessa. Rintamalla rukoiltiin ja laulettiin
virsiä ja pohdittiin elämän ja kuoleman kysymyksiä.
Sodan jälkeen perustettujen sotaveteraaniyhdistysten ja -piirien
toimintaan on kuulunut olennaisena osana myös hengellinen työ,
joista näkyvimpiä ovat ve
te
raa
nien kirkkopyhät ja valtakunnalliset merkkipäivät, joita ovat itsenäisyyspäivä 6.12., talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3., kaatuneitten muistopäivä 3.4., kansallinen
veteraanipäivä 27.4., sotainvalidien
päivä elokuussa, jatkosodan päättymispäivä 4.9. Lisäksi järjestetään
alueellisia ja paikallisia juhlapäiviä.

Veljespapin kapulanvaihto
Lappeenrannan veljespappina toimineen rovasti Antti Vanhasen vetäydyttyä toimesta, paikallisen veteraanien yhdistyksen hallituksessa pohdittiin, kenet tähän toimeen
kutsuttaisiin.
Toimeen haluttiin nainen, sillä
veteraaneista pääosa on nykyään
naisia. Veteraaniveljiä ei ole kuin
muutamia kymmeniä enää, mutta

on sodan traumatisoimia, miesten
rinnalla eläneitä naisia, jotka haluavat käydä kertomustaan lävitse. Jäljellä on lottina toimineita, kotirintamanaisia ja sotalapsia.
— Kyllä minä mietin hetken, koska minulla on melko paljon vastuualueita tällä hetkellä. Mutta halusin
raivata tilaa tälle, sillä koen veteraanien asiat tärkeinä.

”On kiehtovaa
kuulla niitä
tarinoita.”
Maarit Hirvi

Hirvi kertoo tehneensä Taipalsaarella veteraanien kanssa töitä ja
onpa hän saanut heiltä kultaisen ansiomerkinkin.

Veljespappi on
sotaveteraanien oma pappi
Veljespapin tehtäviin kuuluu osallistua sotaveteraanien tilaisuuksiin,
esimerkiksi erilaisiin kirkkopyhiin
ja muistotilaisuuksiin. Mikäli sotaveteraanin siunaamiseen pyydetään
veljespappia, hän on käytössä.
Veljespappi myös huolehtii vete-

raanien hengellisestä työstä ja järjestää hartauksia ja hengellisiä päiviä.
— Olimme suunnitelleet toukokuuksi hengellistä päivää Piiluvan
leirikeskukseen, jossa olisin pitänyt
heille nykyajan rippikoulua, esittelee Hirvi toimintaa.
— Valitettavasti toiminta on jouduttu koronaepidemian vuoksi tilapäisesti keskeyttämään. Tällä hetkellä olen käytettävissä keskustelukumppaniksi puhelimitse (puh. 040
3126 502) tarkentaa Hirvi.
Hirvi on ehtinyt jo käydä 90- ja
100-vuotissynttäreillä, ja monissa
kokouksissa, joita veljespapin rooliin myös kuuluu. Hän kertoo aluksi jännittäneensä, miten veteraanit
suhtautuvat hänen tyyliinsä pitää
opetushetkiä ja hartaustuokioita.
— Olen havainnollisempi, en ole
teoreettinen. Mutta kuuluvaääninen!

Isänmaallisuus on
lähtöisin kodista
Hirvi on koulutukseltaan uskonnonja historian aineenopettaja, joten
sotatapahtumat ovat tuttuja. Myös
perhepiirissä on sota-ajan tarinat
ovat eläneet.
— Ukkihan oli sotaveteraani ja

• Lapsiperheiden kotipalvelu
• Sairaanhoitajan kotikäynti
• Omaishoidon palvelut
• Hoiva- ja avustuspalvelut
• Tukikeskustelu
Ota yhteyttä: 050 5749 256
minna.familo@gmail.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.

Eksoten
palvelusetelituottaja

Maarit Hirvi toimii Lappeenrannan seurakuntien kehitysvammaisten pappina veljespappeuden lisäksi. Sammonlahden
seurakunnassa hän vastaa lähetystyöstä, päiväkotiyhteistyöstä, perhekirkoista ja naistyöstä.

suvun tarinoissa kulki nämä sotatarinat, nämä viimeisimmät ja myös
vuoden 1918 tapahtumat ja traumat. Isäni on todennut, että isosisko siunaa ja pikkuveljensä sotii armeijan kapiaisena. Itse hän toimi
rauhanturvaajana Kyproksella.
Työskentely sotaveteraanien parissa kiehtoo.
— Minussa asuu sisällä se historianopettaja, ja on kiehtovaa kuulla niitä tarinoita, Hirvi kuvailee. Hän
kokee erityisen palkitsevaksi esimerkiksi hautajaispuheessa sen sanoittamisen, että miten kenenkin
elämäntarina nivoutuu tähän historiaan.

”Tällä hetkellä
olen käytettävissä
keskustelukumppaniksi
puhelimitse
puh. 040 3126 502.”
Maarit Hirvi

— Kodista se on varmaan lähtöisin isänmaan rakkaus, samoin se,
että olen aina pitänyt vanhuksista.

Äitini oli töissä vanhainkodissa ja
meillä oli lapsuudenkodissani kehitysvammaisia sijaislapsia — olin
myös tukilapsena kehitysvammaisten leireillä, kertoo Hirvi.
Vaikka sotaveteraanien yhdistykset ovatkin veteraanien kuoltua
muuttumassa lähinnä perinneyhdistyksiksi, näen niillä tärkeän roolin historiankertojina tuleville sukupolville, Hirvi summaa.
— On tärkeää, että menneistä tapahtumista puhutaan ja ne muistetaan.

• Verikokeiden otot
• Lääkehoidot
• Tikkien- ja hakastenpoistot
• Avustukset, asiointi ja
saattajapalvelu

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

Soita ja varaa maksuton kartoituskäynti Marilta!

- Fysioterapia
- akupunktio
- hieronta/urheiluhieronta
Omaishoidon palveluseteli
Ajanvaraus 010 212 5333
Fysioterapia Kalle Laine
Ilkankatu 1, 53100 Lappeenranta

Eija Fabritius

Keijo Martikainen

SOTAVETERAANIT

Talvisodan päättymisestä tuli
kuluneeksi 80 vuotta maaliskuun
13. päivänä. Muistotilaisuudessa
laskettiin seppele Lappeenrannan
sankarihautausmaan Suru ja Usko
tulevaisuuteen -muistomerkillä.
Seppeleen laskijana Sotainvalidien
puheenjohtaja Kullervo Lehtonen.

Talvisodan muistot
palauttivat vaikeat
ajat mieleen
Yhdessä selvisimme silloinkin, yh-

dessä selviämme nytkin, oli talvisodan muistotilaisuuden osallistujien
tiivistetty tunnelma ja henki. Talvisodan päättymisestä tuli kuluneeksi 13. maaliskuuta 80 vuotta. Sitä
muisteltiin monien siihen liittyvien
tapahtumien peruuntumisien varjossa. Lappeenrannan muistopäivän
tapahtumista peruttiin Sota luo laulunsa -konsertti.
Ohjelmaan kuului kuitenkin sanajumalanpalvelus Lappeen Ma
rian kirkossa, jossa saarnasi pastori
Heikki Svinhufvud. Kanttorina toimi Heidi Harju ja kuorona Lappeen
kirkkokuoro.
Svinhufvud luonnehti saarnassaan talvisodan tunnelmia niiden
105 päivän aikana, minkä tuo sota
kesti.
— Sodan kestäneelle kansalle
henkiset menetykset näkyivät pitkään aineellisten menetysten jäl-

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi käytössä on monia konsteja.
Lappeenrannan kirkoissa virret
veisattiin monisteista tai seinälle
heijastuksista.

keen. Tänäänkin meillä on pahan
valta todellisuutta. Sillä on sodan ja
sairauden kasvot. Sitä vastaan auttaa rukous, sillä Jeesus Kristus on
meidän keskellämme, sanoi Svinhufvud.

TAKSI

SAIMAA

Arkiapu
Kaarina
Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

Kysy
lisää!

Eksoten
palveluseteliyrittäjä

Henkilökohtaista apua ja hoivaa.
Avuksi, iloksi ja seuraksi
arkeen ja juhlaan!

www.arkiapukaarina.fi
Puh. 050 5626 424

PESULA
LAPPEENRANTA
Suonionkatu 27,
p. 0440 419 050, 010 292 3250
ma-to 10-17.30, pe 10-15

”Yhdessä selvisimme
silloinkin, yhdessä
selviämme nytkin.”
Sotaveteraanien tervehdyksessä Lappeenrannan Sotaveteraanien
puheenjohtaja Erkki Pulli kuvasi
myös niitä tunnelmia, miten Suomen sotilaat taistelivat ylivoimaisen vihollisen ja hyytävien olosuhteiden edessä.
Kirkon kellojen kumahdellessa rauhan syntymisen merkiksi klo
10.55, yleisö siirtyi sankarihautaus-

SE AIDOSTI PAIKALLINEN TAKSI

IMATRA
Lappeentie 39, p. 050 431 7450
ma-to 10-17, pe-la suljettu
maalle, johon johdatti eri järjestöjen lippulinnan rivistö sotilaallisessa järjestyksessä.
Hautausmaahan haudattujen vainajien hautakivien juurelle oli Lappeenrannan Lyseon oppilaat sytyttäneet 105 kynttilää kuvaamaan sodan päiviä.

Lappeenrannan kaupungin, Maasotakoulun, veteraanien ja seurakunnan yhteinen seppele laskettiin hautausmaan Suru ja Usko tulevaisuuteen -muistomerkille. Seppeleen laskijana oli Lappeenrannan
Sotainvalidien puheenjohtaja Kullervo Lehtonen. Tilaisuus päättyi

kanttori Heidi Harjun laulamaan
virteen 584.
Muistotilaisuuden jälkeen seurakuntayhtymä tarjosi kirkon pihalla Sotilaskotiyhdistyksen keittämät
kenttäkahvit ja munkit.
Keijo Martikainen

TÄYDEN PALVELUN PESULA

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

–––––––––––– jo vuodesta 1993 ––––––––––––
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PÄÄSIÄINEN
Atso Suopanki

VIA CRUCIS

Pääsiäisen ilosanoma —
totta vai pelkkää toiveikkuutta?
Tein aikanaan 70-luvulla
laudaturtyöni Volfhart Pannenbergin
Kristologiasta.
Pannenberg on saksalainen
teologi, joka tutki Jeesuksen
ylösnousemusta niiden silminnäkijätodistusten pohjalta, jotka siitä Uudessa Testamentissa kerrottiin.
Kristityt pitävät Jeesuksen
ylösnousemusta todistetusti historiallisena tapahtumana. Toisaalta jotkut muut teologit korostavat tässä yhteydessä enemmän seurakunnan
julistusta Kristuksen kuolleista nousemisesta.
Mutta kun pappina valmistaudun hautajaisiin pää
siäisen aikaan tai kohtaan parantumattomasti sairaan ihmisen, mietin mihin kohtaan
itseni murheen keskellä sijoittaisin ja minkä sanan pääsiäisen evankeliumista nostaisin esiin lohdutukseksi ja
toivon ylläpitäjäksi.
Pitkäperjantain tuska voi
tuntua ihan liian tuskallisel-

ta semmoisessa yhteydessä.
Toisaalta haudalta rientävien
naisten iloonkin voi olla vaikea yhtyä myös nyt, kun pelkäämme koronaviruksen vaikutuksia.
Emmauksen tieltä olen
usein löytänyt vastauksen.
Luukas kertoo, kuinka kaksi
opetuslasta, jotka eivät kuuluneet sisäpiiriin, kulkee sunnuntaina Jerusalemista kohti Emmauksen kylää. He surevat mestarinsa kuolemaa.
He ovat kuulleet huhuja hänen kuolleista nousemisestaan, mutta huhut eivät heitä lohduta. Vieras kulkija liittyy heidän seuraansa. Matkalla hän luennoi Vanhan Testamentin ennustuksista mes
siaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja kun ilta joutuu,
miehet menevät yhdessä majataloon illalliselle.
Kun vieras murtaa leivän
kuten Jeesus teki kiirastorstaina asettaessaan ehtoollisen, humahtaa tietoisuus hu-

hujen todenperäisyydestä
miesten tajuntaan. Se on siis
sittenkin tapahtunut, ylösnousemus.
Me emme nyt voi nauttia ehtoollista kirkoissamme.
Seurakuntayhteys toteutuu
nyt virtuaalisesti. Me olemme
ikään kuin siellä Emmauksen
tiellä, hyvän kaverin tai läheisemme kanssa ja yritämme
suodattaa informaatiotulvaa.
Kyllä tästä selvitään, meille
sanotaan ja me haluamme uskoa sen. Mutta usko on haurasta. Riittääköhän se?
Vastaansanomattomia todisteita Vapahtajan kuolleista nousemisesta meillä ei ole.
Mutta sen ylösnousemuksen
kautta välittyvää toivoa me
voimme jakaa toisillemme.
Toivo on aina totta. Lukemattomia ihmisiä se on kantanut!
Kyllä me selviämme! Niinhän
pyhä Jumala itsekin Sanassaan vakuuttaa.
Mikko Ojanen

Hämmentävä pääsiäinen
Pääsiäisen aikaan mahtuu niin

monia vaiherikkaita tapahtumia
monine tunteineen, että pääsiäinen voi hämmentää. Miten muutamaan päivään mahtuukin niin
paljon? On kiirastorstain sekaannusta, perjantain pelkoa ja kauhua, lauantain epätoivoa. On paljon hylkäämisen tunnetta, torjuntaa, kipua ja tuskaa. Mutta
sen jälkeen valtavaa riemua, helpotuksen tunnetta ja puhdasta iloa tyhjästä haudasta. Jeesus
elää! Hän voitti kuoleman! Nämä
uskon ytimeen kuuluvat tosiasiat
voimme järjellä tietää, mutta saavatko ne koskettaa meitä syvemmin? Liikauttaako tieto siitä, että Jeesus elää, meitä mitenkään?
Voiko pääsiäisen ajan tapahtumia ylipäätään ymmärtää, jos
niillä ei ole mitään kosketuspintaa omaan elämäämme?

Omat kokemukset
auttavat ymmärtämään
Mieleeni on syöpynyt parinkymmenen vuoden takainen tilanne
vieraillessani hengellisten työntekijöiden mukana psykiatrisella osastolla, jossa pidettiin säännöllisesti hengellistä piiriä. Tilaisuuteen osallistui mies, jolla oli
tapana istua hiljaa salin nurkassa nostamatta katsettaan. Mutta
kerran, pääsiäisen alla hän esitti toiveen, että laulaisimme virren Käy yrttitarhassa polku. Kun
kuuntelin tuon miehen laulavan rosoisella lauluäänellä, mutta joka ikisen sanan puhtaasti sydämestään nousten, oma lauluni vaikeni. Jäin vain katsomaan
miestä vakuuttuen, että tuo mies
ymmärtää, mitä hän laulaa. Hän
tietää ”mutta tie se on tuskien.”
Mies kykeni samaistumaan Jeesuksen tuskaan. Ja niin myös
Jeesus hänen tuskaansa.
Eletty elämä itsessään antaa
kosketuspintaa ymmärtää Jeesuksen tuntemuksia; mitä on olla
väärin ymmärretty, kaltoin koh-

deltu, hylätty, tuskissa, rakastaa
vaikkei saa vastarakkautta. Ylösnousemus sen sijaan on jotain
sellaista, mitä ei voi verrata oman
elämän kokemuskenttään. Siinähän Jumala järjesti ihmiskunnan
asiat parhain päin tavalla, jota
kukaan ei osannut arvata. Jumalan tiet ja ajatukset kun kulkevat
niin paljon korkeammalla kuin
meidän. Ei siis ihme, jos meillä on vaikeuksia käsittää ylösnousemusta, sillä niin oli ensimmäisillä opetuslapsillakin, vaikka Jeesus oli heille siitä ennalta
vihiä antanut moneen kertaan.
Ylösnousemuksen merkit, tyhjä
hauta ja käärinliinat, olisivat todennäköisesti jääneet vailla merkitystä, jos ei olisi annettu muuta
todistusta. Pelkkä puhe ylösnousemuksesta ei olisi riittänyt tuossa tilanteessa. Tarvittiin henkilökohtainen kohtaaminen Jeesuksen kanssa.

Tarvittiin kohtaaminen
Mikään ulkonainen merkki ei nimittäin voi vakuuttaa etsivää ihmistä ja siksi vasta ylösnousseen
Vapahtajan kohtaaminen saattoi
avata opetuslasten sokeat silmät
näkemään ja ymmärtämään tämä yliajallinen todellisuus. Vasta henkilökohtainen kohtaaminen avasi epäilevän Tuomaksen
silmät ja avasi hänen ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
Tuossa tilanteessa Tuomas antaa
meille vaikuttavan uskontunnustuksensa, jonka hän onnistuu ilon
ja järkytyksen keskeltä sopertamaan: Minun Herrani ja Jumalani!
Sama muutos tapahtui kaikissa
muissakin oletuslapsissa. Kieltäjät, pelkurit, epäilijät ja pakoilijat
kohtasivat ylösnousseen Vapahtajan, uhratun Jumalan Karitsan ja
ikuisesti hallitsevan Messiaskuninkaan. Ja sen jälkeen he astuivat esiin rohkeina ylösnousemuksen todistajina. Nyt ei enää alkuaikojen uutuuden viehätyksen ai-

kaansaaman innon vuoksi vaan
sen Pyhän Hengen synnyttämän
tietoisuuden vuoksi: Kristuksen
ristillä Jumalan rakkaus on tullut täydelliseksi ja tyhjä hauta sekä ylösnoussut Vapahtaja todistavat siitä, että syntiongelma on ratkaistu ja kuolema on voitettu. Vihollisuus ihmiskunnan ja Jumalan
välillä on päättynyt, on tullut rauha. Jeesuksen vuoksi opetuslapsilla, myös meillä on asema Jumalan lapsina ja Jumalan täydellisen
rakkauden kohteena.
Tuossa tilanteessa tarvittiin
henkilökohtainen kohtaaminen
Jeesuksen kanssa, mutta Jeesuksen sanoin: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne,
jotka uskovat, vaikka eivät näe.”
Kirjailija Mika Waltari puki sanoiksi ehkäpä oman kokemuksensa ylösnousseen Vapahtajan
kohtaamisesta kirjassaan Valtakunnan salaisuus. Siinä kirjailija
kuvaa, taiteilijan vapautta käyttäen, ylösnousseen Kristuksen ilmestymistä niille viidelle sadalle, jotka Paavali mainitsi 1. Kor.
15: 1-8. ”En pysty kertomaan,
miten kauan hän pysyi keskellämme, sillä oli kuin aika olisi pysähtynyt, mutta silti elin ihmisen
täyttä elämää hänen liikkuessaan
väkijoukon keskellä pysähtyen
omiensa luokse ketään unohtamatta. Vihdoin hän ehti lähellemme ja hänen lähestyessään kaikki
vavahteli ja läikkyi minussa kuin
olemukseni olisi ollut sulaa vettä.
Sitten hän katsoi suoraan minuun
ja hänen katseensa oli sellainen,
että uskoin kuolevani, jos hän kajoaisi minuun. Luullakseni pyysin: Herra, ota minut valtakuntaasi. Hän sanoi: En minä ketään
hylkää, joka minua kutsuu. Missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimeeni, siellä olen heidän
kanssaan aikojen loppuun asti.”
Susanna Julin

Seurakuntapastori
Lappeen seurakunta

Ristin tie siirtyy
ensi kevääseen

Hallitus suositteli maaliskuussa kaikkien yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumista toukokuun loppuun saakka koronaviruksen tartuntavaaran vuoksi.
Muutamaa

päivää myöhemmin seurasi aluehallintovirastojen määräys yli 10 hengen yleisötilaisuuksien perumisesta 13.
huhtikuuta saakka. Käytännössä
kuitenkin päätös Lappeenrannan
Ristin tien siirtämisestä ensi kevääseen tapahtui nopeasti pääministeri Sanna Marinin tiedotustilaisuuden jälkeen. Palaverissa, johon osallistuivat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Hannu Haikonen, viestintäpäällikkö Eija Fabritius ja yksi
Ristin tien kolmesta tapahtumavastaavasta, Jari Berg, päätettiin
nopeasti tilaisuuden siirtämisestä
ensi kevääseen.

”Tuntui huojentavalta, että asia eteni
näin nopeasti.”
ILMARI PURSIAINEN

— Sitä ei kokonaan peruta, eli
työ, mitä on paljon tehty ei ole
turhaa, vaan valmiina odottamassa oikeaa hetkeä, Berg toteaa.
Hän laittoi palaverin jälkeen viestin asiasta kaikille Ristin tietä tekemässä olleille.
Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhu-
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la pitää määräystä yleisötapahtu
mien, kuten Ristin tien perumisesta koronaviruksen vuoksi tarpeellisena.
— Pyrimme rajoittamaan kaikkea ylimääräistä liikkumista, se on
nyt meidän suomalaisten taistelu
koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Peruutuksia
Ristin tiessä oli meneillään noin
kuukauden mittainen tauko edellisten harjoitusten oltua 24. helmikuuta. Kirjoittaja-ohjaaja Ilmari Pursiainen oli matkalla Turkuun toisen tuotannon harjoituksiin kuullessaan hallituksen suosituksesta.
— Kun kuulin Marinin tiedonannosta, oli aika selvää, että tullaan peruuttamaan monia tapahtumia, mutta ennen kaikkea tämä,
hän kertoo. Olettamus osoittautui nopeasti oikeaksi tiedon Ristin tien siirtämisestä tavoitettua
hänet.
— Tuntui tavallaan huojentavaltakin, että asia eteni näin nopeasti, eikä esityksen kohtaloa tarvinnut miettiä pidempään. Ymmärsin, että esitystä ei tule, se ei yksinkertaisesti nyt onnistu.
Myös muut näytelmän tekoon
osallistuvat ymmärsivät Pursiaisen mukaan tilanteen.
— Meidän työryhmän Whats

Tuukka Leijavuori (vas.), Ilmari Pursiainen ja Jari Berg Ristin saivat maaliskuussa tiedon Ristin tien kohtalosta.

App-ryhmään tuli pääasiassa sen
kaltaisia viestejä, että näin oli tehtävä ja näin kannamme vastuuta niistä ihmisistä, jotka kuuluvat
riskiryhmään. Varmasti oli kuitenkin sellaista harmitusta ilmassa, se
on ihan ymmärrettävää.
Ristin tien lisäksi Pursiaiselta peruuntui uusi näytelmä viikko ennen sen ensi-iltaa, kahden
käynnissä olleen näytelmän esi-

tyskaudet sekä kaksi nuorisoteatteriesitystä.

Katse tulevaan
Kesken jäänyt Ristin tie oli Pur
siaisen mukaan hyvällä mallilla.
— Se porskutti eteenpäin ja lujaa. Lähetin WhatsApp-ryhmään
terveiset, että oli mukava tutustua
uusiin ihmisiin ja meillä oli hyvä
juttu tulossa. Siinä oli paljon sel-

laista, mitä ei ole nähty Lappeenrannassa, varmasti jotain, mikä
toisi koko konseptiin vähän uutta potkua. Tykkäsin tehdä esitystä ja olin tyytyväinen työryhmään
ja moniin roolituksiin ja roolisuorituksiin, jotka olivat siinä nupullaan.
Vajaa viikko Ristin tien siirtymisestä Pursiainen ei ollut vielä ollut puheissa Jeesuksen roo-

liin valitun Tuukka Leijavuoren
kanssa.
— Pitäisi varmaan soittaa Tuukalle, mutta mehän tiedetään
jo nyt, että meitä molempia vähän harmittaa. Molemmat tavallaan jo tiedetään, että ollaan vähän pahoillamme tästä tilanteesta, jolle me ei kuitenkaan voida
mitään. Tämä koronavirustilanne
on kuitenkin niin paha kriisi, että

se teatteri on todella peanuts siinä monen muun alan rinnalla. Nyt
tarvitaan paljon rajoitustoimia ja
myöskin tukea terveydenhuoltosektorille, että ihmisistä voidaan
pitää huolta.
Leijavuori itse kertoo olevansa
yhä halukas tekemään Jeesuksen
roolin ensi keväänä.
— Siirtäminenhän on tietysti
harmillinen juttu, mutta tässä vallitsevassa tilanteessa täysin ymmärrettävä ratkaisu, Leijavuori toteaa.
— Tunnelma harjoituksissa oli
mukava ja lämmin ja ilman muuta olisin mielelläni mukana saattamassa produktion yleisön nähtäville ensi vuonna.
Pursiaisella alkaa elokuussa kahden vuoden kiinnitys Lappeenrannan kaupunginteatterissa. Ensimmäisenä tuotantona on
Anna Krogeruksen kirjoittama
9 hyvää syytä elää. Tällä erää Pur
siainen ei mieti sitä, voiko kukaan
tulla katsomaan näytelmää ensi
syksynä.
— Lähtökohta on se, että harjoitellaan tulevaa produktiota tämän kevään aikana ja toivotaan,
että syksyllä päästäisiin esittämään sitä.
Jari Berg olettaa, että Ilmari
Pursiaisen käsikirjoitusta käytetään myös ensi keväänä ja toivoo
tämän palaavan myös ohjaajaksi.
— Virallista päätöstä ei ole tehty, mutta en näe mitään syytä, että sitä lähdettäisiin muuttamaan,
Berg kertoo. Myös Pursiainen ilmaisee olevansa kiinnostunut Ristin tien jatkamisesta ensi vuonna,
elleivät muut työt sitä estä.
— Olen myötämielinen sen suhteen, että jos jotain palveluksiani
halutaan käyttää, niin olen hyvin
neuvottelevainen, oli se sitten käsikirjoitus tai ohjaajan työ. Ei ole
mitään epäilystä siitä, ettenkö haluaisi tukea tätä projektia, joka
tällä kertaa jäi kesken.
Atso Suopanki

Adobe Stock

sotien jälkeen karjalaisten siirtolaisten mukana. Useimmille suomalaisille tutuin virpomisloru nykyään lienee:

Palmusunnuntain
virpojat ja trullit

Virvon, varvon
tuoreeks, terveeks,
tulevaks vuodeks.
Vitsa sulle,
palkka mulle!

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, virpojat toivottavat
loruillaan ihmisille siunausta ja trullit kiertelevät
kylillä. Miten nämä asiat liittyvät toisiinsa?
Palmusunnuntai, joka on ka-

lenterissa aina viikkoa ennen pää
siäis
tä, aloittaa kirkkovuodessa pääsiäisjakson. Pääsiäistä edeltävällä hiljaisella viikolla muistellaan Jeesuksen elämän viimeisiä,
Golgatan ristille johtaneita päiviä.
Palmusunnuntaina kirkoissa puhutaan Jeesuksesta, joka ratsasti Jerusalemiin aasilla. Kansanjoukko
hurrasi ja heitti hänen tielleen pal
munoksia. Näistä palmunoksista
sunnuntai onkin saanut nimensä.
Palmusunnuntaita on kristillisessä kirkossa vietetty tiettävästi
jo 300-luvulla. Jerusalemissa kristityillä oli tapana kokoontua Öljymäelle laulamaan ja muistelemaan
Jeesuksen saapumista aasin selässä kaupunkiin – eli ”Kunnian kuninkaan alennustietä”, kuten sitä
on kirkossa kutsuttu. Kotiin palattiin kulkueessa, jossa kannettiin
palmun tai oliivipuun oksia ja laulettiin ”Siunattu olkoon hän, joka

Virpojanoidat
sekoittavat perinteitä

tulee Herran nimeen”. Läntisessä
kirkossa palmusunnuntain juhlinta vakiintui 600-luvulla. Monissa
katolisissa maissa järjestetään nykyäänkin suuria palmusunnuntain
kulkueita. Oksia tuodaan kirkkoihin siunattavaksi, ja niitä jaetaan
seurakuntalaisille.

Virvon, varvon
tuoreeks, terveeks
Pohjoisessa Euroopassa palmu
noksat korvattiin pajun tai koivun
oksilla. Keväällä pajussa on tuohon aikaan pajunkissoja, ja koivunoksat alkavat kauniisti vihertää, kun ne tuodaan sisälle vesiastiaan. Suomessakin papit siunasivat katolisena aikana palmusunnuntain oksia, kunnes reformaa
tion jälkeen, vuonna 1529, niiden
siunaaminen kiellettiin valtakunnassa. Kodeissa pajun ja koivun
oksat kuuluvat kuitenkin edelleen palmusunnuntaihin. Niiden

kanssa on maljakkoon usein laitettu kevään kukkia, keltaisia narsisseja.
Pajunoksien siunaaminen kuului myös ortodoksisen kirkon käytäntöihin Venäjällä. Itäisessä kirkossa palmusunnuntain aatto on
Lasaruksen lauantai, jolloin pappi siunaa oksat ja antaa ne seurakuntalaisille. Karjalassa kehittyi
omaleimainen virpomisperinne,
joka levisi myös Itä-Suomen lu-

terilaisille alueille. Palmusunnuntaita onkin siellä yleisesti kutsuttu virposunnuntaiksi. Tuona sunnuntaina etenkin lapset kiertelivät sukulaisten ja naapurien luona
ja toivottivat heille siunausta virpomalla. Jokaiselle virvottavalle
annettiin oma oksa, joka oli usein
koristeltu paperikukin, ja virpojat saivat palkakseen pääsiäismunia, karamelleja tai kolikkoja. Ortodoksisissa kodeissa oksat oli ta-

pana laittaa ikonin yläpuolelle, ja
niillä virvottiin myös lehmiä navetassa. Virpomisloruja oli erilaisia,
kuten:
Uudella vitsalla virvoitan,
vanhan kuoren kirvoitan.
Enkä suurta palkkaa vaadi,
Jumala sinua siunatkoon.
Vähitellen virpominen levisi
muuallekin Suomeen, varsinkin

Virpomisperinne sai läntisessä Suomessa aivan uusia muotoja 1970-luvulla. Palmusunnuntain
virpojat alkoivat pukeutua noidiksi tai trulleiksi, joilla on huivit päässä ja kahvipannut kädessä,
usein värjätyt kasvotkin. Noidat
liittyvät uskomukseen, jonka mukaan pahat voimat pääsevät mellastamaan vapaasti, kun Kristus
lankalauantaina — siis pitkänperjantain ja pääsiäisen välissä — makaa haudassaan. Noitien ja trullien
uskottiin silloin ahdistelevan etenkin karjaa, ja heitä oli syytä pelätä.
Pohjanmaalla poltetaan nykyäänkin lankalauantaina pääsiäiskokkoja, joiden alkuperäisenä tarkoituksena oli noitien karkottaminen. Pääsiäistulilla saattaa yleisön
joukossa kierrellä nokinaamaisia
trulleja muistona ajoista, jolloin
noitien uskottiin lentävän pää

siäisyönä luudillaan mustien kissojensa kanssa Kyöpelinvuorelle.
Lentävästä noidasta tuli yleinen
kuva-aihe myös suomalaisiin pääsiäiskortteihin. Noidaksi tai trulliksi pukeutuminen liitettiin vähitellen karjalaisilta omaksuttuun
virpomisperinteeseen. Pienet noidat kulkevat nykyään ovelta ovelle virpomavitsojen kanssa, makeiden palkkioiden toivossa.
Siunausta toivottavat virpojat
ja pahantahtoiset noidat sopivat
tietenkin huonosti yhteen. Varsinkin maamme ortodoksit ovat
kokeneet näiden hyvin erilaisten
perinteiden yhdistämisen loukkaavana. ”Palmusunnuntain sanomaan eivät kuulu noidat ja kupariset kahvipannut. Miten noita voi
toivottaa onnea?”, kysyi arkkipiispa Leo televisiouutisissa. Ortodoksit ja monet muutkin kristityt
Suomessa muistuttavat siitä, että
virpomisen tarkoitus on toivottaa
virvottavalle kaikkea hyvää elämään, ei kerjätä itselle herkkuja
tai pelotella pahoilla noidilla.
Minna Saarelma-Paukkala
➤ Artikkeli pohjautuu Minna Saarelma-Paukkalan tekstiin Onerva
Ollilan, Asko Palviaisen ja Minna
Saarelma-Paukkalan tietokirjassa
Ajan tasalla – Suomalainen kalenteri tänään (Otava 2019).
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LAPSET JA PERHEET

Eija Fabritius

Kuoromiehet ovat lähdössä turnajaisiin Miehen matkalaukun kanssa vuoden 2020 aikana Timo Mattilan ja
Nadja Härkösen johdolla.

KUOROTOIMINTA

Miehen matkalaukussa
miehisyyttä, suomalaisuutta
ja hengellisyyttä
Kuoromiesten uusi tuotanto tuo esiin hetkiä ja ilmiöitä suomalaisen
miehen polulta 1900-luvun alusta nykypäivään.
Lappeenrantalaisen

Kuoromiesten edellinen esitys kulki
teemalla ”Flikkojen perässä”. Tämän vuoksi katsottiin olevan aiheellista kohdistaa seuraavaksi huomio miehiin. Timo Mattilan käsikirjoittama esitys ”Miehen matkalaukku” on suunniteltu
esitettäväksi tänä vuonna — mikäli koronaepidemia sen sallii. Vaikka harjoitukset keskeytyivätkin,
ei esitystä suinkaan ole haudattu,
vaan sen annetaan kypsyä.
Käsikirjoittaja Mattila kertoo
lähteneensä miettimään aluksi,
mitä on suomalaisuus?
— Suomalaisuuteen kuuluu paljon protestanttisia hyveitä, eikä
kirkon historiallista vaikutusta
käy kiistäminen. Mattila kertoo,
että yhtenä tärkeänä ohjenuorana
hän pitää lukemaansa arkkipiispa Luoman haastattelua, jossa tämä toteaa ”on tärkeää, että voimme tuntea olevamme suomalaisia
— se auttaa meitä hahmottamaan
paikkaamme ja asemaamme muiden kansakuntien joukossa. Se
yhdistää meidät.”

”Tästä tulee
mielenkiintoinen
esitys ja
kokonaisuus.”

miettein hän haluaisi yleisön poistuvan esityksestä.
— Halusin esityksen herättävän
kysymyksiä ja ajatuksia. Lisäksi
halusin sen olevan rohkea ja paikoin järkyttäväkin, mutta että siitä tulisi kuitenkin toivoa herättävä kokemus. Ehkä yllättäväkin,
määrittelee Mattila. Hän paljastaa, että esitys alkaa hiihtämisestä ja päättyy hiihtämiseen.

Ensin tila, sitten sana
Kalle Hombergilla oli hyvä periaate: ensin tila, sitten sana. Mattila pitää tätä teatterille luontevana järjestyksenä. Mattila kertookin lähtevänsä käsikirjoituksen teossa esityspaikasta miettimällä, mitä juuri siihen tilaan voi
viedä? Kuoromiesten esitys ”Miehen matkalaukku” on räätälöity
nimenomaan Ristikankaan kappelia varten.
— Kappeli on sopivan kokoinen, en tykkää isoista tiloista.
Akustiikan tulee meidän esityksessämme olla hyvä, sillä esiin
nym
me ilman mikkejä, Mattila
toteaa.
Kuoronjohtaja Nadja Härkönen vahvistaa Ristikankaan kappelin akustiikan.
— Yleisön määrä tietenkin vaikuttaa akustiikkaan, katsotaan
mikä sitten on tilanne.

Nadja Härkönen

Miehen matkalaukusta
löytyy lauluja, runoja
ja tekstejä

— Tämä oli minulle eräänlainen
lupa lähteä suunnittelemaan Miehen matkalaukkua, Mattila kertoo.
Käsikirjoituksen tavoitteenasettelussa hän mietti, millaisin

Mattila kertoo Olavi Pesosen Kansakoulun laulukirjan olevan esityksen perusta. Yhdeksän esityksen 16:sta musiikkikappaleesta
on Pesosen laulukirjasta. Laulukirja on paitsi ehtymätön aarre-

arkku aikakauteensa, on se tuttu
monille kuorolaisille, joiden keski-ikä lähentelee 80 vuotta. Vanhojen laulujen tekstit eivät luonnollisesti enää merkitse samoja asioita kuin niiden tekoaikaan,
mutta niitä voi kuunnella aikansa
kuvina ja symbolisena siirtona nykyaikaan, pohtii Mattila.
Härkönen kehuu vuolaasti
Mattilaa.
— Tällaisessa esityksessä käsikirjoittajan on tuotava asiat esiin
niin, että yleisö itse tulkitsee a siat.
Mielestäni Timo on onnistunut eri
elementtien koostamisessa todella hienosti.
Kuorolaisissa on suuri joukko
miehiä, jotka ovat laulaneet kuoroissa yli puoli vuosisataa. Sen
vuoksi monet lauluista ovat nimenomaan mieskuorolaulua 4-äänisenä. Miehen matkalaukussa ei
kuitenkaan ole tarkoitus kerrata ja kierrättää vanhaa, vaan tuoda historiaa esiin tuoreella tavalla.
— Meitä yhdistää ns. Kansa-

Sanna Mattero

kunnan yhteinen muisti. Olemme eläneet aikana, jolloin kaikki tekivät asiat samalla tavalla.
Me olemme saaneet elää koko
elämämme rauhan aikana. Ja
haluammekin pitää sen sillä tavalla. Vaikka lauluissa on sotaisuutta, käsikirjoituksessa otetaan kantaa rauhan puolesta,
kertoo Mattila taustoista.
Mieskuorolaulun
lisäksi
Miehen matkalaukku sisältää
lapsuuden lauluja osittain yksiäänisenä, suomalaisia runoklassikoita, uudempia runotekstejä
sekä suorasanaisia. Vakavuus ja
huumori ovat kummatkin läsnä, teemoissa näkyvät miehisyys, suomalaisuus ja hengellisyys.
Härkönen kertoo olevansa
innoissaan projektista.
— Tästä tulee tosiaan mielenkiintoinen esitys ja kokonaisuus — näiden herrojen kanssa on todella miellyttävä tehdä töitä.
Härkönen ei näe kuorolaisten ikää negatiivisena asiana.
— Tiettyjä rajoitteita ikä voi
tuoda mukanaan, mutta mikä
tunnelma harjoituksissa! Mikä elämänkokemus ja heillä on
rohkeutta ja avarakatseisuutta. Aivan ihania ihmisiä. Sitten kun tulee tällainen projekti, niin se tekee tämän mielenkiintoiseksi. Tämä on kaupungin mielenkiintoisin kuoro —
pitää vain löytää sopiva konsepti, Härkönen toteaa.
Härkönen ei näe kuoromiesten innostuksen taustalla sitä,
että johtajana on nainen.
— Luotan siihen, että menemme asiantuntijuus edellä.
Olen tiukka, mutta sillä tavoin
rakkaudellisella otteella, Härkönen hymyilee.
Eroaako miehen matkalaukku naisen matkalaukusta?
Pohdimme lopuksi miehen
ja naisen matkalaukun eroja. Toteamme, että matkalaukun koko riippuu naisesta —
tai miehestä. Kuitenkin: onko
miehen matkalaukussa enemmän tavaraa, onko miehissä
enemmän keräilijää? Ilmaan
jäi monia pohdintoja, käytännölliseltä kuin symboliseltakin
kannalta. Miehen matkalaukku
-esitys on yksi tulkinta miehen
matkalaukun sisällöstä. Sekä
Mattila että Härkönen kehottavat tutustumaan siihen avoimin
mielin ja muodostamaan oman
tulkintansa sitten kun esitykset saadaan pyörimään – joko
2020 tai 2021.

PÄIVÄKERHOIHIN
KAUDELLE
2020–2021

Hiljaisuus
on lahja

ILMOITTAUTUMINEN
avoinna 1.–30.4.2020

Varhaiskasvatuksen
näytelmissä hiljenee
isokin lapsiporukka.

Sähköinen lomake ja
lisätietoja osoitteessa
lappeenrannanseurakunnat.fi

Lappeenrannan seurakuntayhty-

Tärkeä hiljaisuus
Näytelmät räätälöidään sopimaan
kulloiseenkin esitystilaan, oli se
sitten suuri tai pieni. Lapset eivät jää vain passiivisiksi katsojiksi, vaan heille esitetään välillä kysymyksiä.
— Haetaan vastauksia yleisön

Rippikouluopetus jatkuu
nyt etänä ja verkossa
Anne Seino laulaa lämmittelylauluja kanteleella ennen näytelmää.

puolelta ja sieltä kyllä tulee ja kuuluu kommenttia, Alamäki hymyilee.
Pienimmillään näytelmillä on
ollut 15 hengen yleisö, suurimmillaan 100 henkeä. Hiljaisuuden lahja -näytelmässä kovaääninen Aino-tyttö (Alamäki) löytää metsästä hiljaisuuden ja haalii sitä lumisadetta esittävästä hallaharsosta
myssyyn.
— Siinä on jokin taika, kun se
hallaharso menee ylös alas ja klassinen musiikki soi, niin se on kummallista, miten porukka on ihan
hiljaa, Alamäki kertoo.
— Se pysäyttää, vaikka olisi sata
ihmistä, Seino toteaa.
Näytelmän lopussa Aino antaa
myssyn äidilleen, joka on toivonut
lahjaksi hiljaisuutta.
— Hiljaisuus on lahja, ja sitä voidaan löytää erilaisista paikoista,
Seino kertoo.
— Ihmisen, niin lapsen kuin aikuisenkin on hyvä välillä pysähtyä,
kun koko aika touhotetaan paikasta toiseen. Se hiljaisuus on tärkeää.
Lapset ovat saaneet näytelmästä lähtiessään mukaan hiljaisuutta
aarrearkusta ja Ainon myssystä.
— Yhdessä paikassa yksi lapsi
sanoi, että annat sie vielä vähän lisää sitä hiljaisuutta, kun mie veisin sitä kotiin miun isille, Alamäki kertoo.
Atso Suopanki

Anne Seino

Sanna Mattero

Kaikki kevään rippikoulujen tapaamiset
ja leirit on peruutettu.
Rippikouluopetus kuitenkin jatkuu etänä ja verkossa.
Jokainen rippikouluryhmä saa ohjeet omalta
ohjaajatiimiltä maaliskuun aikana.
Kesän leiritoiminnasta ei ole vielä päätetty mitään uutta.
Seuraamme ja arvioimme tilannetta kuitenkin koko ajan.
Tiedotamme uusista toimenpiteistä ja ohjeista heti,
kun niistä on päätetty.
Pyrimme siihen, että jokainen 15-vuotias voi käydä
rippikoulun ja osallistua konfirmaatioon.
Hyvän Jumalan siunausta ja rauhaa!
Terveisin, rippikoulutyöntekijät
LAPPEENRANNAN
EV.LUT.
SEURAKUNNAT

Parisuhdeleiri ”Törmäyskurssi”
24.–26.7. Piiluvan leirikeskuksessa, Taipalsaarent. 476
”Miten luovia ristiaallokossa –
etsien väylää yhteiseen hyvään”
Lisätietoja: lappeenrannanseurakunnat.fi,
parisuhdetyo.lpr@evl.fi tai leirivastaava
Ulla Junell p. 040 3126 504.

Lappeenrannan seurakuntien perinteinen

Ruskaretki

la 5. – la 12.9. Suomen Ladun Kiilopään retkeilykeskukseen

Aino (Sari Alamäki) ottaa äidilleen talteen hiljaisuutta.
Anne Seino

Talviloma huipentui
Kummin kaa
-perhepeliin

Eija Fabritius
➤ Kuoromiehet on 15miehinen lappeenrantalaiskuoro, jossa keski-ikä
lähentelee 80 vuotta.
Kuoroa johtaa musiikkipedagogi Nadja Härkönen.
Kuoron puheenjohtajana
toimii Seppo Saarinen
ja varapuheenjohtajana
Aarni Metsä.
➤ Miehen matkalaukku
-esityksen käsikirjoituksen
on koonnut kulttuurituottaja Timo Mattila.
Teosta esitetään vain
Ristikankaan kappelissa.
Tuotannon pääyhteistyökumppanina toimii Lappeenrannan seurakukunta.

Tervetuloa mukaan
varhaiskasvatuksen

VARHAISKASVATUS

män varhaiskasvatuksessa on ilahdutettu lapsia esittämällä näytelmiä Lappeenrannan päiväkodeissa
sekä erinäisissä tilaisuuksissa. Viime vuonna Oivallusten päivä -näytelmän aiheena oli erilaisuus. Noin
puolen tunnin mittaista näytelmää
esitettiin kahden kuukauden aikana 58 kertaa yhteensä noin 2700
lapselle. Tänä vuonna esitettiin
maaliskuuhun saakka Hiljaisuuden
lahja -näytelmää, jonka aiheena oli
hiljaisuus.
— Päiväkotinäytelmämme sopivat kaikille uskontokunnasta ja
katsomuksesta riippumatta. Ne eivät siis ole varsinaisesti Raamattuaiheisia näytelmiä, mutta teemat
nousevat kyllä sieltä. Niitä ovat
esimerkiksi miten eletään toisten
kanssa, mikä on oikein ja väärin ja
mitä on yhteisesti toimiminen ja
kaverina oleminen, lastenohjaaja
Anne Seino kertoo.
— Ne ovat kristillistä kasvatusta,
lastenohjaaja Sari Alamäki lisää.
Hän ja Seino ovat osa varhaiskasvatuksen nelihenkistä porukkaa,
joiden työajasta suurin osa kuluu
kaupungin ja seurakunnan välisessä päiväkotimentorointi-yhteistyössä. Vuosittainen näytelmä on
yksi osa tätä yhteistyötä, jota tehdään myös kaupungin muiden tahojen kanssa. Näitä ovat muun
muassa Eksote, neuvolat, vanhustenkodit ja päiväkodit.
— Haluamme palvella koko kaupungin lapsiperheitä, Seino kertoo.
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SaiPa ja Sport kohtasivat karkauspäivän

Ketkä?????

kummipelissä. Kummin kaa -peleillä korostetaan kummien roolia lapsen elämässä ja
kiitetään kummin tehtävään ryhtyneitä aikuisia.
Kummipelin aloituskiekkoa oli pudottamassa 7-vuotias Elma yhdessä Hannukumminsa kanssa. Toisella erätauolla käytiin seurakuntien liikunta-agentti Ville Piiran johdolla rangaistuslaukauskisa kum
mien ja isien sekä lasten välillä.
Ottelussa oli vahvasti läsnä myös Yhteisvastuukeräys, josta jaettiin tietoa. Ottelussa yhteistyökumppaneina olivat keräyksen
yhteistyökumppanit MLL ja Pelastakaa Lapset ry. Myös SaiPan pelaajia oli seurakunnan pisteellä keräyslippaan kanssa ja samalla kuvauspisteellä kuvattavana.

Lähde upeisiin Saariselän maisemiin! Alustava hinta n. 620 € (tarkentuu osallistujamäärän
mukaan) sisältää matkat, majoituksen kahden
hengen huoneissa Niilanpään hotellissa, hotellin
aamupalan ja päivällisen sekä yhden ruokailun
paluumatkalla. Savusaunamahdollisuus kerran
viikon aikana.
Matkalla mukana kirkkoherra Hannu Haikonen ja
rovasti Jukka Lehtinen. Yhteistä ohjelmaa, hyvää
seuraa ja kauniita maisemia. Lähde mukaan!
Ilmoittautuminen seurakuntasihteeri Anne-Mari
Välikaupille 29.5. mennessä p. 040 3126 301,
sähköpostilla anne-mari.valikauppi@evl.fi tai
seurakuntayhtymän kotisivujen kautta os.
lappeenrannanseurakunnat.fi.
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SEURAKUNTATYÖ

SEURAKUNTATERVEHDYS Huhtikuu 2020

SEURAKUNTATERVEHDYS Huhtikuu 2020

SEURAKUNTATYÖ
Pixabay

Matka Herättäjäjuhlille
Kauhavalle 3.–5.7.

Matkareitti: Imatra-Joutseno-LauritsalaLappeenranta-Lemi-Savitaipale-Mikkeli.
Matka ja majoitus (aamupalalla) 2 hengen
huoneissa, yht. 160 €, pelkkä matka 60 €.
Ilmoittautumiset ja tied. Raija-Liisa Anttonen,
p. 050 3389139, raijaliisa.anttonen@gmail.com.

Mies, hellitä hetkeksi!

Miesten retriitti

pe–su 16.–18.10. Tuosan leirikeskuksessa, Vehkataipaleentie 520
Retriitissä on tilaisuus levähtää, virkistäytyä,
olla hiljaisuudessa ja kuunnella Jumalan
puhetta.
Aloitamme pe klo 18 ja päätämme yhdessäolon su klo 15. Hinta 90 € (täysihoito yhden
hengen huoneissa). Retriitin vetäjinä Juha
Eklund ja Timo Lampi.
Ilm. 25.9. mennessä (mieluusti mahd. pian):
Liisa Hovi: 040 3126 208, liisa.hovi@evl.fi.
Tiedustelut: Juha Eklund, 040 3126 500,
juha.eklund@evl.fi.
Parisuhdeviikonloppu retkeillen

”Yhteinen retkemme” – yhteisen
ajan ja tekemisen mahdollisuudet
pe–su 11.–13.9. Petkeljärven (Ilomantsi)
kansallispuistossa
Viikonloppuna liikutaan
kansallispuiston luonnossa meloen/soutaen
ja patikoiden. Mukaan
mahtuu 10 paria. Viikonloppu toteutetaan
ilman lapsia.

Täysihoitohinta on 200 € / pariskunta
(+ välinevuokra). Majoitus 2 hengen huoneissa Petkeljärven Retkeilykeskuksessa. Matkat
tehdään kimppakyydein. Viikonlopun vetäjinä ovat Heli ja Juha Eklund.
Lähtö Lappeenrannasta pe n. klo 16 ja paluu
sunnuntai-iltana. Sitovat ilmoittautumiset
keskiviikkoon 15.5. mennessä liisa.hovi@evl.fi
tai p. 040 3126 208.
Huom. Peruutustapauksessa ei osanottomaksua palauteta, vaan jokainen hakee korvausta
omasta matkavakuutuksestaan.

KUULUTUS
Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon hautausmaan määräajaksi luovutettujen hautojen hallinta-aika on päättynyt 31.12.2019.
Hautaoikeuden haltijan hakemuksesta hautaoikeuden
voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. KL 17 LUKU 2§.
Hautaoikeuden haltijaa pyydetään ottamaan yhteyttä
asiassa Lappeenrannan seurakuntien palvelupisteeseen, puh. 040 3126 281.
Lista niistä haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt, on nähtävissä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kotisivuilla www.lappeenrannanseurakunnat.fi.
Kuulutuksesta on laitettu tiedote haudoille. Haudalla
olevaa kuulutuslappua ei saa poistaa.
Lappeenrannassa 25.3.2020
Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkoneuvosto

Sairaalapappi antaa
tukea myös saattohoitoosastolla.
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LaatuJalka
Merja Kosonen
Puh. 044 972 5048

60 vuotta
sairaalasielunhoitoa
Sairaalasielunhoito on osa kirkon perustyötä,
jota toteutetaan Lappeenrannassa yhteistyössä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän ja sen alueella olevien evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa.
Suomalaisen sairaalasielunhoidon

juuret löytyvät Helsingistä, jonne pe
rustettiin ensimmäinen sairaalasaar
naajan virka vuonna 1925. Tämän
työ oli hyvin julistuksellista ja erosi
nykyaikaisesta sairaalapappien toi
minnasta. Sairaaloissa vierailevat pa
pit olivat 50-luvun alkuun asti val
tion palkkaamia. Kun valtio luopui
tuosta järjestelmästä, seurakunnat ja
seurakuntayhtymät varsinkin isom
missa kaupungeissa ryhtyivät perus
tamaan sairaalapappien virkoja. Vie
railupohjalta tehty työ ei vastannut
työn haasteisiin ja sairaaloiden odo
tuksiin, ja muutoksen jälkeen sairaa
lapapit saivat työhuoneet sairaalois
ta, päästen osaksi sairaalan työyhtei
söä.
Virkojen perustamisen yhteydes
sä syntyi sairaalapappeja varten luo
tu erikoistumiskoulutus, jonka sisäl
töön vaikutti eniten teologi, kirjai
lija Irja Kilpeläinen. Hän toi 60-lu
vulla lähimmäiskeskeisen sielunhoi
don Suomeen saatuaan oppinsa Yh
dysvalloista. Siinä keskustelunaiheet
lähtivät siitä, mistä ihmiset haluavat
itse puhua, eikä potilaille tehty evan
keliointia.
— Emme ole täällä saarnaamassa
tai opettamassa, vaan kuuntelemas
sa ihmisiä ja elämässä heidän rin
nallaan, johtava sairaalapastori Ari
Riuttaskorpi toteaa.
Hän on toiminut Lappeenrannas
sa sairaalapastorina vuodesta 2012
lähtien.

Muutoksia
Terveydenhuollon kenttä on kovin
erilainen kuin mitä se on ollut 60
vuotta sitten.

— Täytyy koko ajan elää siinä ajas
sa ja reagoida kentän ja yhteiskun
nan muutoksiin, Riuttaskorpi toteaa.
Esimerkkinä sairaalapappien työ
suuntautuu nykyään entistä enem
män vanhuspuolelle.
— Palvelukodit ovat tulleet tähän
työhön mukaan viime vuosina, Riut
taskorpi kertoo.
Hoitoajat ovat nykypäivänä ly
hempiä kuin vuosikymmeniä sitten.
Tämän vuoksi sairaalapappi näkee
samaa potilasta sairaalassa yleensä
kerran tai pari.

”Emme ole täällä
saarnaamassa tai
opettamassa.”
ARI RIUTTASKORPI

Vuosien mittaan hautaan siunaa
miset sairaaloiden kappeleissa ovat
lisääntyneet huomattavasti, vuodes
ta 2007 lähtien sairaalapastorina toi
minut Laura Siitonen kertoo.
— On enemmän pieniä hautajai
sia, joissa on vähän saattoväkeä. Ha
lutaan pitää hautajaiset arkena pieni
muotoisesti ilman suuria muistotilai
suuksia.
Siitonen ja sairaalapastori Pia
Haikonen pitävät yksittäisten poti
laiden kohtaamisen ohella erilaisia
ryhmiä, joissa potilaat toimivat tois
tensa vertaistukena. Siitonen pitää li
säksi sururyhmää Saimaan syöpäyh
distyksen neuvontahoitajan kanssa
läheisensä menettäneille.
Eksoten terveys- ja vanhustenpal
velujen johtaja Tuula Karhula ker

too arvostavansa sairaalapappien toi
mintaa.
— Meidän osastoilla työskentele
vät hoitajat ovat tyytyväisiä siitä, et
tä sairaalapastori on siellä käytettä
vissä keskusteluihin. Jos on vaikka
joku kovasti keskustelua tarvitseva
potilas, niin se auttaa hoitajienkin
työssä, kun siellä on sitten ihminen
juttelemassa hänen kanssaan, Karhu
la kertoo.
— Toinen erityismaininta on saat
tohoito-osasto, missä toiminta on
hyvinkin integroitua.

Juttusilla
Sairaalapapin työpäivä koostuu
usein potilaiden kanssa keskuste
lusta. Papit vierailevat sairaaloissa ja
käyvät tervehtimässä potilaita, jotka
voivat halutessaan keskustella näi
den kanssa. Sairaalapapit voivat saa
da yhteydenottopyyntöjä henkilö
kunnan ja potilaiden omaisten kaut
ta, jotka voivat myös halutessaan
purkaa tuntojaan sairaalapapille.
Sairaalapastorit eivät tiedä poti
laiden diagnooseja, elleivät nämä ota
sitä itse puheeksi.
— On hyvä, ettemme tiedä, mikä
vaiva ihmisellä on. Emme ajattele ih
mistä diagnoosina, vaan ennen kaik

Pixabay

Pelkäämme,
mutta
olemme
turvassa
Koskaan ennen en ole lähestynyt
pääsiäistä sellaisen tunnelman kes
kellä kuin nyt pandemian silmäs
sä eläessämme. Pinnan alla ympäril
lämme ja meissä itsessämmekin mu
hii ehkä pelkoa, epävarmuutta ja ou
touden tunnetta. Jeesuksen ensim
mäiset ystävät olivat pääsiäispyhi
nä hekin levottomia ja epävarmoja.
He olivat suorastaan peloissaan. He
kokivat siis osin samanlaisia tunto
ja kuin mekin. Kiirastorstain ehtool
lisella oli tunnelma kuin vedenpaisu
muksen aattona. Öljymäellä ja Get

kea ihmisenä, Siitonen toteaa. Riut
taskorpi on samoilla linjoilla.
— Totta kai ne sairaudet tulevat
monesti esiin potilaiden kertomana,
mutta emme keskity ihmisen sairau
teen, vaan ihmiseen kokonaisuutena
ja hyvin monista muista näkökulmis
ta. Ihminen on valtavan paljon enem
män ja muuta kuin pelkkä sairauten
sa, ja me keskitymme siihen ja py
rimme sitä kautta tukemaan ja vah
vistamaan häntä.

”Täytyy myös
huolehtia omasta
hyvinvoinnista.”
LAURA SIITONEN

— Nähdään se ihminen diagnoo
sien takaa, Siitonen lisää.
— Toki jos ihminen on vakavasti
sairas, voi olla hurja tarve puhua sii
tä, että on tällainen sairaus tullut, et
tä sitä saa purkaa, Haikonen kertoo.
Hän aloitti vuonna 2014 osa-aikaise
na sairaalapastorina ja siirtyi vuonna
2016 kokoaikaiseksi.
— Välillä käydään sairautta läpi ja
välillä sitten puhe lähtee johonkin

semanessa oli ahdistava ilmapiiri.
Pitkäperjantain ristinkuolema mer
kitsi valtavaa pettymystä, toivon mu
renemista ja pimeyden laskeutumis
ta opetuslasten elämään. He linnoit
tautuivat karanteenia vastaaviin olo
suhteisiin lukittujen ovien taakse pe
loissaan ja masentuneina.
Pian tämän jälkeen juuri haudat
tu Rauhanruhtinas liittyi Emmausta
kohti kävelevän kahden miehen seu
raan ja avasi heidän ajatuksensa ym
märtämään, mistä oli kysymys. Vas
ta kun Ylösnoussut perille saavut
tua asettui miesten kanssa illallisel
le, miehet tunsivat hänet. Illallinen
muuttui Ehtoolliseksi. Myöhemmin
Jeesus tuli lukittujen ovien läpi ope
tuslasten keskelle ja julisti: ”Rauha
teille”. Jeesus ei vain puhunut rau
hasta, vaan antoi sen. Kohtaaminen
muutti miehet.
Voisimmeko me löytää itsem
me noissa tapahtumissa? Säteileekö
pääsiäisestä valo meidänkin hämä
räämme? Omassa mielessäni eritte
levä järki ei ole se paikka, jossa pit

muuhun, koska se on aina se ihmi
nen, joka määrää sen aiheen, mistä
haluaa meille puhua.
Siitonen kertoo kohtaavansa poti
laat avoimin, herkin mielin.
— Kuulostelen, mitä ihminen toi
voo minulta ja mistä haluaa keskus
tella. Hän itse päättää ja määrittelee,
mistä haluaa puhua.
Moni olettaa sairaalapappien ole
van kuolevia ja heidän omaisiaan
varten, Siitonen toteaa.
— Sitä toki myös ollaankin pal
jon, mutta olemme myös ihan kaik
kia potilaita, omaisia ja henkilökun
taa varten, oli minkälainen tilanne
tahansa.

Kutsumustyötä
Työ, jossa kohdataan sairaita ja myös
kuolemaa muuttaa väistämättä omaa
suhtautumista sairauteen ja kuole
maan.
— Niin se on, että mitä tahansa voi
koska tahansa tulla kenelle tahansa,
Riuttaskorpi toteaa.
Haikosella työ on vaikuttanut
suhtautumiseen perhettä kohtaan.
— Oman perheen merkitys on kas
vanut ihan äärettömän paljon tämän
työn myötä. Sen priorisoi ykköseksi
kaikessa vapaa-ajan riennossa.

käperjantain ja pääsiäisen sanoma
kirkkaimmin minulle avautuu. Ris
tin ja ylösnousemuksen tapahtumis
sa meitä lähestyy taivaasta tuleva hy
vyys, joka on syyllisyyttä, pelkoja ja
kuolemaakin suurempi. Sen voimme
aavistaa, kokea ja ottaa vastaan vain
sydämellä.

”Emme tiedä
paljonko
paratiisimatkaamme
on jäljellä, mutta
yksin sitä ei tarvitse
taivaltaa.”
Tänä vuonna löydän itseni pelkää
vien apostolien ja haudalle mennei
den naisten joukosta. Haluan kokea
saman kuin hekin.
Kovin kaukana en ole myöskään
ristin rikollisesta, joka tiesi olevan

Siitonen painottaa itsestään huo
lehtimisesta raskaan työn vastapai
nona esimerkiksi harrastusten, työn
ohjauksen ja itsetuntemuksen kaut
ta.
— Jotta pystyy auttamaan toisia,
täytyy myös huolehtia omasta hyvin
voinnista.
Sairaalapapin työ vaatii Riuttas
korven mukaan henkilökohtais
ta kutsumusta ja mielenkiintoa vai
keidenkin asioiden kohtaamiseen ja
käsittelyyn.
— Vaikka työ ja tilanteet tuntuvat
joskus raskailta, niin kuitenkin se, et
tä niissä saa olla osana ja mukana on
palkitsevaa.
Hän huomauttaa sairaalasielun
hoidon olevan laajempi asia kuin
pelkästään sairaalapappien tekemä
työ.
— Potilaat lohduttavat toinen tois
tansa, omaiset tukevat heitä ja hoi
tohenkilökunta tekee oman työn
sä ohella sellaista työtä, mitä mekin
teemme.
Koronavirus on aiheuttanut voi
makkaita rajaamistoimia terveyden
huollon kentällä. Tämä on vaikutta
nut myös sairaalapastorien toimin
taan.
— Ensimmäinen asia, mikä pitää
ottaa huomioon on se, että turvataan
terveydenhuollon henkilökunta ja
potilaat, ettei heitä altisteta, Riuttas
korpi kertoo.
— Asetetaan se ihan ensimmäiselle
sijalle, mutta totta kai pitää löytää ta
pa elää ihmisten rinnalla.
Sairaalapastorit eivät täten käy
tällä erää vierailulla sairaalassa eivät
kä palvelukodeissa, saattohoidossa
olevia potilaita lukuun ottamatta, ja
silloinkin vain pyynnöstä. Sairaala
pastorit ovat nyt tavoitettavissa pu
helimitse.
— Olemme vieneet meidän nume
roita sinne nähtäväksi ja rohkaisseet
henkilökuntaa siihen, että potilaat ja
asukkaat voivat soittaa meille. Kes
kustelu ja rukoilu puhelimen välityk
sellä onnistuu mainiosti, Riuttaskor
pi toteaa.
Atso Suopanki

sa surkean elämänsä kalkkiviivoilla,
mutta löysi sittenkin uskon, toivon
ja rakkauden, siis Jeesuksen. Mie
hen rukous pelkistyi äärimmilleen:
”Jeesus, muista minua, kun tulet val
takuntaasi.” Vapahtajan vastaus on
ihmeellinen: ”Jo tänään olet minun
kanssani paratiisissa.” (Lk 23:41-43)
Mehän olemme siis turvassa, jos
huomaamme Kristuksen kulkevan
kanssamme, tuli mitä tuli. Silti ehkä
pelkäämme, koska olemme vain pie
niä ja tyhjäkätisiä ihmisiä. Mutta pe
lon satuttavin kärki on poissa. Em
me tiedä paljonko paratiisimatkaam
me on jäljellä, mutta yksin sitä ei tar
vitse taivaltaa. Taivaallinen rauha ju
listetaan meillekin. Olemme rakkau
den huomassa. Hän kietoo meidät
huolenpitoonsa, joka on suurempi
mitään ulkonaista tai sisäistä uhkaa.
Pääsiäinen antaa meille levon, koska
Kristus on voittaja.
Timo Paukkala

Ruokolahden eläkkeellä
oleva kirkkoherra

Jalkojen hoitoa
koti- ja laitoskäynteinä
Omaishoidon palvelusetelituottaja

Hoiva- ja siivouspalvelut
ihan kaikille!

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

Alina Lappeenranta

liisa.nikamaa@alinahoivatiimi.fi

www.alinahoivatiimi.fi

KESÄMÄEN
LEIPOMO

www.kesamaenleipomo.fi

KAHVILA MYYMÄLÄ

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

Savitaipaleen

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

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

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

Saimaantie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO

92

Palvelua yli
vuoden
kokemuksella!
Hautaustoimisto
kukkakauppa
Hautaustoimisto jajaKukkakauppa

Tolvanen Oy

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

Surun kohdatessa, hoidamme kaikki
hautauksiinne liittyvät asiat puolestanne.
Meillä voitte asioida myös puhelimitse ja sähköpostilla.
Tarvittaessa voimme sopia kotikäynnistä.

HAUTAUSTOIMISTO - KUKKAKAUPPA
KAUPPAKATU 47, PUH. 05-453 1604, 045 128 9360
mirjaminkukka@gmail.com, www.mirjaminkukka.fi
Suomen Kivivalmiste Oy:n hautakiviedustus

Seurakuntien palvelut
tällä hetkellä

Koronavirusepidemia on aiheuttanut muutoksia
toimintoihimme. Katso mistä voit tavata
työntekijämme — ota rohkeasti yhteyttä,
yhteystiedot ohessa! Sähköpostiosoitteet
muodossa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Perheneuvonta

palvelee asiakkaita tällä erää
etänä. Ajanvaraus arkisin klo
11–12 puh. 040 3126 800, sähköposti: lappeenranta.perhe
asiat@evl.fi.
Perheneuvonta päivystää
puhelimitse ma-pe klo 11-12.
Vastaanotto puhelimitse tai
teamsin kautta. Ota yhteyttä!
puh. 040 3126 800
lappeenranta.perheasiat@evl.fi

Diakonia
Hallinto

Talousjohtaja
Kari Virtanen
040 3126 200
Viestintäpäällikkö
Eija Fabritius
040 3126 818

Erityisnuorisotyö

Instagram: @erkkatyosrkylpr
Snapchat: erkkapaula

Pia Haikonen
- 040 3126 812
- Palvelukodit: Juurakkokatu, Leivontie, Ortamonpuisto,
Penttiläntie, Pienniemi
- EKKS: K2
- Lasten- ja nuorten talo:
nuorisopsykiatria

Varhaiskasvatus

Facebook: Erityisnuorisotyönohjaaja Paula Seppänen

Instagram: lprsrkvarhaiskasvatus
Facebook: Lappeenrannan seurakuntien varhaiskasvatus

Erityisnuorisotyöntekijä
Juho Karjalainen
040 3126 845

Hei vanhempi!
Jos kaipaat juttuseuraa tai asiat
mietityttävät - soita meille:

Erityisnuorisotyöntekijä
Paula Seppänen
040 3126 844

Lastenohjaaja
Sari Alamäki
040 3126 871

Sairaalasielunhoito

Lastenohjaaja
Helena Räty
040 3126 884

Koronavirusepidemian takia sairaalapastorit eivät toistaiseksi
vieraile osastoilla kuin niissä tilanteissa, joissa se yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa katsotaan tarpeelliseksi.
Sairaalapastorit ovat kuitenkin tavoitettavissa puhelimitse.
Kuitenkin joissakin tilanteissa,
erityisesti joissakin saattohoitotilanteissa ja muissa kriittisissä
tilanteissa, joissa potilas/omainen toivoo papin käyntiä, se on
mahdollinen. Päätöksen tästä
tekee hoitohenkilökunta. Joitakin ryhmiä/toimintoja voimme
toteuttaa myös erilaisia sähköisiä alustoja hyväksikäyttäen.
Sairaalapastorit, heidän puhelinnumeronsa ja vastuuosastot ovat alla. Voit kuitenkin ottaa heihin yhteyttä osastorajoista riippumatta.
Ari Riuttaskorpi
- 040 3126 810
- EKKS: K3, K4, K5, K6, Ps 1,
Ps 3; tarvittaessa: dialyysi, tehoosasto ja valvonnat, päivystys,
syöpähoitoyksikkö
Laura Siitonen
- 040 3126 811
- Armilan kuntoutuskeskus
- EKKS: K7, C- ja G-osastot,
akuuttigeriatrinen kuntoutus
(F1)

Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Laura Toivanen
040 3126 858
Hei varhaiskasvattaja!
Olemme olemassa
myös teitä varten – soita:
Päiväkotimentorit
Anne Seino
040 3126 241
Tuula Talonpoika
040 3126 873
Tavoitat meidät arkisin
klo 8-16.

Päihde- ja kriminaalityö
Diakoni
Ari Tuomikoski
040 3126 835

Seurakuntien palvelupiste

auttaa edelleen apua tarvitsevia
monin eri tavoin koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Koronavirukseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti
haluamme estää epidemian leviämistä, siksi asiointi hoidetaan
puhelimitse ja sähköisiä apuvälineitä käyttäen. Asioiden hoito
vie nykyisin aiempaa enemmän
aikaa, joten suhtauduthan tilanteeseen kärsivällisyydellä. Kartoitamme yhteydenotossa avuntarpeen ja tarvittaessa taloudellisen tilanteen. Huomioimme
epidemian myötä lisääntyneet
haasteet. Myös ruoka-apua järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Kaikki seurakuntien työntekijät ohjaavat parhaansa mukaan avun piiriin. Ota rohkeasti yhteyttä alueesi diakoniatyöntekijään:

Joutseno

Kappalainen
Maarit Hirvi
040 3126 502

Nuorisotyönohjaaja
Satu Terävä
040 3126 741

Seurakuntapastori
Ulla Junell
040 3126 504

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niina Korpi
040 3126 740

Seurakuntapastori
Pasi Riepponen
040 3126 503

Lähetyssihteeri
Katriina Pyyhtiä
040 3126 730

Nuorisotyöntekijä
Timo Lampi
040 3126 540

Lappeen seurakunta

Nuorisotyöntekijä
Ville Piira
040 3126 541

Kirkkoherra
Mika Lehtola
040 3126 601

Seurakuntapastori
Nina Palm
040 3126 605
Seurakuntapastori
Susanna Julin
040 3126 604
Kanttori
Heidi Harju
040 3126 611
Nuorisotyönohjaaja
Jari Berg
040 3126 640
Nuorisotyönohjaaja
Päivi Suutari
040 3126 641
Nuorisotyönohjaaja
Anna-Riina Aromaa
040 312 6642

Diakoni
Katri Smolander
040 3126 322

Lähetyskasvatussihteeri
Heidi Jantunen
040 312 6630

Diakoni
Ekke Rikka
040 3126 720.

Lappeenrannan
seurakunta

Lappee

Diakonissa
Sirkka Kiuru
040 3126 621
(sirkka.i.kiuru@evl.fi)
Diakoni
Annika Meskanen
040 3126 620

Lappeenranta

Diakonissa
Marika Gustafsson
040 3126 321

on toistaiseksi suljettu koronavirustilanteen vuoksi. Palvelemme puhelimitse ja sähköpostilla ma–to klo 10–15 ja pe klo
10–13. Puh: 040 3126 281, 040
3126 282, 040 3126 283 ja 040
3126 284 tai sähköpostilla: lappeenranta.palvelupiste@evl.fi.

Diakonissa
Pirkko-Liisa Ojanen
040 3126 320

Päiväkeskus Tikankulma

Diakonissa
Maria Repo
040 3126 421

os. Siltak. 2 on suljettu 13.4.
saakka. EU-kassit ja leivänjako puhelimitse sopien 0400
542654 tai Maarit 040 3126
825. Keskustelu tai diakonian
apu: Ari 040 3126 835. Asiointi vain yksi henkilö kerrallaan, ei
ryhmissä! Oven edessä oleva terassi eristetty nauhoin turvallisuussyistä. Pysy ulkopuolella tai
emme voi jakaa ruokaa.

Vs. seurakuntapastori
Jani Mäkitalo
040 3126 706

Diakoni
Tuija Kokki
040 3126 721

Lauritsala

Kirkkoherra
Hannu Haikonen
040 3126 300

Papit
Kukka-Maaria Kalpio
040 3126 302
Mikko Ojanen
040 3126 303
Laura Hienonen
040 3126 306
Reetta Karjalainen
040 3126 307
Nuorisotyöntekijä
Marjo Hänninen
040 3126 340
Nuorisotyöntekijä
Janne Pehkonen
040 3126 341
Nuorisotyöntekijä
Krista Ylä-Kotola
040 3126 342

Lauritsalan
seurakunta

Diakonissa
Tuija Tiainen
040 3126 422

Kirkkoherra
Pentti Berg
040 3126 400

Sammonlahti

Seurakuntapastori
Risto Herranen
040 3126 404

Diakoni
Soili Hämäläinen-Mujo
040 3126 520
Diakoni
Anni Wahlroos
040 3126 521

Jumalanpalvelukset verkossa

Seurakuntien työntekijöiden yhteystietoja

Voit kuunnella oman seurakuntasi
jumalanpalvelukset Järviradiosta
osoitteessa https://lprsrk.radiotaajuus.fi

Joutsenon seurakunta
Vs. kirkkoherra
Aki Lasonen
040 3126 704

Vs. kappalainen
Hannamaria Yliraudanjoki
040 3126 702

Lähetyskasvatussihteeri
Anja Kytölä
040 3126 542
Löydät kaikki yhteystiedot
kotisivuiltamme os.
lappeenrannanseurakunnat.fi.

Kirkon keskusteluapu

Palveleva puhelin 0400 22 11
80 avoinna joka ilta klo 18–24.
Operaattori veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaisen
hinnan (pvm/mpm).
Palveleva chat os. kirkonkeskusteluapua.fi
Palveleva netti os. kirkonkeskusteluapua.fi/palveleva-netti
Palveleva kirje: kirjoita kirje ja
lähetä se osoitteella: Palveleva
kirje, PL 210, 00131 Helsinki.
Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi.

Keskusteluapua verkossa
nuorille ja koululaisille

Kirkon Ristiohjain-pelistriimauskanavalla osoitteessa twitch.tv/ristiohjain kirkon
työntekijät pelaavat ja keskustelevat pelaamisesta.
NettiSaapas os www.saapas.fi
menee nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja kuuntelee, mitä
nuorilla on mielen päällä.
Sekasin-chat os. sekasin247.
fi on valtakunnallinen keskustelualusta 10–29-vuotiaille. Sekasin-chatissä voit keskustella mieltäsi askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti.
Chatissa päivystävät järjestöjen
ammattilaiset sekä koulutetut
vapaaehtoiset. Chat on avoinna ma–pe klo 9–24 sekä la–su
klo 15–24.
Nettitupu os. www.nettitupu.
fi on kaikille kouluikäisille tarkoitettu auttamispalvelu verkossa. Voit keskustella mieltäsi painavista asioista Nettitupun
työntekijöiden kanssa. Palveluja
koordinoi Nuori kirkko ry.

Lappeenrannan ev.lut.
seurakunnat verkossa
www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Seurakuntapastori
Helena Meriläinen
040 3126 403

instagram.com/lprseurakunnat

Nuorisotyönohjaaja
Kirsi Lampi
040 3126 442

twitter.com/lprseurakunnat

Nuorisotyönohjaaja
Markus Rantanen
040 3126 441

Sammonlahden
seurakunta
Kirkkoherra
Juha Eklund
040 3126 500

facebook.com/
lappeenrannanseurakunnat
youtube.com/lprseurakunnat
Keskusteluapua on puhelimitse saatavissa myös Eksotelta:
www.eksote.fi/Koronavirus/
tietoa_palveluista/keskusteluapua_puhelimitse/

SEURAKUNTATERVEHDYS Huhtikuu 2020

AJANKOHTAISTA

KESKIVIIKKO 1.4.
17.30 Lapsiperheiden pääsiäisaskarteluilta Karhuvuoren srk-kodilla, Karhuvuorenk. 19

HILJAISEN VIIKON
TIISTAI 7.4.
9.45-10.15 Lasten ja perheiden
pääsiäiskirkko Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
9.00 ja 10.00 Lapsiperheiden ja
päivähoitoväen pääsiäiskirkko
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
18.00 Iltakirkko Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.

HILJAISEN VIIKON
KESKIVIIKKO 8.4.
9.30 Lapsiperheiden ja päivähoitoväen pääsiäiskirkko Pulpin srktalolla, Linjat. 11.
12.00-14.00 Pääsiäismyyjäiset
Joutsenon srk-keskuksessa, Penttilänt. 5. Myytävänä leivonnaisia ja
käsitöitä, arvontaa.
13 Keskiviikkomessu Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Kirkkokahvit.
18.00 Iltakirkko Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.

KIIRASTORSTAI 9.4.
14.00 Kaikki turha mennyt – runoryhmä Carmina Lauritsalan kirkossa, Kauppalank.1
18.00 Sanajumalanpalvelus Lappeenrannan kirkossa. Järviradion
kautta kuultavissa: https://lprsrk.
radiotaajuus.fi
18.00-19.30 Iltamessu Lauritsalan
kirkossa, Kauppalank. 1.

Puh. 050-545 1765 / Ajanvaraus

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

PALMUSUNNUNTAI 5.4.

17.00 Lapsiperheiden pääsiäisaskarteluilta, Keskuspappilan Puuhapirtissä, Penttilänt. 7
18.00 Iltakirkko Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
18.00 Hiljaisen viikon iltahetki
Jänhiälän koululla, Rantat. 720.

vä

Kanerva T:mi
p. 044 2792379

17.00 Lapsiperheiden pääsiäisaskarteluilta Ylämaan kirkolla, Koskent.1

HILJAISEN VIIKON
MAANANTAI 6.4.

Aurinkoa päi

Siivous, ikkunanpesut,
hoiva ja huolenpito,
asioinnit ym.

Kotisairaanhoito ja Kotihoitopalvelu

TORSTAI 2.4.

10.00 Perhesanajumalanpalvelus
Lappeenrannan kirkossa. Järviradion kautta kuultavissa: https://lprsrk.radiotaajuus.fi
16.00-17.30 Musamessu Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Ylös
Jerusalemiin -tapahtuman vapaaehtoisten siunaaminen. Messun jälkeen esirukouspalvelu kirkossa ja
kirkkokahvit seurakuntakodilla.
10 Palmusunnuntain nuorten
messu Sammonlahden kirkossa,
Hietakallionk. 7.
10.00 Palmusunnuntain messu
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
10.00 Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35. Mika Lehtola
ja Heidi Harju.
10.00 Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus Ylämaan kirkossa,
Koskent.1. Maria Suurnäkki ja Riina Tölli.

15

Kotipalvelua
J S Heinonen

Pääsiäinen 2020
Lappeenrannan seurakunnissa

i!
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äs

AJANKOHTAISTA

Leikkaa talteen

14

Tervetuloa särälle!
18 Kiirastorstain iltakirkko Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
18.00 Iltamessu Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Joutsenon
Gospelkuoro.
18.00 Kiirastorstain sanajumalanpalvelus Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35. Susanna Julin,
Maria Suurnäkki ja Heidi Harju.
klo 18.00 Kiirastorstain sanajumalanpalvelus Ylämaan kirkossa.
Mika Lehtola ja Riina Tölli.

PITKÄPERJANTAI 10.4.
10.00 Sanajumalanpalvelus Lappeenrannan kirkossa. Järviradion
kautta kuultavissa: https://lprsrk.
radiotaajuus.fi
10.00-11.30 Sanajumalanpalvelus Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokuoro.
10.00 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Lappeen Marian kirkossa. Mika Lehtola ja Heidi Harju.
10.00 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1. Kirkkokuoro.
11.00-18.00 Lähetyskahvila ja
-myyjäiset Lauritsalan seurakuntakodilla, Kauppalank. 1.
14.00-14.30 Ylös Jerusalemiin
-pääsiäisesitys Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Luukaskuoro
mukana.
15.00-16.00 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki Lauritsalan
kirkossa, Kauppalank. 1.
16.00-16.30 Ylös Jerusalemiin
-pääsiäisesitys Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Luukaskuoro
mukana.
10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Sammonlahden kirkossa,
Hietakallionk. 7.

HILJAINEN
LAUANTAI 11.4.
13.00-15.30 Perheiden pääsiäinen Lauritsalan seurakuntakodilla, Kauppalank. 1. Toimintaa lapsille ja perheille.
13.00-16.30 Lähetyskahvila ja
-myyjäiset Lauritsalan seurakuntakodilla, Kauppalank. 1.
14.00-14.30 Ylös Jerusalemiin
-pääsiäisesitys Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Luukaskuoro
mukana.
15.30-16.00 Ylös Jerusalemiin
-pääsiäisesitys Lauritsalan kirkos-

sa, Kauppalank. 1. Luukaskuoro
mukana.
12-15 Mahdollisuus hiljentymiseen avoimessa kirkossa, Sammonlahden kirkko, Hietakallionk. 7
23 Pääsiäisyön messu Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

Ennakkovaraukset p. 040 5280 003

kattaus@museosara.fi

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

PÄÄSIÄISPÄIVÄ 12.4.
8.00 Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus Ylämaan kirkossa. Maria
Suurnäkki ja Antero Kokko.
10.00 Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus Lappeen Marian kirkossa. Nina Palm ja Riina Tölli.
10.00 Sanajumalanpalvelus Lappeenrannan kirkossa. Järviradion
kautta kuultavissa: https://lprsrk.
radiotaajuus.fi
10.00-11.30 Messu Lauritsalan
kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokahvit.
10 Pääsiäispäivän messu Sammonlahden kirkossa, Hietakallionkatu 7.
10.00 Pääsiäispäivän messu Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Leivoskahvit srk-keskuksessa.
Bussikuljetus Joutsenon kirkkoon
lähtee klo 9.20 Korvenkylän srkkodin pihalta, Harmaakalliont. 2 ja
paluukyyti lähtee Joutsenon srkkeskuksesta kirkkokahvien jälkeen klo 12.30.

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ 13.4.
10.00 Sanajumalanpalvelus Lappeenrannan kirkossa. Järviradion
kautta kuultavissa: https://lprsrk.
radiotaajuus.fi
10.00-11.30 Messu Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokahvit.
10.00 2. Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus Lappeen Marian kirkossa. Susanna Julin ja Riina Tölli.
10.00 2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
16 2. pääsiäispäivän mukulamessu Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk.7. Keittoateria.

SU 19.4. KLO 18
Saksankielinen jumalanpalvelus, Gottesdienst in der Osterzeit
Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

• Kotihoito- ja tukipalvelut

- pesuapu, kauppa, ulkoilu, asiointi

• Sairaanhoitajan
palvelut

esim. - verinäytteet
- injektiot ym.
• Jalkahoitoa kotiin

HYVINVOINTI

Asiantuntijuus ja ammattitaito,
tässä avain palveluun aitoon.

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

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

Kotitalkkaripalvelut!

• Kaikki pihahommat ja ulkoremontit
• Keittiösaneeraukset ja -kalusteet
• Sauna-, wc- ja pesuhuoneremontit

Muista kotitalousvähennys!
Pyydä tarjous! • Pekka 050 3063 611

pekka.rautio@raukem.fi
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Eläkeläiskristitty Unto Bryggare:

Kristillisyyden
arvot ja
työnteon
perin kasvattimummoltani
Arkisen elämän vahvan kristillisen arvomaailman perin kasvattimummoltani ja kovan työnteon
moraalin nuoruusvuosien opissa, sanoo tunnettu lappeenrantalainen poliisi, nyt evp apulaispoliisipäällikkö Unto Bryggare, 84,
muistellessaan elämänsä lapsuusaikoja ja sen jälkeistä urheiluelämää ja työtään. Seurakuntayhtymä tekee hänestä tänä päivänä
paljon myös arvokasta työtä, joka
jää monilta huomaamatta.
Unto Bryggare istuu vieressäni
Lappeenrannan uimahallin kahviossa, josta hän on menossa pian
hallin alakerran kuntosalille, huolehtiakseen fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Bryggare tiedostaa urheilijataustaisena ihmisenä
kuntoilun merkityksen. Hän veti muunmuassa Viipurin ystävyyspyöräilyryhmää vuodesta 1988
lähtien 16 kertaa.
Monien lappeenrantalaisten
tunteman evp poliisin syntymäkoti ja tausta sijoittuvat Karjalan
Käkisalmeen. Isä oli kotoisin Kurkijoelta ja äiti Hiitolasta. Äitiä Unto ei muista kun hän kuoli Unton
ollessa puolen vuoden ikäinen.
Mummo hoitikin poikaa ensimmäiset seitsemän vuotta. Mummon kanssa Unto vietti myös talvi- ja jatkosodan ajat sekä sotiin
liittyvät evakkomatkat.
— Kolmas evakkomatka äitipuolen kanssa 18.6. 1944 oli elämälleni kuin ”lottovoitto”. Mentiin lotjakuljetuksena Ristiinaan
venäläisten pommikoneiden pe-

lossa. Lappu kaulassa mentiin Ristiinaan ja vietettiin 18.-19.6. 1944
välinen yö Ristiinan kirkossa. Siitä siirryttiin sitten autokuljetuksena Koivakkalan koululle, jossa kohtasimme Minkkilän kylästä olevan lapsettoman, käteen
vammautuneen sotainvalidi konduktöörin perheen, joka otti meidät huostaansa. Heidän naapurissaan oli minua vuotta vanhempi poika, jonka kanssa ystävystyin
niin syvällisesti, että ystävyys säilyi hänen kuolemaansa saakka.
Hän oli hyvin urheilullinen kaveri
ja myös poikamme Arton kummi.

”Kolmas
evakkomatka
äitipuolen kanssa
18.6.1944 oli
elämälleni kuin
”lottovoitto”.”
Unto Bryggare

— Elämä oli siellä pientilalla
vaatimatonta, mutta kasvavalle
pojalle rikasta. Elämisen eteen tuli tehdä kaikenlaisia maatilan töitä. Joskus rankkojakin, mutta olin
mukana niin lannanajossa kuin
kyntämässäkin. Ja on sanottava,
että ne kesät opettivat minut työn
tekoon ja arvostamaan sitä. Olin
silloin 14-15 vuoden ikäinen, sa-

Monien lappeenrantalaisten tuntema apulaispoliisipäällikkö Unto Bryggare huolehtii eläkepäivillään kunnostaan
käymällä säännöllisesti kuntosalilla.

noo Unto Bryggare.
— Iltaisin käytiin urheilemassa
ja sitten osallistuttiin usein kesäjuhlien yhteydessä pidettyihin urheilukilpailuihin. Kolmiottelussa,
jossa lajeina olivat kuulantyöntö,
pikajuoksu ja pituushyppy alettiin myös pärjätä ja saada tuloksia, jatkaa Unto muisteluaan.
Urheilu tarttui hänen elämäänsä myöhemmin niin, että 1950
-luvulla Unto Bryggare edusti
Suomea pohjoismaiden kuulantyönnön mestaruuskilpailuissa Yrjö Ijäksen kanssa. Kilpailussa he
toivat kaksoisvoiton Suomeen ja
Etelä-Karjalaan.
— Oppikoulussa Imatralla ollessa meillä oli urheiluun innostava
voimistelunopettaja Pentti Saksanen. Hän toi jääkiekon Imatralle jota myös itse pelasin. Muistan
kun pistetalojen kentällä pelattiin
SaiPaa vastaan. Ensimmäinen ottelu hävittiin, mutta toinen voitettiin ja sen ratkaisi hyvän maalivahtipelin pelannut Pentti Hytönen, muistelee Unto naurahtaen.
Myöhemmin urheilussa Unto Bryggare tähtäsi vuoden 1960
Rooman olympialaisten kuulantyöntöön, mutta hän sairastui ennen kisoja reumakuumeeseen joka vei voimat ja hänen koko ur-

heiluharrastuksensa loppui siihen.
Bryggareiden perheessä urheilu tuli elämään sitten tunnetusti
myöhemmin uudestaan kun perheeseen syntyivät vuonna 1958
kaksoset Arto ja Mervi.

”Kristillisyydessä
ja hengenelämässä
Unto Bryggare
kertoo olevansa
ns. arkielämän
tavallinen kristitty.”
Unto Bryggaren poliisin ammattiuraa edesauttoivat armeijassa käydyt aliupseeri -ja reserviuseerikoulut. Hän avioitui vuonna 1957 Toini Rinkisen kanssa ja
meni samana vuonna poliisikouluun josta valmistuttuaan tuli töihin Imatralle liikkuvaan poliisiin.
Kouvola oli myös jonkin aikaa
työpaikkana. Ennen Lappeenrantaan siirtymistään hän toimi vuoden verran keskusrikospoliisissa. Isän työpaikka olisi ollut myös
Mikkelissä, mutta Lappeenranta oli Arton urheilu-uralle ja ke-

hitykselle parempi paikka ja perhe jäi kaupunkiin. Työssään Unto
Bryggare eteni apulaispoliisipäälliköksi, josta jäi eläkkeelle. Unto
Bryggarelle myönnettiin asessorin
arvonimi vuonna 2005.
Kristillisyydessä ja hengenelämässä Unto Bryggare kertoo olevansa ns. arkielämän tavallinen
kristitty. Hän sai ne arvot mummoltaan lapsuusvuosinaan, jossa muunmuassa sunnuntaisin hiljennyttiin kuuntelemaan radiosta tullutta jumalanpalvelusta. Nykyään hän käy kirkossa satunnaisesti ja hiljenee omaan rukoushetkeen aamuin ja illoin. Tutuksi on
tullut myös seurakunnan järjestämä miesten aamiainen-tapahtuma. Kokonaisuutena seurakuntatyössä hän pitää suuressa arvossa
diakonia -ja lähetystyötä, sekä erilaisia auttamistoimia ja rippikoulutyötä.
— Kotia, uskontoa ja vapaata
isänmaata pidän tärkeinä asioina.
Kodin merkitys lasten kasvattajana on ensiarvoisen tärkeää. Opin
sen tietämään jo omassa lapsuudessani sekä myöhemmin kokemaan ja näkemään myös työssäni,
sanoo Unto lopuksi.
Keijo Martikainen
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SEURAAVA
SEURAKUNTATERVEHDYS
ilmestyy ES Keskiviikon välissä keskiviikkona 6. toukokuuta.
Kotisivuiltamme lappeenrannanseurakunnat.fi löydät
muun muassa blogeja, uutisia ja tietoa toiminnastamme.
Voit myös lukea Seurakuntatervehdyksen menneitä
numeroita ja lähettää palautetta ja juttuvinkkejä.
Seuraa meitä somessa:
➤ 	 facebook.com/lappeenrannanseurakunnat.fi
➤ 	 twitter.com/lprseurakunnat
➤ 	 instagram.com/lprseurakunnat
➤ 	 youtube.com/lprseurakunnat

