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”Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän
rakastaa.”
Luuk. 2: 14

23.11.2022, MARRASKUU
55. vuosikerta
JULKAISIJA
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
PÄÄTOIMITTAJA
Laura Hienonen
TOIMITUSSIHTEERI
Eija Fabritius
puh. 040 3126 818
eija.fabritius@evl.fi
Koulukatu 12, PL 45
53101 Lappeenranta
TOIMITUSNEUVOSTO
Eija Fabritius, Atso Suopanki,
Keijo Martikainen,
Juha Eklund ja Marja Talikka
Lehteä jaetaan maksutta kotitalouksiin. Lehteä on mahdollista myös tilata
kotiin maksutta seurakuntayhtymän
viestinnästä.

T

ämän vuoden joulua lä- koronarajoitukset ovat poishestyttäessä mietin toi- tuneet. Meillä on taas paremsenlaisia asioita kuin
pi mahdollisuus kokoontua yhaiemmin. Mietin sotaa
teen sekä läheisten kanssa etUkrainassa. Onko joutä seurakunnissa. Tartuntojen ja
luna rauha tai edes joulun asesairastumisen riski on toki edellepo kuten ensimmäisen maailleen olemassa. Samalla mietin
mansodan länsirintamalla joukohtaamisen ja yhdessäolon tärluna 1914? Yhtyvätkö sotilaat
keyttä.
yhteiseen tuttuun joululauluun
Toki mietin myös sitä, mitä enniin kuin saksalaiset ja brittinenkin. Mietin tien päällä olleita
läiset silloin? StilMariaa ja Joosele Nacht, Heilifia, joille ei löyge Nacht — Silent
tynyt tilaa ma”Olisiko niiden,
Night, Holy Night.
japaikassa. Miejoilla on
Miten viettävät joutin alkeelliseen
luaan Ukrainasta
seimeen, eläinmahdollisuus,
paenneet? Suomesten syöttökaukakorkea aika
sakin heitä on kymloon, laskettua
auttaa muita?”
meniä tuhansia.
ihmiseksi tullutMietin energia
ta Jumalaa. Miekriisiä ja energian
tin vaatimatonta
säästötalkoita. Miten säästää
yötyötä tehneitä paimenia, jotka
joulun valoissa ja jouluruokien
saivat ensimmäisinä kuulla iloteossa? Keskeyttääkö sähkökatsanoman Vapahtajan syntymäskos piparinpaiston? Mietin hintä. Mietin tähteä, joka johdatti
tojen nousua. Se vaikeuttaa totietäjät seimen luo. Mietin heituttua joulunviettoa erityisesdän kalliita lahjojansa.
ti niillä, joille sen kaikkein mieMietin enkelten laulua: kunluimmin soisi. Olisiko niiden,
nian, rauhan ja rakkauden laujoilla on mahdollisuus, korkea
lua. Jouluevankeliumin mukaan
aika auttaa muita?
vain paimenet näkivät enkelit
Toisaalta tunnen helpotusta
ja ihmeellisen valon. Mutta kun
siitä, että kahden joulun jälkeen
he lähtivät Betlehemiin ja saa-

Painosmäärä 48 000.
Seuraava numero ilmestyy 8.2.2023.
Lehteen tulevat aineistot voi toimittaa
osoitteeseen eija.fabritius@evl.fi
varaukset 16.1. mennessä,
aineistot 26.1. mennessä.
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Kaivattu apu
hautausmaille

Taivaan valoa ja
rauhaa päälle maan

vat kuulla enkelien laulun: ”Jumalan on
kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Luuk.
2:14).
Jouluevankeliumissa enkelien laulaman rauhan on sanottu olevan kuin
kolmisointu, jossa kolme säveltä kietoutuu erottamattomasti yhteen.
Soinnun ensimmäisessä sävelessä
rauha viittaa Jeesukseen. ”Kristus on
meidän rauhamme”, kirjoittaa apostoli Paavali kirjeessään efesolaisille (Ef.
2:14). Joulun lahjaa on, että ihminen
voi saada rauhan sisimpäänsä. Rauha
ei löydy kääntymällä sisäänpäin vaan
etsiytymällä Betlehemin seimen äärelle, Jeesuksen luo. Hänessä löydämme
rauhan.
Toisessa soinnun sävelessä enkelien laulu viittaa rauhaan maailmassa.
Rauha ei ole itsestäänselvyys, sen me
olemme tänä vuonna havainneet Ukrainassa. Pelko ja huoli ovat hiipineet

elämäämme. Väkivallan ja sodan maailmassa rauha on tärkein lahja.
Samalla rauha on tehtävä. Sen rakentamiseen on sitouduttava joka päivä,
pienissä ja suurissa teoissa kaikkialla maailmassa. Rauhantyö on kristityn
elämäntapa. Se koskee koko olemustamme, kaikkia tekojamme ja puheitamme. Meidät on kutsuttu rauhan tekijöiksi, lähellä ja kaukana.
Kolmas sävel vie soinnun kaiun kohti
tulevaisuutta. Profeetta Jesajan kirjassa
kutsutaan syntyvää lasta nimellä Rauhan Ruhtinas (Jes. 9:5). Kerran koittaa
aika, jolloin kansat eivät taistele toisiaan vastaan eivätkä enää opettele sotimaan. Kristittyinä meillä on toivo rauhan tulevaisuudesta.
Kiitämme hyvää Jumalaa joulun
lapsesta Jeesuksesta, Vapahtajastamme. Tehtävämme on sekä rukoilla että
tehdä työtä rauhan puolesta. Saamme
luottaa siihen, että kerran koittaa koko
ihmiskunnalle rauhan aika.
SEPPO HÄKKINEN
Mikkelin hiippakunnan piispa

Santeri Tonteri aloitti syyskuun alussa
hautatoimessa erityisammattihenkilönä.

E
puivat vaatimattomaan talliin,
”kaikki, jotka kuulivat paimenten
sanat, olivat ihmeissään”. Joulun sanoma voi tuoda ihmeen ja
kirkkauden meidänkin keskellemme. Toivon, että taivaan valo,
sanoma Vapahtajan syntymästä, saisi tänäkin jouluna loistaa
tämän maailman ja elämän pimeyteen.

LAURA HIENONEN
päätoimittaja
Lappeenrannan seurakunnan
vt. kappalainen

rityisammattihenkilönä
Tonterin velvollisuuksiin
kuuluvat erilaiset hautausmaatyöt, kuten haudankaivuut, hautakivien oikaisut
ja erilaiset ylläpitotehtävät. Pääasiallisesti hän toimii Ristikankaan hautausmaalla, vaikka välillä asiaa on muillekin hautausmaille, kuten läheiselle Vanhalle
hautausmaalle.
Tonterin työparina hautausmaatöissä toimii traktorinkuljettaja Pasi Pikkarainen.
— Yhdessä tehdään melkein
kaikki hommat, kaivetaan haudat
ja tehdään hautakivien oikaisut
sekä hautojen peruskunnostuksia, Tonteri kertoo.
Hänen kanssaan pitkään töitä
tehnyt Pikkarainen on iloinen
miehen vakinaistamisesta.
— Meillä oli yhden miehen
vajaus aika pitkään, ja minulta puuttui työpari. Joku toimistosta aina lähti mukaan esimerkiksi haudankaivuuseen. Se oli
todellinen onnenpotku, että saatiin Santeri, koska hän on monta
vuotta ollut tässä kausityöntekijänä työparinani. Loistava työntekijä, täytyy sanoa, Pikkarainen
kiittelee.
Lappeenrannan keskustassa avopuolisonsa kanssa asuva,
tammikuussa 30 vuotta täyttävä Tonteri on kotoisin Luumäen
kaakkoisosasta Suoanttilan kylästä. Hän kävi ala-asteen Kangasvarren koulussa ja sen jälkeen Taavetin yläasteen. Peruskoulun jälkeen hän meni Mikkeliin Etelä-Savon ammattiopiston
metsäkonekoulutukseen. Hän ei
kuitenkaan innostunut soluasumisesta ja keskeytti opinnot.
Tonteri kävi Saimaan ammattiopisto Sampossa kolmevuotisen prosessinhoitajan koulutuksen, jonka osana hän teki laboratoriotöitä harjoittelussa Kaukaan
paperitehtaalla. Valmistuttuaan
vuonna 2013 hän oli pätkätöis-

SARJAKUVA

sä Saimaa Beveragesilla kiireapulaisena. Kun nuo työt loppuivat, edessä oli joutenoloa noin
vuoden ajan, kunnes hän haki
Sampoon puutarha-alan koulutukseen.
— Ajattelin, että jotain pitää
keksiä, ei jaksa istua möllöttää
kotona koko ajan.

Töihin hautausmaalle

Puutarha-alan koulutuksen kautta Tonteri sai ensikosketuksen
hautausmaalla työskentelyyn.
Hän tuli työharjoitteluun Ristikankaan hautausmaalle vuonna 2015.
— Halusin tulla tänne, kun
mietittiin harjoittelupaikkoja.
Kaksivuotisesta puutarha-alan
perustutkinnon koulutuksesta
hän vietti Lepolassa ja Ristikankaalla yhteensä puoli vuotta.

”Ajattelin, että
mitenköhän
harrasta se
meininki on täällä.”
SANTERI TONTERI
— Olin täällä Ristikankaalla
pari kuukautta, siirryin Lepolaan
pariksi kuukaudeksi ja sitten
taas tänne harjoittelemaan.
Hän oli etukäteen pohtinut,
millaista hautausmaalla työskentely olisi.
— Ajattelin, että mitenköhän
harrasta se meininki on täällä,
että onko täällä aina aamurukous ja ruokarukoukset ja kaikki,
hän nauraa.
— Eihän se sitten ollutkaan
sitä, vaan ihan normaalimeininkiä.
Työharjoittelussa hän teki erilaisia ylläpitotöitä, kuten lehtikasojen siivousta ja paikkojen
siistimistä. Samalla tutuksi tuli

Erityisammattihenkilö Santeri Tonteri viettää yleensä työpäivänsä Ristikankaalla.

moni hautausmaatöissä käytettävä kone. Lepolassa hän raivasi
aluskasvillisuuden pois uudelta käyttöön otettavalta hauta-alueelta.
Valmistuttuaan vuonna 2016
hän haki kesätöihin Ristikankaan
hautausmaalle.
— Minulle soitettiin, että töihin pääset, mutta menet Vanhalle hautausmaalle.
Tonteri kävi kesätöissä hautausmailla, kunnes pääsi vuonna
2018 kausityöntekijäksi. Kausityöntekijän työsopimus kestää
kauemmin kuin kesätyöntekijän ja palkka on parempi. Kausityöntekijänä hän pääsi myös
ensimmäistä kertaa kaivamaan
hautoja.
— Ensimmäiset haudat syntyivät hitaanpuoleisesti, mutta
kyllä se siitä sitten nopeutui.
Erityisammattihenkilönä miehen työviikko pyörii yleensä hautausten ympärillä. Maanantaina
peitetään viikonlopun haudat ja
tiistai, keskiviikko ja torstai on
varattu tulevan viikonlopun hautojen kaivamiseen. Haudan kaivaminen lukeutuu hautakivien
oikaisun ohella Tonterin suosikkitehtäviin.
— Kaivurissa on kauko-ohjain,
jonka ansiosta ei tarvitse olla

kopissa, vaan voit kaivaa ulkona nähden samalla sen haudan
melkein kokonaisuudessaan.
12 hehtaarin alueelle levittyvällä Ristikankaan hautausmaalla viikoittain kaivettavien
hautojen määrä vaihtelee parista
seitsemään.
— Tällä viikolla on viisi, tosi
harvoin tulee seitsemän.
Arkkujen lisäksi haudataan
myös uurnia, jotka kaivetaan koneen sijaan lapiolla 80 senttimetrin syvyyteen.

Vapaalla pelataan

Aloittaessaan syyskuussa erityis
ammattihenkilönä Tonterille tuli
uutena asiana suntion tehtävät
Ristikankaan kappelilla.

”Kuolemaa ei
enää pelkää.”
SANTERI TONTERI
— Ne hommat ovat ainoat,
mitä vielä vähän arastan, Tonteri
myöntää.
Hän esimerkiksi tuo arkun
kappeliin, asettaa kynttilät sekä
virret taululle, avaa ovet ja saattaa arkun haudalle.

Hautausmaalla työskentely on
vaikuttanut kuolemaan suhtautumiseen.
— Kuolemasta on tullut sellainen asia, ettei sitä tavallaan
enää pelkää. Aluksi sitä vähän
vierasti, mutta enää se ei oikeastaan vaikuta millään tavalla.
Alkava talvi tuo omat haasteensa Tonterille, joka viettää
suurimman osan työajastaan ulkona.
— Hautaa kaivaessa routaa
pitää sulattaa ensin vähintään
vuorokauden ajan lämmityskopalla.
Vapaa-ajallaan hän pelaa
Xbox Series X -pelikonsolilla esimerkiksi Fifaa ja NHL:ää. Hänen
ensimmäinen pelikonsolinsa
oli lapsena saatu alkuperäinen
Xbox.
Lapsuudenkodissa oli myös
rummut, joita isä soitti. Tonterikin opetteli soittamaan rumpuja
13–14-vuotiaana ja on ollut mukana bänditoiminnassa. Tämä on
kuitenkin jäänyt sivuun työläisen
arjen myötä, jossa hautausmaalle tullaan jo aamuseitsemäksi.
— Työpäivän jälkeen ei jaksa
enää tehdä oikein mitään.
ATSO SUOPANKI

Mika Kolehmainen
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SEURAKUNTAVAALIT 2022

Savitaipaleen

Vauvojen jouluinen värikylpytyöpaja
laulun, lorun ja musiikin siivittämänä

13.12.2022 klo 13-15
Lauritsalan seurakuntakodilla, Kauppalankatu 1
Ryhmään mahtuu 12 vauvaa (6kk-12kk) vanhemman kanssa
Työpajatyöskentelyn päätteeksi kahvitarjoilu.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 8.12.2022 mennessä
Maarit Karjalainen
p.040 3126 870 maarit.karjalainen@evl.fi
Anne Seino
p.040 3126 241, anne.seino@evl.fi

VUODEN 2022 seurakunta
vaaleissa nähtiin aiempaa
vähemmän ehdokkaita ja
myös äänestysaktiivisuus
laski edellisestä vaalista. Kiitos kaikille ehdokkaiksi ryhtyneille sekä heitä äänestäneille!

Uudet luottamuselimet
käynnistävät toimintansa
1.1.2023 alkaen. Kausi jatkuu
31.12.2026 saakka.
Tämän vuoden vaaleissa
valittiin yhteensä 48 uutta
luottamushenkilöä seurakuntaneuvostoihin sekä 50 hen-

kilöä yhteiseen kirkkovaltuustoon. Vaalit käytiin neljässä
seurakunnassa. Sammonlahden seurakunnasta valittiin
jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon. Sammonlahden
seurakuntaneuvoston vaali
pidetään 26.3.2023.

VALITUT

Kaipia Jukka...............................11
Kemppi Jouni............................10

Kiljunen Unto...........................29
Turunen Marja-Riitta.............25
Kiukas Tommi...........................19
Seppälä Tarja............................19
Kurhinen Olli............................18

Valitut valitsemisjärjestyksessä äänimäärien mukaan.

Joutsenon seurakunta

Seurakuntaneuvosto
Arminen Jaakko........................67
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Yhteinen kirkkovaltuusto
Arminen Jaakko........................93
Heimonen Ulla.........................72
Jarva Antti..................................45
Ylä-Jussila Yrjö.........................42
Tiimo Ilkka.................................38
Puronhaara Mika.....................37
Koivuoja Katri...........................29
Pellinen Tiina...........................29

Lappeen seurakunta

Seurakuntaneuvosto
Pajunen Pauli............................43
Heinola Anneli.........................33
Vainikka Sanni..........................29
Piispanen Jarmo......................28
Paavoseppä Anne....................27
Heinola Eino.............................26
Repo Jukka.................................24
Karhu Jari....................................20
Rikkinen Jaana.........................17
Ekholm Niina............................12

Yhteinen kirkkovaltuusto
Pajunen Pauli............................48
Heinola Anneli.........................34
Piispanen Jarmo......................30
Paavoseppä Anne....................30
Repo Jukka.................................25
Vainikka Sanni..........................24
Heinola Eino.............................23
Rikkinen Jaana.........................18
Karhu Jari....................................18

Lappeenrannan seurakunta

Seurakuntaneuvosto
Rantalainen Juha.....................77
Voutilainen Aino......................76
Heiro Elina.................................56
Lehtonen Emma......................49
Lavikka Tiina.............................44
Kaarna Antti-Pekka.................39
Martikainen Keijo....................37
Rapi Kalle...................................36
Matikainen Matti.....................32
Kärri Anna..................................31
Vainikka Tuula..........................30
Kiljunen Unto...........................28
Talikka Ilpo................................27
Telkkä Jorma..............................24
Yhteinen kirkkovaltuusto
Ranlalainen Juha..................108
Heiro Elina.................................68
Lavikka Tiina.............................50
Rapi Kalle...................................44
Kaarna Antti-Pekka.................44
Martikainen Keijo....................44
Kärri Anna..................................42
Matikainen Matti.....................42
Vainikka Tuula..........................34
Pulkkinen Tiina........................31
Telkkä Jorma..............................30

Lauritsalan seurakunta

Seurakuntaneuvosto
Myllynen Petteri......................46
Kuivalainen Olli.......................44
Lehto Helena............................39
Ruokoniemi Hanna.................22
Piispa-Mönkäre Heli..............20
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa...20
Räihä Riitta................................17
Nurmiainen Juha.....................17
Lyytikäinen Jari.........................17
Haapakorva Marja-Liisa........15
Saarela Olli.................................. 9
Ikäheimonen Heikki................. 8
Yhteinen kirkkovaltuusto
Kuivalainen Olli.......................48
Lehto Helena............................45
Myllynen Petteri......................38
Ruokoniemi Hanna.................29
Räihä Riitta................................20
Lyytikäinen Jari.........................20
Piispa-Mönkäre Heli..............19
Nurmiainen Juha.....................19
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa...17

Sammonlahden seurakunta
Yhteiseen kirkkovaltuustoon
valitut
Aalto-Huhtinen Tiina
Brandt-Ahde Linda
Haiko Eija
Lassila Ansa
Lindh Tuomo
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Saalasti Merja

T

apasin Linda Brandt-Ahteen keskustan kahvilassa, jossa saimme ympärillä
hyörivästä haalaripukuisten, leimoja keräävien opiskelijoiden jatkuvasta virrasta huolimatta
rupatella kaikessa rauhassa.
Linda tulee olemaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän ensi
vuonna toimikautensa aloittavan
uuden yhteisen kirkkovaltuuston
jäsen. Tätä voi jo nyt (ennen vaaleja) Seurakuntatervehdystä koostettaessa ennakoida, sillä Sammonlahden seurakunnan kaikki
ehdokkaaksi asettuneet tullaan
valitsemaan sopuvaalissa.
— Eikö minua siis voikaan äänestää?, ihmettelee Lindakin.
Ei voi, yritän selittää hämmentävää tilannetta.
Linda Brandt-Ahde on monelle
lukijalle tuttu nimi Lappeenrannan
kaupungin eri luottamushenkilötehtävistä. Koulutukseltaan hän on
sekä ekonomi että sosiaalityöntekijä ja tällä hetkellä hän työskentelee Eksotella lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä. Koulussa
oli opo sanonut hänestä tulevan
joko pappi tai sosiaalityöntekijä.
Linda nauraakin, ettei tullut pappia, mutta tuli sosiaalityöntekijä!
Mutta vakaumus kirkon merkityksestä on syvällä hänessä.
— Kristillisyys on osa suomalaista kulttuuria, hän toteaa.
Lindan työ muodostuu lasten
asioiden hoitamisesta, joka hänen
mukaansa on ennen muuta lasten
oikeuksien puolustamista, lapsen —
ja luonnollisesti hänen perheensä
— parhaan etsimistä ja tukemista.
Lindan oma asiakaspiiri muodostuu
muutamasta kymmenestä lapsesta
ja nuoresta Eksoten ”eteläisen piirin” alueelta. Kun kysyn mikä motivoi työssä eniten, vastaus tulee nopeasti — kun näkee hyviä tuloksia”.

Uusia haasteita seurakunnan
luottamushenkilönä

Mikä sitten sai hänet lähtemään

HIIHTORETKI KIILOPÄÄLLE
SAARISELÄLLE 25.3. - 1.4.2023

ma-to klo 10-16
pe klo 10-15, la klo 10-14
Myynnissä käsinkudottuja villasukkia ym. käsitöitä,
reilun kaupan tuotteita sekä joulukortteja.
Tervetuloa tekemään löytöjä pukinkonttiin.

Hinta 650 eur / hlö sisältää matkat, täysihoidon
Kiilopään hotellissa 2hh (1hh 100 € lisämaksu)
ja vetäjien toiminnan.
Ilmoittautuminen matkan toteuttamisen
varmistamiseksi 15.12.2022mennessä

www.lappeenrannanseurakunnat.fi tai
Sammonlahden srk-toimisto; 040 3126 208
tiina.hietasara@evl.fi
OHJELMA
Aamuisin yhteistä ohjelmaa
Päivät vietetään laduilla/rinteessä
Iltaisin yhteistä ohjelmaa
Vetäjinä Juha Eklund ja Ritva Tamminen

Valtakatu 32, Lappeenranta

Tiedustelut Juha Eklund, 040 3126 500
juha.eklund@evl.fi

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

Jonna Kaskama

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

Suomen Kivivalmiste Oy:n hautakiviedustus

JO VUODESTA 1928
Yksilöllistä palvelua yli 94 vuotta

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

Voit tilata myös verkkokaupassa www.ekukka.fi

KUKKAKAUPPA - HAUTAUSTOIMISTO

Linda Brandt-Ahde
ehdokkaaksi, vaikka vaativa työ,
lapsiperheen arki ja monien vastuullisten luottamustehtävien
ruuhka vaativat paljon?
— Kirkon asiat ja arvot ovat lapsuudesta saakka läheisiä ja tärkeitä, toteaa Linda ja palaa tähän
toistuvasti cappucino-kupillistemme aikana. Hänellä on vahva halu
olla mukana itselleen merkitykselliseksi kokemansa seurakunnan työssä. Osallistuminen seurakunnan elämään ja tapahtumiin
— myös lapsen kanssa — on ollut
tärkeää, ja nyt avautuu uusi sarka
luottamushenkilön roolissa.
Lindalla on hyviä kokemuksia
seurakunnasta oman elämän matkan varrelta. Nyt hän haluaa omalla panoksellaan olla tekemässä
seurakunnan työtä entistä näkyvämmäksi, ”luonnolliseksi osaksi elämää”. Tärkeiksi arvoiksi, jotka
kannustavat tähän työhön, Linda
luettelee oikeudenmukaisuuden,
lähimmäisenrakkauden, hyvyyden ja yhdenvertaisuuden. Näitä
toteuttamassa seurakunta on ole-

massa, ja näiden pohjalta on hyvä
toimia.
Linda mainitsee useampaan
kertaan turvallisuuden ja hyvän
tunnelman sekä rauhoittumisen
ja hiljentymisen mahdollisuuden,
joita hän on kohdannut seurakunnassa.
Kun puhe tulee seurakunnan
ja seurakuntayhtymän hallinnosta, myöntää Linda heti, ettei tunne
yksityiskohtia. Mutta hän arvelee kokemuksensa mm. kaupungin luottamustehtävistä auttavan
nopeasti alkuun. Hän mainitsee
periaatteenaan politiikassa olevan
toimimisen ja päätösten tekemisen oman arvoperustan mukaan,
vaikka sitten tarvittaessa valtavirran vastaisesti.
Kuulosta hyvältä; omalta vakaalta kristilliseltä arvoperustalta
on hyvä lähteä seurakunnan luottamushenkilön tehtäviin!

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

KESÄMÄEN
LEIPOMO

Välitie 6
puh. (05) 453 4200
54100 JOUTSENO
www.kesamaenleipomo.fi

KAHVILA MYYMÄLÄ

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

UNOHTUMATON ELÄMYS!
Lahjakortilla yksilöllinen lahja läheisellesi
Lukemattomia vaihtoehtoja,
on mistä valita
Rentouttavaa
hierontaa selän,
hartioiden, niskan
ja pään alueelle.
Nyt jälleen Kliiniset
jalkahoidot.

JUHA EKLUND
Sammonlahden seurakunnan
kirkkoherra

Mielenrauhaa
mm. kivihieronnalla ja
aromaattisella
höyrysuihkulla

Hae paras wire!

FYSIOWIRE

Tietäjänkatu 2, Lappeenranta | p. 020 7497 660

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
• YM. ALAN TYÖT

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

Savilämpöä,
kokohierontaa,
vyöhyketerapiaa,
hermoratahierontaa
ja aromaattista
kylpyä.

SEURAKUNTATER VEHDYS
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Pixabay

VAPAAEHTOISTYÖ

Jouluaaton
juhla palaa
koronatauolta

E

päävastuussa järjestelyistä. Reilut pari vuotta Lappeenrannassa
asuneelle Hämäläiselle juhla ei
ollut entuudestaan tuttu.
— Olen myös uusi työntekijä,
joten kaikki on uutta ja ihmeellistä, hän nauraa.
Hän näkee yhteisen joulujuhlan roolin tärkeänä.
— Yksinäisyys ja eristyneisyys
on lisääntynyt paljon koronan
aikana. Yksinäisyyden tunne voi
olla hirveän korostunutta juhlapyhien aikaan. Tämä on sellainen aika, jona ihmiset tarvitsevat
hyvin paljon toivoa, kun on kaikenlaista epävarmuutta.

TITTA HÄMÄLÄINEN
— Olen melkein aina ollut jouluna perheen tai läheisten kanssa, mutta usein miettinyt, voisiko
tehdä jotakin muuta ja ihaillut
aloitteellisia ihmisiä, jotka ovat
olleet järjestämässä tällaisia yhteen tulemisen juttuja. Sellaisesta yhteen tulemisesta saa usein
voimaa monissa tilanteissa, ja
tuntuu kauhean kivalta ja etuoikeutetultakin, että saa olla tekemässä sellaista.

Vapaaehtoiset tervetulleita

Vapaaehtoisten löytäminen juhlaan korona-ajan jälkeen on ollut
Hämäläiselle haasteellista.
— Kaikkia, jotka ovat olleet

Yhteisessä joulujuhlassa nautitaan perinteisiä jouluruokia.

Atso Suopanki

ARJEN RIPPIKOULU

Adventti
– mikä se on ja miten
sitä vietetään (oikein)
ADVENTINAIKA on noin neljän
viikon ajanjakso ennen joulua.
Se alkaa ensimmäisestä adventtisunnuntaista, joka tänä
vuonna on 27.11. ja päättyy
jouluyöhön. Adventti aloittaa
kristillisissä kirkoissa uuden
kirkkovuoden. Ensimmäinen
adventtisunnuntai on siis kirkon uusivuosi. Ensimmäisenä

adventtina kirkoissa lauletaan
virsi 1, Hoosianna, ja se on yksi
suosituimmista kirkossakäyntipäivistä. Sana adventti tulee
latinan kielestä ja tarkoittaa
tulemista ja saapumista. Adventin neljä viikkoa on tarkoitettu siihen, että valmistaudumme Jeesuksen saapumiseen. Nämä neljä viikkoa ovat

Yhteiseen joulujuhlaan osallistuminen antaa Hämäläisen
mukaan kuulumisen tunnetta ja
toivoa.
— Yksi joulun tärkeä sanoma
on se, että meitä ei ole jätetty
yksin, emme ole yksin. Se on sen
juhlan yksi tärkeä ja luovuttamaton periaate.
Hän kokee juhlan järjestämisessä mukana olon merkitykselliseksi ja tärkeäksi.

”Tämä on sellainen
aika, jona ihmiset
tarvitsevat hyvin
paljon toivoa.”

Lappeenrannan seurakuntayhtymän järjestämä
perinteinen jouluaaton juhla voidaan taas
järjestää Kimpisen koululla.
dellisen kerran juhla järjestettiin jouluna 2019 korona-ajan kynnyksellä. Tätä seuraavina jouluina ateriat jaettiin kasseissa eri noutopisteillä. Tänä vuonna parantunut
koronatilanne mahdollisti paluun
perinteiseen juhlaan ilman turvavälejä, jolloin koulun saliin mahtuu noin 400 henkeä.
Kullakin seurakunnalla on vetovastuu jouluaaton juhlan järjestämisessä kaksi vuotta kerrallaan. Tänä vuonna vuorossa on
toista kertaa Lauritsalan seurakunta. Lähetyssihteeri Titta
Hämäläinen on työntekijöistä
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joulun odottamista, Jeesuksen,
maailman Valon syntymisen
odottamista. Odotuksen etenemistä moni seuraa adventtIkalenterin avulla (joulukalenteri
on eri asia) ja adventtikynttilöitä sytyttämällä. Luukku luukulta
avautuva kalenteri ja kynttilöiden lisääntyvä valo vievät lähemmäs joulua. Jokaisella neljällä adventtisunnuntailla on
oma teemansa: ensimmäisen
adventin teema on nöyryys, toisen Kristuksen paluu, kolmannen katumus ja neljännen ilo.
Myös adventtikynttilöillä on
omat teemansa: ensimmäinen
kynttilä sytytetään toivon merkiksi, toinen rauhan, kolmas rakkauden ja neljäs ilon merkiksi.
Tiesitkö, että ensimmäisen
adventin jälkeisenä maanantaina alkaa adventtipaasto? Hienoa, jos tiesit, mutta ei haittaa,
vaikka tämä olisi sinulle uutta
tietoa. Kristillisessä kirkkovuodessa on kaksi paastonaikaa,
pääsiäistä edeltävä paasto, jota
sanotaan suureksi paastoksi
sekä joulua edeltävä adventtipaasto, jota sanotaan myös
pieneksi paastoksi. Paastonajasta kertoo kirkossa esimerkiksi
se, että ensimmäisen adventin valkoinen ilon väri vaihtuu
maanantaina joko siniseen tai
violettiin, paaston ja katumuksen väriin. Myös jumalanpalvelus pelkistyy.
Adventtipaastoa ei pidetä
kovin paljon esillä, siksi siitä ei
moni tiedä. Adventin ajan paasto hukkuu myös siihen, että
nykypäivänä oikeastaan koko
adventin aika on joulun viettä-

mistä. Ensimmäiset joulusuklaat
tulivat kauppoihin tänä vuonna jo reilusti syyskuun puolella. Pikkujoulujen vietto alkaa
marraskuussa, ja joulukuussa vietetään monia joulujuhlia
niin seurakuntien toiminnassa
kuin työpaikoilla, harrastuksissa, kouluissa ja päivähoidossa.
Kun joulun herkkuja voi syödä
syyskuusta asti ja runsaita joulupöytiä katetaan pitkin joulukuuta, on vaikea etsiä paaston
olemusta ja valmistautumisen
sisältöä adventin viikoille.

”Entä jos
ostamisen ja
tavaroiden tilalle
löytyisi jotain
syvempää ja
hyvempää?”
KUKKA-MAARIA KALPIO
Tänä syksynä suomalaisia
on haastettu energiansäästötalkoisiin mm. alentamalla
kodin sisälämpötilaa, saunomalla vähemmän ja sammuttamalla turhaan päällä olevia
sähkölaitteita. Muutenkin puhe
säästäväisyydestä, tavaroiden
kierrättämisestä ja korjaamisesta sekä ostelun vähentämisestä on yleistynyt. Ehkäpä
tästä voisi löytyä näkökulmaa
myös adventtipaaston ajalle?
Pääsiäispaaston aikana ev.-lut.
kirkossa on Ekopaasto-kampanja, joka vuosittain haastaa

osallistumaan paastoon myös
jostain ympäristönäkökulmasta. Tänä vuonna se oli metsät
ja metsäsuhde. Adventtipaaston näkökulmaksi käy hyvin
säästäväisyys ja ekologisuus.
Kun adventin ja joulun sanoma
uhkaa hukkua ruuan ja tavaran
paljouteen, voi adventtipaasto
olla viemässä kohti yksinkertaisuutta ja vastuullisuutta. Adventtipaaston aikana voi miettiä, mihin tarvitsee kaikkea sitä
tavaraa, minkä omistaa. Mitä
ostaminen antaa? Saako siitä
hyvää mieltä ja onnistumisen
kokemuksia, palkitseeko uusilla tavaroilla itseään? Millaisia
lahjoja haluaa antaa toisille ja
tuottavatko ne saajalleen iloa
vai ahdistusta? Antaako lahjoja,
koska niin on tapana, vaikka ei
tiedä, haluaako tai tarvitseeko
vastaanottaja lahjaa?
Entä jos ostamisen ja tavaroiden tilalle löytyisi jotain syvempää ja hyvempää? Paaston tarkoitus on kääntyä kahteen suuntaan: sisäänpäin kohti
oman itsen ydintä ja ulospäin,
kohti Jumalaa. Adventtipaastossa käännytään erityisesti kohti
pian syntyvää Jeesusta sekä
toista ihmistä. Adventtikynttilöiden valossa voi tarkastella elämäänsä ja valintojaan ja
mahdollisesti tehdä myös muutoksia. Jeesuksen esimerkki kannustaa yksinkertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Nämä voi
ottaa huomioon myös silloin,
kun mietitään lahjojen antamista. Monet sopivat, että aikuisille
annetaan vain yksi lahja tai aineettomia lahjoja. Hyviä adven-

tin hengessä annettuja
lahjoja ovat myös eettiset
lahjat, vaikkapa Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaiset
lahjat. Luontokriisin aikana myös ikimetsän suojeleminen voisi olla hyvä,
kristillisen etiikan mukainen lahja. Kauneimmissa joululauluissa voi lahjoittaa keräykseen, jolla
tuetaan maailman lasten
hyvää ja turvallista lapsuutta, erityisesti koulunkäyntiä.
Vesalan uudessa joululaulussa, jonka aiheet on
kerätty oikeista ihmisten
lähettämistä kirjeistä joulupukille, on koskettavat
sanat:
Tänä vuonna toisenlaiset
on toivomukset…
Tänä vuonna en toivo
tavaroita
Toivon että oltais
kaikki terveinä
Tänä vuonna toivoisin
vain rauhaa
Sekä toisistamme
välittämistä
Heitän sinulle haasteen
adventtipaaston ajalle:
Miten sinä voisit valmistautua jouluun niin, että
se edistäisi rauhaa ja toisista välittämistä?

KUKKA-MAARIA KALPIO
seurakuntapastori
Lappeenrannan seurakunta

SEURAKUNTATER VEHDYS

aiemmin mukana, ei ole enää
niin helppoa saada mukaan.
Hän toivookin, että vapaaehtoisuudesta kiinnostuneet ottaisivat
häneen yhteyttä.
— Otamme edelleen mielellään vapaaehtoisia sekä juhlajärjestelyihin että järjestysmiehiksi.
Myös lahjoittajat ja sponsorit
ovat tervetulleita ottamaan häneen yhteyttä.
— Tarkoituksena on, että kaikki mitä saadaan, syödään tai jaetaan juhlassa pois.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän lisäksi juhlaa ovat järjestämässä helluntaiseurakunta ja
vapaaseurakunta. Järjestelyihin
osallistuu myös työntekijöitä ensi
vuonna juhlan vetovastuussa olevasta Sammonlahden seurakunnasta. Kaupungilta puolestaan
kuullaan tilaisuudessa perinteinen joulutervehdys.
Aamupäivällä käynnistyvän
juhlan rakenne ei ole muuttunut
aiemmasta. Alussa on puoli tuntia kristillistä, joulun sanomaan
liittyvää ohjelmaa, jota seuraa
jouluateria ja kahvitarjoilu. Tilaisuuteen pääsee julkisilla kulkuvälineillä seurakunnalta saatavalla ilmaislipulla, ja pois pääsy
järjestyy maksuttomalla tilauskyydillä.

tuli palanut Betlehemissä, Jeesuksen syntymäpaikalle rakennetussa kirkossa. Halki Euroopan
kulkeva Betlehemin Rauhantuli on perinne, joka sai alkunsa
vuonna 1986. Siitä lähtien on itävaltalainen lapsi noutanut liekin
Jeesuksen syntymäpaikalta ja lähettänyt sen matkaan. Eri maiden
partiolaiset ovat vuodesta 1988
alkaen ottaneet perinteekseen
Rauhantulen kuljetuksen joulunaikana kirkkoihin, vanhustentaloihin, päiväkoteihin, kouluihin,
sairaaloihin, vankiloihin, myyjäisiin, lippukuntien joulujuhliin ja
erilaisiin tapahtumiin muistuttamaan rauhan tärkeydestä. Rauhan ja valon liekillä on paikkansa
myös yksittäisten ihmisten kodeissa. Sen viesti ylittää kansallisuuksien, uskontojen ja poliittisten vakaumusten rajat. Liekin
vastaanottajan ei tarvitse olla
partiolainen, vilpitön halu vastaanottaa viesti riittää.”
Lähde https://lounaissuomi.partio.
fi/betlehemin-rauhantuli/

TÄNÄ VUONNA rauhan sanoman
levittäminen on erityisen ajankohtaista.
Rauhantuli on matkannut Suomessa jo useita vuosia. Lappeenrantaan rauhantuli saapui ensimmäisen kerran tietääkseni 2020.
Tänä vuonna tuli tulee jälleen
Lappeenrantaan ja toivottavasti jatkaa matkaansa eteenpäin.

SAIMAA

– PAIKALLINEN, PALVELEVA TAKSI

TAKSI-keskus 0200

(1,08€/puhelu+1,01€/min)

(Maksuton)

Alina auttaa arjessasi
Meiltä monipuoliset hoiva-, kotisairaanhoito- sekä kotityöpalvelut.
Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
Alina Lappeenranta
Puh. 044 455 6800

liisa.venalainen@alinahoivatiimi.fi

www.alinahoivatiimi.fi
Alina on osa Norlandiaa

TURVALLISTA ASUMISTA
HALEJA JA HOIVAA
KOSENKODISSA

040 143 0456
www.kosenkoti.fi

Arkiapu
Kaarina

Katso ilmoittautumisohjeet
erillisestä ilmoituksesta sivulta 8.

Timo Lampi

60 400

0800 555 123

KELA-taksi

ATSO SUOPANKI

Betlehemin rauhantuli
on tulossa jälleen
Lappeenrantaan
”YLI TUHAT VUOTTA on ikuinen

TAKSI

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

Eksoten
palveluseteliyrittäjä

Henkilökohtaista apua ja hoivaa.
Ammattitaidolla ja
aidosti välittäen.

www.arkiapukaarina.fi
Puh. 050 5626 424

Kotisairaanhoito ja Kotihoitopalvelu

Kanerva T:mi
p. 044 2792379

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

LaatuJalka
Merja Kosonen
Puh. 044 972 5048
Jalkojen hoitoa
koti- ja laitoskäynteinä
Omaishoidon palvelusetelituottaja

Betlehemin Rauhantuli
Sammonlahden kirkon ovella
vuonna 2021.
Viime vuonna Lappeenrantaan
tullut tuli jatkoi ainakin Ruokolahdelle matkaansa.
Tulen ei ole tarkoitus jäädä
saajalleen, vaan sitä saa markkinoida eteenpäin. Lappeenrannassa aktiivisia ovat olleet seurakuntien partiotyöntekijät. Tänä
vuonna tuli saapuu marraskuun
lopulla ja palaa Sammonlahden
kirkolla ainakin jouluaattoon. Lisätietoja voi kysyä Timo Lammelta timo.lampi@evl.fi tai Sammonlahden seurakunnasta.
TIMO LAMPI
Nuorisotyönohjaaja
Sammonlahden seurakunta

JOTTA KOTONA OLISI HYVÄ OLLA

Palvelutarjontamme on laajentunut

• Turinatuokio maanantaisin 12-13.30
Kohtaamisia ja keskustelua, toiveiden mukaisesti
musiikkia, taidetta sekä jumppaa.
050 357 8814 Saara
• ”Mummo- ja pappaparkki” torstaisin 9-12.00
Virkistystä pienryhmässä.
Maksuksi käy myös omaishoidon palveluseteli.
050 443 0006 Virve
• Kotihoito- ja tukipalvelut
- pesuapu, kauppa, ulkoilu, asiointi
• Sairaanhoitajan palvelut
esim.- verinäytteet - injektiot ym.
• Lapsiperhepalvelut
• Pihatyöt
Kysy lisää 050 543 26 31 Kaisa
hyvinvointisaraste@gmail.com

www.hyvinvointisaraste.fi

SEURAKUNTATER VEHDYS
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SEURAKUNTATER VEHDYS
Jukka Kosonen

JULEN ÄR HÄR
– KOM OCH SJUNG
PÅ SVENSKA

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

NÄR VI FLYTTADE till Vill
manstrand för nästan ett årtionde
sen, tänkte vi att det skulle vara
intressant att ha nånting inom
församlingen på svenska i dessa
trakter. Och nu är det redan blivit
någonting av en tradition att ha
De Vackraste Julsångerna varje
Luciadag i Sammonlahti kyrka. Vi
har supertrevlig arbetsgrupp som
sköter om arrangemangen. Alla
inom gruppen har olika slags ta
langer och kunskaper, och som
tillsammans så utvecklar vi och
upprätthåller den här traditionen
som vi har skapat.
Att sjunga på landets andra
officiella språk är mera än bara
en praktisk eller språklig fråga.
Många sånger är från början
skrivna på svenska (t.ex. Himlen i
min famn) eller så blir det en lite
annorlunda upplevelse att sjuga
dom på svenska En del uttryck

Kauneimmat
joululaulut
tekevät joulun

Kauneimmat joululaulut ovat Suomen Lähetysseuran konseptoima tapahtuma, joka toteutetaan
paikallisten seurakuntien kanssa. Lappeenrannan
seurakunnissa kauneimpia joululauluja järjestetään
taas entiseen malliin, tilaisuuksia on noin 50.
Miten kaikki oikein organisoidaan?

L
Yhteinen jouluaaton juhla
La 24.12. klo 11.30
(ovet aukeavat 10.45 ja sulkeutuvt juhlan alettua)

Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23.
Ohjelma
Joulurauhan julistus
Musiikkia ja yhteislaulua
Jouluevankeliumi
Puheenvuorot
Jouluateria
Kahvi

Ilmoittautuminen juhlaan
30.11.-14.12.2022 arkisin klo 10-15
puh: 040 312 6431 tai 040 312 6506
Huom! Viestejä ei huomioida
Ilmoittautuminen on sitova ja samalla
voi kertoa mahdollisen kyytitarpeen.

Olet lämpimästi tervetullut
yhteiseen juhlaan!
LAPPEENRANNAN EV.LUT.SEURAKUNNAT

ähetyskasvatussihtee
ri Maarit Berg Lappeen
rannan seurakunnasta ker
too, että Kauneimmat jou
lulaulut järjestetään paikallisesti
seurakuntien musiikkityön ja lä
hetystyön yhteisenä projektina.
Suomen Lähetysseura toimittaa
materiaalit ja keräyskohteet. Jou
lulaulutilaisuuksissa kerätään ko
lehti Suomen Lähetysseuran ke
räyskohteisiin. Tänä vuonna varo
ja kerätään maailman lapsille.
Lähetyskasvatussihteeri Heidi
Jantunen Lappeen seurakunnasta
mainitsee, että yleensäkin avus
tuskohteina on maailman hei
koimmassa asemassa olevat ja
hädänalaiset – usein juuri lapset,
joiden elämää pyritään keräys
tuotoilla hieman helpottamaan.

Kauneimmat joululaulut
järjestetään nyt 50. kertaa

Jantunen kertoo kauneimpien
joululaulujen konseptin aikoi
naan lähteneen juuri Suomen
Lähetysseurasta. Sieltä oli aikoi
naan otettu yhteyttä joidenkin
seurakuntien kirkkomuusikoi
hin yhteistyön virittämiseksi. Yksi
näistä ensimmäisistä oli Lap
peenrannan kirkko, joissa joulu
laulutapahtuma sitten järjestet
tiin.
Berg kertoo kuulleensa ensim
mäistä tapahtumaa järjestämäs
sä olleelta Kaarina Knaappilalta,
miten jännitys oli suurta, tulee

ko kirkkoon ketään. Hämmästys
oli melkoinen, kun väkeä virtasi
kirkkoon mustanaan. Berg sanoo,
että kauneimmat joululaulut
ovat edelleen erittäin suosittuja,
niitä, jotka vetävät kirkot ja tilat
täyteen. Tilaisuuksia järjestetään
niin kirkoissa, laavuilla kuin ra
vintoloissakin. Paikoissa, missä
ihmiset haluavat kokoontua ja
laulaa yhdessä. Berg toteaa, että
tapahtumat ovat myös varain
hankinnallisesti merkittäviä, ja
kerätyillä varoilla saadaan isosti
autettua heikoimmassa asemassa
olevia, kuten lapsia.

”Maailmalla
asuneena tiedän,
miten tärkeää on
ne joululaulut
jouluna.”
MAARIT BERG
Mikä sitten tekee Kauneimmis
ta Joululauluista niin suositun
tapahtuman, joka vetää kansaa
vuodesta toiseen? Berg uskoo,
että siinä yhdistyy joulun aika,
rauhoittuminen, kotoisuus ja yh
dessä laulamisen perinne.
— Yhdessä laulaminenhan
tekee tutkitusti hyvää ihmisel
le. Ja tässä saat moninkertaises
ti hyvää, sekä itselle että toisille,

INTERNATIONAL
CHRISTMAS CAROLS

Vaikka Maarit Berg osallistuu vuosittain kymmeniin Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksiin, ei niihin kyllästy.

Berg summaa.
— Suomalaisethan ovat sellais
ta laulajakansaa, Jantunen lisää.
— Näkeehän sen esimerkiksi
karaoken suosiosta täällä meillä.
Jantunen muistuttaa, että Kau
neimpia Joululauluja lauletaan
tätä nykyä yli 20 maassa.
— Maailmalla asuneena tiedän,
miten tärkeää on ne joululaulut
jouluna. Sellainen kotoinen jou
lulaulu, kuten Heinillä härkien
kaukalon, Berg sanoo.
Yhteistä kuitenkin näyttää ole
van juuri se tunnelma ja ne muis
tot, joita joululaulut itse kussa
kin herättävät. Jantunen sanookin
tunnelman olevan herkän ja kau
niin, olipa miljöö mikä tahansa.

Oma lempparilaulupäivä?

— Mulle sellainen juhlahetki on
aatonaatto. Vaikka olen monesti
viimeisten viikkojen kiireistä vä
synyt, tulee siellä kirkon käytä

villä aina tunne, että onpa tämä
hienoa! On ihana vain olla ja
yhtyä lauluun ja rauhoittua sen
vajaan tunnin ajan. Jotenkin se
joulu alkaa oikein toden teolla
sieltä, Berg sanoo.
Jantunen nostaa esiin laavuil
la pidettyjen joululaulutilaisuuk
sien erityisen tunnelman.
— Siellä kun tullaan pimeässä
lyhtyjen ja roihujen valaisemalle
laavulle, minne on kerääntynyt
koko kyläyhteisö, niin se on jo
tenkin ainutlaatuisen hieno fiilis.
Kummankaan omaa joululau
lutunnelmaa ei niiden hyväksi
tehty työ latista, monesti päin
vastoin.
— On ihanaa nähdä ja kuul
la miten onnellisia ihmiset ovat
kun ovat päässeet yhdessä lau
lamaan, tuumivat Berg ja Jan
tunen.
Jantusella ei omien sanojen
sa mukaan ole lempilaulua, vaan

niitä on niin monia, ettei yhtä voi
nostaa esille. Bergin yksi lempi
lauluista on uusi joululaulu ”Jou
luna he kaikki ovat täällä” jota
hän pitää mielettömän kauniina.
— Tietysti myös ne vanhat,
koulujen kuusijuhlista tutut jou
lulaulut nostavat aina mieleen
muistoja, hän hymyilee.

Aina voi tulla myös
vain kuuntelemaan

Berg ja Jantunen korostavat, että
Kauneimmat Joululaulut on tar
koitettu ihan kaikille.
— Voi tulla sellaisena kuin on
ja jos ei halua laulaa, niin voi
aina kuunnella ja nauttia tunnel
masta, Berg tiivistää.
Kolehtiinkaan ei ole pakko
osallistua, jos ei halua.
Parin viimeisen vuoden koro
narajoitusten ja epidemian aika
na tilaisuuksia ei ole järjestetty
tai ihmiset eivät ole kokoontu

Saku Soukka

JOULURADIO

20 vuotta Jouluradiota

J

Riitta Kalliorinne laittaa perustamansa Jouluradion omalta osaltaan pakettiin.

Jouluradion 20. kautta juhlistetaan
muun muassa uudella nettikanavalla.

ouluradio syntyi pääkaupun
kiseudun seurakuntien ra
diotoimitukseen toimitus
päälliköksi palkatun Riitta
Kalliorinteen aavistaessa, että
pelkästään joulumusiikkiin kes
kittyvälle radiokanavalle voisi
olla kysyntää. Ennen Jouluradion
käynnistymistä joulumusiikkia
soitettiin radiossa melko vähän.
Aavistus osui oikeaan ja Joulura
dio sai suuren suosion.
Jouluradio jatkaa tulevina vuo
sina uusissa käsissä Kalliorin
teen siirtyessä uusiin haasteisiin.

— Jouluradio on tämän kauden
jälkeen osaltani valmis. Olen ke
hittäjä ja nyt olen kaikki antanut,
mitä joulumusiikin osalta pystyn.
Nuoremmat jatkaa ja Jouluradion
muori etsii uusia areenoja kehi
tyskohteiksi, Kalliorinne kertoo.
Jouluradion 20. vuotta juh
listetaan eri tavoin. Helsingis
sä 1.12. järjestettävä Joulura
dio20-juhlakonsertti kantaesit
tää Metropolian Ammattikorkea
koulun opiskelijoiden tekemää
uutta joulumusiikkia. Jouluradion
juhlajumalanpalvelus televisioi

neet samalla tavoin, kuin ennen
koronaa.
— Toivomme, että ihmiset löy
tävät uudelleen kauneimmat
Joululaulut ja uskaltavat ja voi
vat saapua paikan päälle, Berg ja
Jantunen kannustavat.
— Ja aina voi laulaa maski
päällä, jos yhteislaulutilaisuudet
askarruttavat.
— Kauneimmissa Joululauluis
sa ollaan todella siinä joulun
sanoman ytimessä. Jokaisella
laululla on sanomansa, joka jo
kaiselle kuulijalle ja laulajalle on
omansa, Jantunen tiivistää.
Kauneimpia Joululauluja lau
letaan suomeksi, ruotsiksi, eng
lanniksi ja venäjäksi. Katso so
piva tilaisuus ja tule mukaan
joulun tunnelmaan. Tilaisuudet
löydä tämän lehden sivulta 1415.
EIJA FABRITIUS

daan sunnuntaina 27.11. suorana
lähetyksenä Helsingistä Paa
valinkirkosta YLE TV1:llä. Tänä
vuonna perustettu Uusi joulu
-nettikanava puolestaan soittaa
vain uutta joulumusiikkia. Joulu
radion tarinaa avataan kolmi
osaisessa podcastissa, jonka vii
meinen jakso julkaistaan 30.11.
Jouluradio.fi-sivustolla.
Jouluradio on 10 kanavan jou
lumusiikkiperhe ja verkkome
dia. Pääkanavan ohella kuunnel
tavissa on yhdeksän eri joulu
musiikkityyleihin erikoistunutta
verkkokanavaa.
Jouluradio on ev.lut. seura
kuntien lahja kuuntelijoille ja
sen mahdollistavat seurakunnat
ympäri Suomen. Voit kuunnella
Jouluradion pääkanavaa radiosta
taajuudelta 101,3 MHz ja kaikkia
kanavia osoitteessa Jouluradio.fi.
Lähde: Jouluradio.fi.

IT WILL SOON BE the time for the
annual Christmas carol sing-alongs.
The Christmas carol sing-alongs in
the churches have been part of the
Finnish culture already for 50 years.
They are a sign for Christmas Eve
being just around the corner. The
lyrics of the Christmas carols guide
us to focus on the true meaning of
Christmas, the birth of Jesus Christ,
the Son of God, our Saviour.
This year there will be an in
ternational Christmas carol singalong in Sammonlahti Church
on the 15th of December at 6pm.
There will be Christmas carols at
least in English and in German

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПЕСНИ
Песни, рассказывающие о Рож
дестве Христовом, в Финляндии,
так же, как и в других христиан
ских странах, пели на протяжении
сотен лет. В 1972 году у секрета
ря миссионерского общества по
музыкальной работе Мартти Ка
уппинена и кантора прихода в
Хювинкя Матти Хероя появилась
задумка петь самые красивые

och ord förändras och man hittar
helt nya sidor i bekanta sånger.
Det sägs att det är hälso be
främjande att sjunga tillsammans.
Speciellt de vackraste julsånger
na har en speciellt plats i den fin
ländska folksjälen. Före jul så har
vi alla massvis med julstök. Det
ska bakas, julklappar ska köpas
och huset ska julstädas. Men julen
för också med sig tunga minnen
för många, till exempel minnen av
svåra människoförhållanden eller
familjeproblem. Därför kan det
vara bra att ta lite tid för sig själv
och slappna av med lite vacker
julmusik. Lite tid att låta de goda
julminnena komma till ytan och
slappna av i gott sällskap.
De vackraste julsångerna är
inte bara till för dom som kan
eller vill sjunga. Man kan också
komma bara för att lyssna. Alla är
välkomna precis som dom är.
Kom och sjung på Luciadagen
13.12.-22 kl 18 i Sammonlahti
kyrka!

ULLA OCH MATHIAS JUNELL

but perhaps in other languages,
too. The Resonanssi choir from
the LUT University will lead the
sing along, as well as perform
some songs for the audience.
After the sing-along there will
coffee, tea and “glögi” with ginger
biscuits and traditional Finnish
Christmas pastries served to the
participants. The event will be or
ganized by the campus chaplain
cy and the international work of
the Evangelical Lutheran parish
es in Lappeenranta together with
Sammonlahti parish. Everyone
is warmly welcome to enjoy the
Christmas carols and the Christ
mas treats!

MIIKA KÄHKÖNEN AND
SARI KOSONEN

рождественские песни во всех
церквях Финляндии в пользу мис
сионерского общества. В следую
щем,1973 году, в этих мероприя
тиях участвовали уже 140 церков
ных общин. С тех пор эти песен
ные вечера, на которых собирают
средства в пользу финского мис
сионерного общества и которым
было дано имя - Самые Красивые
Рождественские Песни, проходят
во всех лютеранских общинах. В
этом году уже в 50 раз.

MARIA KUUSINIEMI

Lappeenranta 101,3 MHz
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Elämänlanka
VAPAUS USKOA, TOIVOA
JA RAKASTAA
ALKUTALVEN pimeyden laskeutuessa monissa
kodeissa syttyvät lukuisat kynttilät ja tunnelmavalot. Meillä on perheeni kanssa tapana joskus
lenkkeillessä ihastella valomerta, joka adventin
aikaan aina ilmestyy ympärillemme. Olen usein
ajatellut sitä, miten adventin ja joulun aika on
toivon aikaa. Pimeydessä loistava valo kertoo minulle vahvasti uskosta tulevaisuuteen. Se kertoo
levosta ja rauhasta keskellä häilyvää ja rauhatonta maailmaa. Kynttilät hautausmailla luovat valoa
ja tuovat lohdutusta kaipaukseen ja ikävään – ja
sanoohan Jeesus itsekin antavansa meille tulevaisuuden ja toivon. Eikö adventti olekin nimenomaan toivon aikaa? Elämä ei ole pelkästään
tässä ja nyt, vaan se on myös tulevaisuudessa ja
ajan rajankin takana.
Kuluneena syksynä olemme saaneet osallistua seurakuntavaaleihin, jonka keskeisenä viestinä on ollut: olet uskottu, toivottu, rakastettu.
Nyt vaalit ovat ohi ja saamme elää todeksi tuota
kutsumusta eri palvelutehtävissämme luottamushenkilöinä, vapaaehtoisina ja työntekijöinä. Vaalit
ovat muistuttaneet meitä siitä, miten me yhdessä
rakennamme kirkkoa ja miten jokaisen panos on
arvokas ja tärkeä. Olemme uskottuja, toivottuja ja
rakastettuja – ja ennen kaikkea meillä on yhteinen herra ja vapahtaja Jeesus Kristus, joka yhdistää meidät ja jota saamme yhdessä palvella eri
lahjoillamme.
Adventin ja joulun aikana valmistaudumme tulevaan. On aika katsella mennyttä ja suunnitella
tulevaa. Ensi vuonna maassamme vietetään uskonnonvapauden satavuotismerkkipäivää. Uskonnonvapaus tuli Suomeen vaiheittain ja tärkeäksi
merkkipaaluksi muodostui ulkomaalaisille sallittu oikeus harjoittaa omaa uskontoaan vuonna
1781. Tuota lakimuutosta ajoi voimakkaasti aikanaan Kokkolan kirkkoherra Anders Chydenius.
Uskonnonvapauden merkkipäiväksi muodostui 1.1.1923 kun tuolloinen uskonnonvapauslaki
astui voimaan ja antoi vapauden harjoittaa omaa
uskontoa julkisesti tai yksityisesti mikäli lakia ja
hyviä tapoja ei loukata. Samalla astui voimaan
myös oikeus vaihtaa tai luopua uskonnollisesta
yhdyskunnasta.
Uskonnonvapaus turvaa meille kristityille oikeuden elää uskoamme todeksi sitä häpeilemättä
ja muita kunnioittaen nykypäivänäkin. Meillä on
vapaus uskoa, toivoa ja rakastaa sekä sanoin että
teoin. Samalla kun uskonnon- ja omantunnonvapaus on meillä Suomessa kirjattu perustuslakiin,
saamme muistaa uskonsa tähden vainottuja ympäri maailman. Uskonnonvapaus ei valitettavasti
ole itsestäänselvyys – vaan suuri etuoikeus.

Peter Mata Jeesuksen roolissa Ristin
tien harjoituksissa
keväällä 2018.

PÄÄSIÄISEN SUURTAPAHTUMA

Via Crucis
toteutuu parin
vuoden tauon
jälkeen

www.lappeenrannanseurakunnat.fi/viacrucis
FB: Via Crucis –
ristin tie Lappeenranta
Ota yhteyttä:
• Marjo Hänninen,
p. 040 31326 340,
marjo.hanninen@evl.fi
• Jari Berg,
p. 040 3126 640,
jari.berg@evl.fi
• Anne Seino,
p. 0403126 241

Tuottaja Marjo Hänninen iloitsee ensi
pääsiäisenä toteutuvasta Via Crucis – Ristin tie
-tapahtumasta. Ristin tietä päästään kulkemaan
muutaman vuoden tauon jälkeen.

H

änninen kertoo, että vuonna 2020 päästiin jo harjoittelemaan näytelmää ja
järjestelyt olivat jo pitkällä. Sitten tuli pandemia ja kaikki
peruuntui lyhyellä varoitusajalla.
— Nyt on aivan ihanaa päästä
viimein toteuttamaan tapahtumaa, hehkuu Hänninen. Projektiryhmään kuuluvat hänen lisäkseen Jari Berg ja Anne Seino
Lappeenrannan seurakuntayhtymästä. Ohjaajaksi on valittu Arto
Myllärinen ja hänen avustajakseen Ani Hassinen.
— Muutama palaveri on ehditty
pitämään ja ainakin harjoituspäivät ja rekrytointipäivät on lyöty
lukkoon sekä muutamia ajatuksia
siitä, mitä tapahtuu 7.4.2023, on
vaihdettu, Hänninen hymyilee.

Kymmenien tuhansien
ihmisten tapahtuma

Hänninen muistelee, että tapahtumassa on parhaimmillaan
ollut poliisin arvion mukaan noin
50 000 ihmistä kahden päivän
aikana.
— Vuosien varrelta on ihania
muistoja siitä, miten ihmiset ovat
liittyneet kulkueeseen spontaanisti, jopa kesken terassioluiden.
Ensimmäisen kerran Via Crucis järjestettiin Lappeenrannassa 2013 pienimuotoisempana,
mutta pian huomattiin, että tapahtuma vaatii isommat tilat ja
reitit yleisömenestyksen vuoksi.
— Tarkoitus on kuitenkin antaa
osallistujille ja katsojille elämys,
jossa tärkeää on että näkee ja
kuulee, Hänninen toteaa.

Via Crucis järjestetään aina
kaksipäiväisenä; kiirastorstaina
kenraaliharjoitukset ja varsinainen esitys pitkäperjantaina. Ensi
vuonna nämä ovat 6.–7.4.2023.
Koska tapahtuma on Lappeenrannan alueen suurin, tarvitaan
myös kaupungin ja poliisin sekä
muiden tahojen yhteistyötä. Aiempina vuosina yhteistyö on sujunut hyvin ja kitkattomasti, Hänninen toteaa.
Pääsiäinen on ev.lut. kirkon
pääjuhla ja ydinsanoma on, että
Jeesus on ylösnoussut. Via Crucis
on perinteisesti päättynyt siihen,
että Jeesus on ristillä.
— Se jää sitten nähtäväksi,
miten ohjaaja sen ensi vuonna
toteuttaa, Hänninen sanoo. Samalla hän muistuttaa, että näy-

telmä jatkuu seuraavana sunnuntaina kirkoissa, joissa riemuitaan
ylösnousemuksesta.
Tämän vuoden reitti on vielä
mietinnässä. Haastetta Hännisen
mukaan tuo sinänsä positiivinen
asia, että Lappeenranta kasvaa ja
kehittyy. Tälläkin hetkellä keskustassa on käynnissä monta rakennustyömaata — yhtenä seurakuntayhtymän rakennutusprojekti
Koulukatu 10:ssä. Hänninen korostaa, että osallistujien turvallisuus on päällimmäisenä mielessä
kun reittiä suunnitellaan.

Tekemään Via Crucista?

Vapaaehtoiset ovat onnistuneen
tapahtuman elinehto. Myös Via
Crucista ei voida toteuttaa ilman
mittavaa määrää vapaaehtoi-

Keijo Martikainen

Lappeenrannan
sankarihautausmaa

JOHANNA BJÖRKHOLM-KALLIO

Atso Suopanki

Lappeenrannan sankarihautausmaa on Suomen toiseksi suurin. Sen mullissa lepää 2240 kaatuneen
jäämistöt. Sankarihautausmaa saa lähitulevaisuudessa uudet opastaulut. Hautausmaa on monien
Lappeenrannassa vierailevien käyntikohde. Kuva kesäisen kauniista hautausmaan kukkaloistosta.

Sankarihautausmaalle tulossa
uudistuksia ja muistomerkkejä
LAPPEENRANNAN sankarihautausmaalle on tulossa joitakin uudistuksia ja tarvittavia päivityksiä.
Sankarihautausmaahan erotettiin
syksyllä 1939 Marian kirkon vierestä sijainneesta Vanhasta hau-

tausmaasta. Tavallaan kaupungissa on ollut tuon jälkeen kaksi
Vanhaa hautausmaata, joista toinen on Kauppakadun varrella.
Nyt uudistettu sankarihautausmaan hoitokunta ehdottaa, että

Marian kirkon vieressä sijaitseva
hautausmaa nimettäisiin Marian
kirkon hautausmaaksi. Nimenmuutosehdotus etenee toimikunnasta kaupungin kaavoitusosastolle. Siitä tiedotetaan myös seu-

• perustettu vuoden 1939
talvisodan syksyllä
• hautausmaa on Suomen
toiseksi suurin, karjalaisten suurin hautausmaa
• hautausmaassa tällä hetkellä 2240 tunnistetun ja
tunnistamattoman jäämistöt
• sankarihautausmaan tuntumassa Äiti-Karjala monumentti, jonka muodostavat Äiti-Karjala patsas ja
sitä ympäröivä 70 metriä
pitkä graniittimuuri. Muurissa on 5500 sankarivainajan nimet
• hautausmaalla on Simolan pommituksen tuntemattomaksi jääneiden
muistomerkki ja Väinö
Aaltosen veistämä sankarimuistomerkki ”Suru ja
usko tulevaisuuteen”

rakuntayhtymälle.
Sankarihautausmaan hoitokunta, joka koostuu puoleksi seurakuntayhtymän ja kaupungin
edustajista, ja jossa hankintojen
ja uudistusten kustannuksia puolitetaan, on uusinut toimintansa
johtosäännön. Johtosäännön mukaisesti toimikuntaan kutsuttiin
seurakuntayhtymän hautaustoi-

sia, viime vuosina tapahtumaa
on ollut toteuttamassa noin 300
henkilöä. Hänninen kutsuukin
kaikki kiinnostuneet mukaan.
— Ylärajaa vapaaehtoisten
määrälle ei ole, kaikki ovat erittäin tervetulleita.
Hänninen kannustaakin ottamaan yhteyttä ja kertomaan
omista vahvuuksista sekä missä
haluaisi olla mukana.
— Siellä on näytelmäporukkaa, siellä on puvustusporukkaa,
lavastusporukkaa, rakennusporukkaa, kuoroja ja liikenteenohjausta ja vaikka mitä. Tai vaikka
somettajia ja tubettajia, Hänninen vinkkaa.
Lähes kaikki toteutetaan vapaaehtoisvoimin, vain ääni- ja
valotekniikka ostetaan ulkopuo-

lelta, sillä ulkotapahtumana se
tulee vaatimaan tekniikalta niin
paljon. Koska tapahtumapaikkoja on useampi, tarvitaan järjestelyissä runsaasti väkeä, Hänninen
muistuttaa.
Hänninen painottaa, että vapaaehtoisiksi voivat tulla kaiken
ikäiset ihmiset.
— Meillä on ollut mukana lapsia ja iäkkäämpiä ihmisiä. Mukaan voi tulla vaikka koko perheen voimin. Ilmoittautua voi
ottamalla yhteyttä projektiryhmäläisiin tai tulemalla rekrytointitapahtumiin 30.11. tai tammikuussa 2023.

men päällikkö Seija Kuosmanen.
Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua kaatuneiden omaisten ja asetovereiden edustajia läsnäolo-oikeudella. Hoitokunnan sihteerinä
toimii kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas ja puheenjohtajana seurakuntayhtymän
puolelta Matti Matikainen.
Hautausmaalle ollaan hankkimassa uudet, kaksikieliset opastaulut, jotka kertovat kävijöille
perustiedot sankarihautausmaasta. Yhtenäisestä ilmeestä koko
Suomen sankarihautausmaista kertovat opastaulut tulisivat
molemmille sisäänkäynneille.
Asia etenee kunhan Marian kirkon hautausmaan nimiehdotus
selviää. Lisäksi Sotainvalidien
Veljesliiton osaston anomus punagraniittisesta muistomerkistä
näkyvin tekstein hyväksyttiin ja
toteutetaan. Muistomerkki tulee
ennen sankarihautausmaata olevan pääkäytävän vieressä olevan
sotainvalidien istuttaman tammen läheisyyteen.
Sankarivainajien tyynykivet
puhdistetaan kerran vuodessa. Tutkitaan kivien puhdistusta
myös vanhan hautausmaan vanhojen hautakivien osalta. Uusien,
tunnistettujen sankarivainajien
muistokivien paikka on suunniteltu Kauppakadun puoleisen
aidan läheisyyteen. Taistelupaikoilta löytyneille, uusille sankarivainajille suunnitellaan uutta
muistomerkkiä hautakivien lähei-

syyteen. Muistomerkille etsitään
myös rahoitusta.
Sankarihautausmaan tapahtumista tullaan tiedottamaan vastaisuudessa yhteisesti seurakuntayhtymän ja kaupungin kotisivuilla. Hautausmaan tapahtumien varauksista tulee olla myös
yhteinen käytäntö.

Täyttää kaupungin kadut pääsiäisenä 2023!
Tule mukaan tekemään ristin tietä!
Tarvitsemme vapaaehtoisia näyttelijöiksi, kuoroon,
lavasteiden tekoon ja moneen muuhun.
Tule infotilaisuuteen Lappeen Marian kirkkoon
ke 30.11.2019 klo 19 tai ilmoittaudu verkkosivuillamme
lappeenrannanseurakunnat.fi/viacrucis

Israelilaisia tansseja
Tiistaina 10.1.2023 klo 18
Naisten hyvänolonillassa Sammonlahden
kirkkosalissa. Irmeli Hakkarainen ohjaa.
Saunamahdollisuus klo 17.
Iltapalan vuoksi ilmoittautuminen
maarit.hirvi@evl.fi / 0403126502

EIJA FABRITIUS

KEIJO MARTIKAINEN

Lappeen Marian kirkossa kuuluu naurua ja äänten
avausta. Villasukat vedetään jalkoihin. Kuorolaiset
järjestyvät äänittäin riveihin. Katseet nousevat kohti
Kirsin käsiä ja laulu on valmiina alkamaan...

On jälleen aika
Lappeenrannan Naislaulajien
joulukonsertin
Tule sinäkin Lappeen Marian kirkkoon lauantaina
17.12.2022 klo 16 virittäytymään joulun tunnelmaan! Liput 15 € aikuisille ja 5 € lapsille. Liput myydään tapahtumapaikalla (käteinen, korttimaksu ja
MobilePay).
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Lahjoita Raamattuja
Löytyykö kaapeistasi ylimääräisiä Raamattuja?
Otamme niitä vastaan jaettavaksi tarvitseville!
Voit tuoda Raamattuja Puotiin ja Pannuun
ma ja ke klo 10-14 ja pe klo 10-13,
osoite Kauppalankatu 1, Lappeenranta.

”Tottakai
mietin sitä, että
olenko saanut
mitään aikaan
ja välillä olen
masentunutkin.”
EERO HUOVINEN

Lisätietoja antaa
diakonissa Maria Repo,
maria.repo@evl.fi
puh. 040 3126 421

WSOY

Karjalanpiirakoita
Toivon Ikkuna Maailmalle lähetyskaupasta

la 10.12. klo 12-14

Eero Huovinen on urallaan kokenut muun muassa kamppailun naispappeudesta. Hän näkee naisten
tuoneen paljon rikkautta, väriä ja sydämellisyyttä kirkon elämään.

Aamulla paistettuja, laktoosittomia

5 piirakkaa/5 €,
tuotto lähetystyölle

MUISTELMAT

Varaa ennakkoon
p. 040 312 6331

”Olen kiitollinen mies”

AVOINNA
ma-to 10-16
pe 10-15

Helsingin hiippakunnan piispana vuodet 1991–2010 toiminut
Eero Huovinen on yksi maamme tunnetuimmista papeista. Uudessa muistelmateoksessaan hän pohtii muun muassa kärsimystä ja kiitollisuutta.

E

ero Huovinen muistetaan erityisen hyvin Kaakkois-Aasian joulukuun
2004 tsunamin yhteydessä.
Thaimaassa tuolloin lomailleen
piispan vakava hahmo tulkitsi
mediassa osaltaan kansakunnan
kollektiivista surua.
Eero Huovinen on nyt julkaissut muistelmansa. Sielujen
puolustaja (WSOY 2022) kertoo
pappismiehen tien arvostetuksi piispaksi, jonka nimi ponnahti
toisinaan esille myös arkkipiispaveikkauksissa.
Kirjan nimessä piti alun perin
olla myös ”Saatanaa vastaan”,
mutta se jäi pois.
— Kaikkien sielujen puolustaminen Saatanaa vastaan on ihmiselle ylivoimainen tehtävä ja
kirkonkin voimavarat ovat heikot.
Ainoa ase kovaa ja kekseliästä
vastustajaa vastaan on Jumalan
sana, Huovinen sanoo.
Kirjansa alkusivuilla papin tehtävää pohditaan tiukan itsetutkiskelun kautta. Miten olla kaikkia varten, mutta pitää silti kiinni
todesta ja oikeasta?
— Se mitä pitää varoa, on jääminen tuuliviiriksi, joka vain toistaa sitä, mitä ihmiset odottavat.
Papilla pitää olla yhtä aikaa rakkaus ihmisiä kohtaan, mutta toisaalta tulee myös olla tietoinen

siitä, että minulla on oma tehtäväni Jumalan palvelijana.
Huovinen on huomannut, että
kirkolla ja poliitikoilla on tällä
hetkellä hiukan samantyyppistä
ongelmaa.
— Pitää saada mahdollisimman
laaja kannatus, ja kiusauksena on,
että silloin kumarretaan vähän
joka suuntaan.

Terapia ei merkitse
epäonnistumista

Eero Huovinen tunnistaa elämässään kaksi peruspilaria. Teologian
opiskelu ja dogmatiikan harrastaminen on niistä toinen.

”Voisi olla hyvä,
että vähän
hidastettaisiin
omien ajatusten
julkisanomista.”
EERO HUOVINEN
Toinen kivijalka on sielua syvästi hoitanut yli 50 vuoden yhteistyö terapeutti Maiju Myyrän
kanssa.
— Aluksi kyseessä oli koulutussuhde eli olin hänen oppilaansa.
Myöhemmin siitä kehittyi tera

piasuhde, joka vähitellen muuttui
mentorisuhteeksi. Lopulta olemme olleet ystäviä, jotka edelleen
tapaavat.
Luottohenkilön luona kahdenkeskisissä tapaamisissa Eero
Huovinen on välillä hektisen
työuransa aikana voinut vapaasti
purkaa sisintään.
— Näin minun ei ole tarvinnut
hoidattaa itseäni työyhteisössä.
Huovisen mukaan terapiasta tuen hakeminen on arvokas
asia, jota ei missään nimessä tule
pitää epäonnistumisena.
– Kun pappeja rekrytoin, niin
arvostin sitä, jos joku kertoi joutuneensa elämässä koville ja
käyneensä terapiassa. Näin sen
merkkinä rohkeudesta ja alttiudesta arvioida itseään.

Ekumenian vahva
puolestapuhuja

Eero Huovinen on tehnyt paljon
töitä ekumenian hyväksi. Eri kirkkojen yhteyden puolestapuhuja teki vuonna 1978 väitöskirjan
modernista roomalaiskatolisesta
teologiasta.
Huovinen onkin jo pitkään seurannut erityisesti katolisen kirkon
ja luterilaisten kirkkojen oppikeskusteluja.
— Selkäytimeeni meni jo varhain paavi Johannes XXIII:n tun-

nuslause ”Ne asiat, jotka yhdistävät meitä, ovat suurempia
kuin ne, jotka erottavat meitä.”
Minusta tämä asia sopii kristittyjen välisten suhteiden lisäksi
hyvin myös muuhun maailman
menoon.
Huovinen on ystävystynyt
useiden roomalaiskatolisten
pappien ja teologien kanssa.
— Sieltä löytyy monia fiksuja
ja avoimia ihmisiä. Olen oppinut heiltä paljon. Mutta en ole
liittymässä katoliseen kirkkoon,
eivätkä he sitä minulta odotakaan, pappismies virnistää.
Emerituspiispa huomauttaa,
että luterilaistenkin juuret ovat
hyvin vahvasti katolisessa kirkossa, jossa olimme 1500-luvulle saakka.
Eero Huovisella on ollut kunnia tavata myös useita paaveja.
Nykyisen paavin hän kohtasi viimeksi toukokuussa.
— Franciscus on ennen muuta
avannut katolisen kirkon ilmapiiriä keskustelevampaan suuntaan. Mitään suuria periaatteellisia muutoksia kirkon oppiin
hän ei ole tehnyt.

Vanha tuttava Kirill
hämmästyttää

Sielujen puolustaja ei ole mikään paljastuskirja, mutta joihinkin ajankohtaisiin asioihin se
tuo kiinnostavaa lisävalaistusta.
Huovinen kuvaa usealla sivulla tuttavuuttaan venäläiseen
ortodoksipappi Kirilliin, joka
vaikuttaa nykyisin Moskovan
patriarkkana. Hän on erityisesti
tänä vuonna tullut kautta maailman tunnetuksi Putinin sotapolitiikan tukijana.
— Päällimmäisenä mi-

nulla on nyt vaikeus ymmärtää häntä. Persoonana Kirill on
hyvin vahva ja älykäs. Hän myös
jakaa ihmisiä voimakkaasti,
Huovinen miettii.
Emerituspiispan mieliinpainuvin tapaaminen Kirillin kanssa kuvataan kirjassa varsin yksityiskohtaisesti.

”Kun pappeja
rekrytoin, niin
arvostin sitä,
jos joku kertoi
joutuneensa
elämässä koville
ja käyneensä
terapiassa.”
EERO HUOVINEN
Pieni suomalaisseurue matkusti vuonna 1992 viettämään
pääsiäistä Venäjän Smolenskiin.
Seuraa Kirillin kirkkoruhtinaan
tavoin isännöimä intensiivinen
jakso, jossa vuorottelevat komeat ortodoksiset palvelukset ja
yltäkylläiset ateriat.
Huovinen kirjasi tuoreeltaan
matkaraporttiin Kirillin kommentteja muun muassa Ukrainasta.
— Hän puhui jo tuolloin siitä,
että Ukraina on olennainen osa
ortodoksista uskoa ja Venäjää.
Kirill myös arvosteli niitä ukrainalaispiirejä, jotka hänen näkökulmastaan olivat separatisteja.
Huovinen ja Kirill eivät ole
olleet yhteydessä yli vuosikymmeneen.

Riitaisa yhteiskunta
ja riitaisa kirkko

Entä sitten kotimaan tilanne?
Luterilaiselle kirkollemme emerituspiispa ei lähde antamaan
sen suurempia neuvoja. Kirkon
jäsenmäärä vähenee, minkä
Huovinen kertoo ”ottavansa realistisesti”.
— Toisaalta voi kysyä, mikä
muu organisaatio maassamme on sellainen, jonka kannatus valtakunnallisesti on yli 60
%? Ja on huomattava sekin, että
sitoutuneiden jäsenten määrä
on vähentynyt kaikissa suurissa organisaatioissa, eikä vain
kirkossa.
Eero Huovinen sanoo, että
kirkon jäsenkehitys antaa entistä huolellisemmin aihetta miettiä sitä, mihin keskitymme.
— On syytä pohtia sitä, millä
tavoin ihmisiä kuunnellaan ja
miten heitä arvostetaan. Olen
koittanut joskus sanoa, että
tässä maassa on kolmenlaisia
kirkon jäseniä; nykyisiä, entisiä ja tulevia. Pitää huomioida
myös tuo viimeinen ryhmä.
Huovinen ei kuitenkaan seuraa Suomen Siionin tilaa pelkästään hyvillä mielin. Kirjassa
hän huokaa, että ”joskus tunnen
itseni vähän orvoksi siinä kirkossa, johon edelleen kuulun”.
Emerituspiispa kertoo olevansa surullinen siitä, että muussakin yhteiskunnan näkyvä riitaisuus on lisääntynyt myös
kirkossa. Vastakohdat ovat kärjistyneet.
— Ihmiset eivät kuuntele toisiaan, niitä, jotka ajattelevat eri
tavalla. Ei etsitä sitä, mikä on
yhteistä, vaan sitä, mikä erottaa. Monet riidoista näyttävät
liittyvän erilaisiin moraalikysymyksiin.
Kysyn emerituspiispalta, millä
tavoin vastakkainasettelua olisi
mahdollista edes hiukan lievittää.
— Voisi olla hyvä, että vähän
hidastettaisiin omien ajatusten
julkisanomista. Pitäisi enemmän
ajatella mitä sanoo, eikä aina
sanoa, mitä ajattelee.

Kiitollinen myös Jumalasta

Kirjansa lopussa emerituspiispa arvioi olevansa kiitollinen
mies. Niin ei välttämättä ole
ollut aina. Mukana on kulkenut
myös stressiä, huolia ja uupumustakin.
— On ollut vähän hämmentäväkin asia, että viimeisen viiden vuoden aikana olen jostakin syystä tuntenut enemmän
kiitollisuutta kuin aikaisemmin.
Huomaan olevani kiitollinen
myös Jumalasta.
Huovinen muistuttaa, että kiitollisuus on sellainen asia, jota
ei tilata tai pakoteta esiin.
— Kiitollisuus nousee siitä,
että on saanut jotakin hyvää.
Sellainen ihminen alkaa väistämättä olla kiitollinen.
Eero Huovinen sanoo olevansa aika onnellinen kuluneesta
elämästä. Hän on saanut tehdä
monia sellaisia asioita, jotka on
kokenut tärkeiksi.
— Tottakai mietin sitä, että
olenko saanut mitään aikaan
ja välillä olen masentunutkin.
Mutta pääsääntöisesti tunnen
kiitollisuutta.

SEURAKUNTATER VEHDYS

Armi auttaa
MITÄ TAPAHTUU
VANHOILLE VIRSIKIRJOILLE
JA RAAMATUILLE?
LAPPEENRANNAN seurakuntayhtymässä vanhoja, hyväkuntoisia virsikirjoja on luovutettu seurakuntalaisten käyttöön esimerkiksi palvelukoteihin. Virsikirjoja on
myös lahjoitettu Arvo Survon kautta Viipuriin. Huonokuntoisten, kierrätykseen menevien virsikirjojen sivuista on askarreltu enkeleitä koristeeksi. Vanhat Raamatut
on yleensä laitettu paperinkeräykseen. Seurakuntalaiset
voivat lahjoittaa hyväkuntoiset Raamatut ja virsikirjat
halutessaan eteenpäin. Muista poistaa paperinkeräykseen menevistä kirjoista kovat kannet.

Maallinen
mietiskelijä
Pysy asiassa,
älä öyhötä
RASKAUDENKESKEYTYSLAINSÄÄDÄNNÖN nykyaikaistamiseen tähdänneen Oma tahto 2020 -kansalaisaloitteen
käynnistämä keskustelu huipentui taannoin eduskuntakäsittelyyn, jossa mielenkiintoiset argumentit sinkoilivat ympäriinsä. Moni kristillisiä arvoja ominaan pitävä
tuntui pahoittavan mielensä sellaisista asioista, joista
itse lakiehdotuksessa ei edes ollut kyse. Aiheet, jotka
vähänkään sivuavat vaikeita eettisiä kysymyksiä, johtaa
keskustelun usein sivuraiteille ja raivoisaan argumentointiin asian vierestä. Kyse on tällöin öyhöttämisestä.
Päivittyneessä aborttilaissa on tasan kaksi (2) muutosta aiempaan. 1) Potilaan oma tahto riittää keskeytyksen saamiseksi eli jatkossa lääkärille ei tarvitse perustella, onko päätökseen päätynyt sosiaalisista vai esimerkiksi terveydellisistä syistä. 2) Jatkossa yksi lääkärikäynti riittää kahden sijaan.
Mistä eduskunnassa sitten keskusteltiin? Toinen toistaan mahtipontisemmat, kristillisiäkin argumentteja vilisseet puheenvuorot keskittyivät taivastelemaan sitä,
miten kamala ja syntinen asia raskaudenkeskeytys on.
Ihminen toden totta voi sanoa näin ja myös perustella
asiansa hyvin. Kyse nyt vaan ei sattunut olemaan siitä,
onko sallittua vaiko ei. Viisi vuosikymmentä on ollut
sallittua ja onneksi on jatkossakin.
Mistä sitten olisi voinut keskustella? Aloitteentekijän kaunis ajatus oli päivittää aikoja sitten vanhentunut laki vastaamaan nykypäivää, jotta terveydenhuollon
resursseja ja ihmisten aikaa säästyisi. Juuri kukaan ei
argumentoinut, miksi nykyinen kahden lääkärikäynnin
pakko olisi yhä tarpeellinen. Eikä aloitteen vastustajat
myöskään kertoneet, miksi lääkäreiden pitäisi seuraavatkin vuosikymmenet kirjata potilaan päättämät perusteet järjestelmiin. Tähänkin asti jokainen on saanut
keskeyttää raskautensa käytännössä millä perusteilla
tahansa.
Tänä jouluna monen olisikin syytä toivoa pukilta
malttia ja järjenkäyttöä tulevan vuoden kuumimpiin
keskusteluihin. Kun koet sinulla olevan painavaa sanottavaa, tee taustatyö huolella ja pohdi vielä kerran, mistä
tarkalleen ottaen onkaan kyse. Älä lankea öyhöttämään.
Laji on vaikea ja on ymmärrettävää, että me tavan höpöttelijät joskus hapuilemme. Eduskunnan ammattikeskustelijoilta soisi kuitenkin vaadittavan huomattavasti
parempaa.

ELMO
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Joulu 2022 – adventista loppiaiseen
Joulunaika on täynnä tilaisuuksia seurakunnissa. Huomaa, että aukeaman tietoihin
voi tulla muutoksia; tuoreimmat tiedot voit tarkistaa os. lappeenrannanseurakunnat.fi
sekä viikoittain ES Keskiviikosta. Rauhallista joulua!

1. ADVENTTISUNNUNTAI 27.11.

TULOSSA

SAIPAPELII
#KUMMINKAA
TAMMIKUU 12, 2023

LAPPEENRANNAN KISAPUISTO
KLO 18.30
Laita tilaisuus kalenteriin
ja anna jo nyt kummilapselle
paras lahja: lupaus
yhteisestä ajasta oman
kummin kanssa!

1. adventtisunnuntain messu klo
10 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Perhemessu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1. Messun jälkeen klo
11–13 joulupuuroa ja torttukahvit
srk-keskuksessa, Penttilänt. 5.
Adventtitapahtuma klo 11.15–
13.30 Lauritsalan kirkolla, Kauppalank. 1. Joulupuuroa, glögiä ja pipareita, toimintapisteitä, jouluaskartelua. Poniratsastusta / Raijan talli.
Nukketeatteri Sananjalka esiintyy
klo 12.30: Sinä yönä paimenessa
(kesto n. 30 min.) Myyjäiset, arpajaiset ja kirpputori auki klo 15 saakka.
Adventtitapahtuma klo 14–17
Sammonlahden kirkolla. Jouluvalojen sytytys, myyjäiset, joulunäytelmä klo 14.15, lapsille askartelua, ja messu kirkossa klo 16.
Messu klo 10 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Messu klo 10 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Messu klo 10 Nuijamaan kirkossa,
Tassiant. 9.
Messu klo 13 Ylämaan kirkossa,
Koskent. 1.
Messu klo 16 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Lähetyksen joulumyyjäiset ja kirkkokahvit messun jälk. Nuijamaan
srk-salilla, Tassiant. 7.
Adventtivesper klo 18 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Kaukaan Laulumiesten konsertti
klo 18 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.

MAANANTAI 28.11.
Joulunäytelmä klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Naiset Sanan äärellä klo 18 Lauritsalan srk-kodilla, Kauppalank. 1.

TIISTAI 29.11.
Virsi-ilta klo 17 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.

KESKIVIIKKO 30.11.

Äijien

Arkipäivän ehtoollinen ja talvisodan alkamisen muistohetki klo
11 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Talvisodan alkamisen muistohetki
klo 13 Ylämaan sankarivainajien
muistomerkillä, seppeleenlasku.
Kauneimmat joululaulut Rapattilan kylätalolla klo 18, Rapattilant.
525.
Joulunäytelmä klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

turinat

TORSTAI 1.12.

Joka toinen torstai klo 15-17

PERJANTAI 2.12.

Miesten oma porukka

12.1. - 26.1. - 9.2. - 23.2. - 16.3. - 30.3. - 13.4. - 4.5. - 25.5.

Puodissa ja Pannussa
Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1
Lisätietoja: Petteri Myllynen p. 050 3249 234

Kauneimmat joululaulut Vilkjärvellä klo 18 valaistun ladun laavulla.
Joulunäytelmä klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Laulumaatti klo 10.30 Puodissa ja
Pannussa, Kauppalank. 1.

2. ADVENTTISUNNUNTAI 4.12.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Messu klo 10 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa,
Kauppalank. 1. Esirukouspalvelu ja
kirkkokahvit.

Messu klo 10 Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1.
Messu klo 10 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Kauneimmat joululaulut klo 14
Lauritsalan kirkossa, Kauppalank.
1.
Joulukonsertti klo 15 Joutsenon
kirkossa, Penttilänt. 1.
Kauneimmat joululaulut Sunimäen navetan vintillä klo 16, Hanhijärvent 509.
Kauneimmat joululaulut Kasukkalassa klo 16 Penttilän navetalla,
Vainikkalant. 72.
Saksankielinen jumalanpalvelus
klo 18 Sammonlahden kirkossa,
Hietakallionk. 7.
Ilta isänmaalle, Rakuunasoittokunnan konsertti klo 19 Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35.

MAANANTAI 5.12.
Lähetyspiiri klo 14–15.30 Lappeen srk-salilla, Kirkkok. 10. Laulamme Kauneimpia joululauluja.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ TI 6.12.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1. Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynnit ja
seppeleenlaskutilaisuudet kaikilla
Sotiemme muistomerkeillä.
Itsenäisyyspäivän juhla klo 12
Joutsenon srk-keskuksessa, Penttilänt. 5. Kahvitarj. klo 11.30 alk.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9. Jumalanpalveluksen
jälkeen juhlakahvit srk-salilla.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Ylämaan kirkossa, Koskent. 1. Jumalanpalveluksen
jälkeen juhlakahvit srk-salilla.
Itsenäisyyspäivän partiohartaus
klo 15 Sammonlahden kirkolla,
Hietakallionk. 7.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Cup-kahvila, Katajak. 12.
Kunniakäynti, seppeleenlasku ja
kynttilöiden sytyttäminen sankarivainajien muistomerkillä Rauhan
hautausmaalla klo 14.
Partiolaisten soihtukulkue Joutsenon torilta sankarihaudoille klo 15
ja tämän jälkeen klo 15.15 kynttilöiden sytyttäminen sankarihaudoille.
Itsenäisyyspäivän kynttiläkirkko
klo 15 Simolan vesitorni, Vesitornint. 84.

KESKIVIIKKO 7.12.
Arkipäivän ehtoollinen klo 11 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Lounashetken kauneimmat joululaulut klo 12 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Rukouksen talo klo 14 Lauritsalan
seurakuntakodilla, Kauppalank. 1.

TORSTAI 8.12.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Pikku Pete, Kauppak. 52
Kauneimmat joululaulut klo 18
Villa Ketveleessä, Päihänniement.
181, Vehkataipale. Mukana Taipaleen srk:n Taipalsaaren kirkkokuoro. Glögit ja pientä jouluista
purtavaa navetan ylisillä. Pukeudu
lämpimästi!
Kauneimmat joululaulut Partala-Saarnialassa klo 18 Siivapyöräkerhon ladossa, Soskuant. 8.

Kauneimmat joululaulut Ilottulassa klo 18 Ilottulan kylän laavulla.
Joulukonsertti klo 18.30 Sammonlahden kirkossa, Sammonlahden
srk:n kuorot.

PERJANTAI 9.12.
Veteraanien joulupuuro klo 12
Joutsenon srk-keskuksessa, Penttilänt. 5.
Vuoksen Mieslaulajien konsertti
klo 18 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Kauneimmat joululaulut Hytin
VPK:n talolla klo 18, Hytint. 88.
Kauneimmat joululaulut Lyytikkälässä klo 18 Saimaan kanavan liikuntakeskus, Törömäent. 20.

LAUANTAI 10.12.
Venäjänkieliset joululaulut klo 15
Sammonlahden kirkossa.
Karjalanpiirakoita myynnissä klo
12–14 Toivon Ikkuna maailmalle -kaupalla, Valtak. 32. Voit tilata
etukäteen aamulla leivottuja piirakoita (lakt.) p. 040 3126 331. 5
kpl / 5 €.

3. ADVENTTISUNNUNTAI 11.12.
Messu klo 10 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Messu, Sudenpentujen lupauksen
anto klo 10 Lauritsalan kirkossa,
Kauppalank. 1.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1.
Messu klo 10 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Partiolippukuntien joulumyyjäiset klo 11–13 Lauritsalan kirkolla,
Kauppalank. 1.
Perinteiset joutsenolaisten järjestöjen myyjäiset klo 12–14 Joutsenon srk-keskuksessa, Penttilänt. 5.
Kahvila lähetystyön hyväksi.
Messu klo 10 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Ehtoolliskirkko klo 12 Ylämaan
kirkossa, Koskent. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 14
Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1. Tavikset-kuoro.
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 15 Sammonlahden kirkossa.
Kauneimmat joululaulut klo 16
Ylämaan kirkossa, Koskent. 1.
Lähetyksen joulumyyjäiset klo
13–18 Ylämaan srk-salilla, Koskent. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 14
Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 16
Jussin Tuvalla, Muukont. 19.
Kansanlähetyksen iltakirkko su
11.12. klo 17 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35. Lpr:n Naislaulajat.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.

MAANANTAI 12.12.
Lasten ja perheiden joulukirkko klo 9.30 Lauritsalan kirkossa,
Kauppalank. 1.
Kauneimmat joululaulut Hanhijärven kylätalolla klo 18, Hanhijärvent. 390.
Kauneimmat joululaulut Tapa-
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vainolan seurojentalolla klo 18,
Myllynt. 44.
Tirilän kauneimmat joululaulut
klo 18 Tirilän työväentalolla, Onnink. 6. Kahvitarj. klo 17.30. Arpajaiset lähetystyön hyväksi.

TIISTAI 13.12.
Virsi-ilta, joulunajan virsiä klo 17
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Kauneimmat joululaulut Simolan
koululla klo 18, Rikkilänt. 1292.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1. Kamarikuoro.
De Vackraste julsångerna klo 18
Sammonlahden kirkossa.

KESKIVIIKKO 14.12.
Muskarikirkko klo 10 Lappeenrannan kirkko, Mannerheimink. 1.
Arkipäivän ehtoollinen klo 11
Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35.
Kauneimmat joululaulut Haapajärven kylätalolla klo 13, Vainikkalant. 765.
Lounashetken kauneimmat joululaulut klo 12 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Sammonlahden kirkossa, ennen
tilaisuutta joulupuuroa klo 12.
Kauneimmat joululaulut klo 18
VENN Lappeenranta, Iso-Kristiina,
Brahenk. 1.
Kauneimmat joululaulut Vainikkalan srk-talolla klo 18, Rikkilänt. 38.
Perheiden joulukirkko klo 18
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.

TORSTAI 15.12.
Vauvojen muskarikirkko ja jatkot
klo 12 Lappeenrannan kirkko ja
alasali, Mannerheimink. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Pajuranta, Voisalment. 2.
Kauneimmat joululaulut Korupirtillä klo 15, Kivikylänt. 7, Ylämaa.
Nuorten kauneimmat joululaulut
klo 16.30 Lappeen Marian kirkon
portailla, Valtak. 35.
Kauneimmat joululaulut Hujakkalassa klo 18, Väkevälänt. 2.
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 18 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Kansainväliset joululaulut englanniksi ja saksaksi klo 18 Sammonlahden kirkossa.
Jouluinen iltahartaus klo 19 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.

Kauneimmat joululaulut klo 14
Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 14
Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1. Sound of Faith.
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 15 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Riistarauhan julistus ja kauneimmat joululaulut klo 15 Sirkjärven metsästysmajalla, Ylämaant.
2505.
Kauneimmat joululaulut klo 16
Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35. Rakuunasoittokunta.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

MAANANTAI 19.12.
Kauneimmat joululaulut klo
12.30 Lappeen Marian kirkossa,
Valtak. 35.
Perheiden joulutapahtuma ja
kauneimmat joululaulut klo 17
Karhuvuoren srk-kodilla, Karhuvuorenk. 19.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Kehruuhuone, Kristiinank 20.

TIISTAI 20.12.
Joulupolku klo 9.30–19 Joutsenon srk-keskuksen yläpihalla,
Penttilänt. 5.
Kauneimmat joululaulut klo 13
Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Joulurauhan julistus ja kauneimmat joululaulut Hytissä klo 18
Kauskilan kappelinmäki.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

KESKIVIIKKO 21.12.
Joulupolku klo 9.30–11 Joutsenon srk-keskuksen yläpihalla,
Penttilänt. 5.
Arkipäivän ehtoollinen klo 11
Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35.
Lounashetken kauneimmat joululaulut klo 12 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35.
Rukouksen talo klo 14 Lauritsalan srk-kodilla, Kauppalank. 1.
Riistarauhan julistus ja kauneimmat joululaulut klo 18 Tervajoen
metsästysmajalla, Tervakumpu,
Rummunt. 174.
Gospel Christmas – Joutsenon
Gospelkuoron tunnelmallinen
joulukonsertti klo 19 Joutsenon
kirkossa, Penttilänt. 1.

PERJANTAI 16.12.

TORSTAI 22.12.

Kauneimmat joululaulut klo 12
Päiväkeskus Tikankulmassa, Siltak. 2.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Ristikankaan kappeli, Lavolank.
17.
Kauneimmat joululaulut klo 18
Kauppatorilla, Snellmannink. 14.
Puodin ja Pannun joululaulumaatti ja joulupuuro klo 10.30–
13 Lauritsalan srk-kodilla, Kauppalank. 1

Karjalan Laulu-Veikkojen joulukonsertti klo 18 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35.
Kauneimmat joululaulut klo 21
Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

LAUANTAI 17.12.
Lappeenrannan Naislaulajien
joulukonsertti klo 16 Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35.

4. ADVENTTISUNNUNTAI 18.12.
Messu klo 10 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1. Kirkkokahvit.
Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1. Kirkkokahvit.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1.
Messu klo 10 Lappeen Marian
kirkossa, Valtak. 35.
Messu klo 10 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

PERJANTAI 23.12.
Perheiden Kauneimmat joululaulut klo 17 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 19
Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Joulukonsertti, Pinja Hasu ja
Kalle Virta klo 19 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Kauneimmat joululaulut klo 21
Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35.

JOULUAATTO 24.12.
Yhteinen jouluaaton juhla klo
11.30 Kimpisen koululla, Pohjolankatu 23. Juhlaan on ilmoittauduttava etukäteen, katso erillinen
ilmoitus.
Hartaus klo 13 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Perhehartaus klo 13 ja 15 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.

Jouluhartaus klo 13 Villalan hautausmaalla.
Jouluhartaus klo 14 Ylämaan
hautausmaalla, Leinont. 61.
Hartaus klo 14 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Hartaus klo 14 Lepolan hautausmaan kappelissa, Lepolank. 11.
Reserviläisjärjestöjen kunniavartio klo 14–17 Joutsenon hautausmaan sankarihaudoilla.
Kukkalaitteen lasku päämuistomerkille klo 14.10 Joutsenon
hautausmaalla.
Perhehartaus klo 14.30 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Aattohartaus klo 15 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Perhehartaus klo 15 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Perhehartaus klo 15 Ylämaan kirkossa, Koskent. 1.
Perhehartaus klo 15.30 Lappeen
Marian kirkossa, Valtak. 35.
Hartaus klo 16 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Hartaus klo 15 Vanha hautausmaa, Kauppak. 73.
Hartaus klo 16 Ristikankaan hautausmaa, Lavolank. 17.
Hartaus klo 16 Lepoharjun hautausmaan kappelissa, Ilottulant. 21.
Hartaus klo 17 Lappeenrannan
sankarihautausmaa, Kauppakatu.
Ratapuiston joulu klo 22 Hietalan- ja Ratakadun kulmassa.
Lappeenrannan ja Lappeen yhteinen jouluyön messu klo 23 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Jouluyön messu klo 23 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

JOULUPÄIVÄ SU 25.12.
Sanajumalanpalvelus klo 7 Jout-
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senon kirkossa, Penttilänt. 1.
Sanajumalanpalvelus klo 7 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Sanajumalanpalvelus klo 7 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1.
Sanajumalanpalvelus klo 8 Ylämaan kirkossa, Koskent. 1.
Sanajumalanpalvelus klo 9 Nuijamaan kirkossa, Tassiant. 9.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Holiday Club Saimaalla, Rauhanrinne 1.
Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1
Messu klo 10 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

TAPANINPÄIVÄ MA 26.12.
Messu klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Lappeen kirkossa, Valtak. 35.
Kauneimmat joululaulut messu
klo 18 Lappeenrannan kirkossa,
Mannerheimink. 1.
Tapaninpäivän kauneimmat joululaulut messuna klo 13 Kosenkodilla, Pappilant. 1.
Rauhanyhdistyksen kauneimmat
joululaulut klo 16 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Messu klo 18 Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1.
Messu klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

3. JOULUPÄIVÄ TI 27.12.
Kauneimmat joululaulut Lappeen
Ruustinnassa klo 14, Kaukaank. 2.

KESKIVIIKKO 28.12.
Arkipäivän ehtoollinen klo 11
Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35.

Puoti ja Pannu avoinna klo 10–
14, Kauppalank. 1.

UUDENVUODENAATTO LA 31.12.
Uudenvuoden vastaanotto klo 21
Lauritsalan vpk:lla, Kalevank. 76.

UUDENVUODENPÄIVÄ SU 1.1.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Lauritsalan kirkossa, Kauppalank. 1.
Messu klo 10 Joutsenon kirkossa,
Penttilänt. 1.
Messu klo 10 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Lappeen Marian kirkossa, Valtak. 35.
Lappeen ja Lappeenrannan srk:t
yhdessä.

KESKIVIIKKO 4.1.
Arkipäivän ehtoollinen klo 11
Lappeen Marian kirkossa, Valtak.
35.
Puoti ja Pannu avoinna klo 10–
14, Kauppalank. 1.
Rukouksen talo klo 14 Lauritsalan srk-kodilla, Kauppalank. 1.

LOPPIAINEN PE 6.1.
Messu klo 10 Lappeenrannan kirkossa, Mannerheimink. 1. Messun
jälkeen srk-yhtymän srk:ien yhteinen loppiaisjuhla Lpr:n kirkon
alasalissa. Puuroa, ohjelmaa, kahvit ja joulutortut.
Maakirkko klo 14 Sirkjärven metsästysmajalla, Ylämaant. 2520.
Hartaus klo 17 Joutsenon kirkossa, Penttilänt. 1.
Messu klo 18 Sammonlahden kirkossa, Hietakallionk. 7.

SEURAKUNTATER VEHDYS
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Juha Eklund

siipien alla kuitenkin hyvät mahdollisuudet paikalliseen päätöksentekoon Satakieltä koskevissa
asioissa.
Kun kerron, että minulla — ja
työtovereillani — on seurakunnan
edustajana tervetullut olo Satakieleen saapuessa, Titta lyhyesti
kommentoi iloitsevansa siitä.
— Olette vieraita ja siten tärkeitä meille!
Sammonlahden seurakunnan
ja Satakielen yhteys on vakiintunut luontevaksi; Titta siteeraa
vanhaa sanontaa ”talo elää tavallaan, vieraat kulkee ajallaan”.

AAMUKAHVILLA

”Kiireettömälle
läsnäololle on
kova tarve.”
TITTA HAKKARAINEN

Titta Hakkarainen haluaa johtajana olla sekä asukkaita, että henkilökuntaa varten.

Aamukahvilla —
joka muuttuikin iltapäiväkahviksi

V

ilkutan ikkunasta sisään,
ja saan iloisen hymyn ja
vilkutuksen vastaukseksi.
Olen menossa Sammonlahdessa sijaitsevaan Palvelutalo
Satakieleen. Tervetulleeksi vilkuttaja on Titta Hakkarainen, palvelutalon johtaja.
Titta on kotoisin Kuopiosta,
josta hän saapui 31 vuotta sitten
Lappeenrantaan ”miehen opiskelun ajaksi”. Aika on venähtänyt
aikuisiän ja työuran mittaiseksi,
koti perustettu Ruoholammelle.
Niinpä työmatkaa on vain kaksi
kilometriä. Matka on ”mukavan
lyhyt, joskus liiankin” — kun vaik-

ka kauppa-asioille ajaessa tulee
työasiat mieleen Satakielen ohi
hurauttaessa.
Palvelutalo Satakieli on valmistunut vuonna 1995. Talossa
on yhä kolme silloin uuteen kotiin muuttanutta asukasta, ja yksi
alkuperäinen työntekijäkin. Satakieli on yksi Neuroliiton neljästä tehostetun palveluasumisen
yksiköstä. Asumisen lisäksi talo
antaa henkilökohtaista apua ja
päivätoimintaa ja toimintaterapiaa talon ulkopuolellakin asuville
neurosairaille ihmisille.
Satakieli on 36 asukkaan koti.
Siellä asutaan omassa asunnossa

vuokralla siten, että asunto myös
sisustetaan itse. Vakituista henkilökuntaa on 46, joista monet pitkään talossa viihtyneitä; yksi hoitaja alusta lähtien.
Titta Hakkarainen on työskennellyt Satakielessä vuodesta
1996, siis lähes talon olemassaolon ajan. Työtehtävät ovat muuttuneet oman jatkokouluttautumisen myötä kuntohoitajasta
lähi- ja sairaanhoitajan tehtävien
kautta palvelutalon johtajauuteen.
Titta sanoo johtajana olevansa
”asukkaita ja henkilökuntaa varten!”. Käytännössä hänen työn-

sä on nykyään hallintoa, talousasioita ja esimiestyötä. Työtä sen
eteen, että asukkaat voivat kokea
turvallista hoivaa ja kodinomaisuutta ja henkilökunta voi olla
työskentelemässä tällaisen huolenpidon hyväksi.
Kysyn, mikä on saanut hänet
kiinnittymään Satakieleen.
— Lähes koko työura on täällä. Opiskelun myötä tehtävänkuva on kuitenkin vaihtunut monta
kertaa, se on tuonut mielenkiintoa.
Titta myös kehuu sitoutunutta
työyhteisöään. Ja sitä, että heillä on valtakunnallisen toimijan

Kysyn johtajan toiveita seurakunnan suuntaan. Mutkattomasti Titta sanoo, että ”samanlaista
hyvää yhteistyötä kuin nytkin!”.
Titan mukaan on helppo ottaa
yhteyttä, kun tuntee henkilöt ja tietää voivansa avoimesti
tuoda toiveet esiin. Keskustelemme myös seurakuntayhtymässä
suunnitteilla olevasta saattohoitokoulutuksesta. Se mahdollistaa
koulutettujen seurakuntalaisten
viipymisen sairaan ihmisen —
kuolevankin — vuoteen äärellä.
— Kiireettömälle läsnäololle
on kova tarve.
Sisään tullessa ovipielessä minua tervehti kaksi tonttua,
ja ennen rupatteluhetken alkua
meille esiteltiin juuri askarreltuja,
hyvännäköisiä joululyhtyjä. Siksi
onkin luontevaa kysyä siitä, kuinka adventin ja joulun aika näkyy
ja tuntuu Satakielessä. Titan vastausluettelo on pitkä:
pikkujoulut, jouluhartaus, Kauneimmat Joululaulut, jouluateria,
joulubingo, jouluinen tietovisa,
takkatuli, joulupaketteja jokaiselle asukkaalle, monenlaista kodikasta koristelua.
Niinpä Titalla on ulkonaisesti
ikään kuin kaksi joulua; työpaikan joulu ja oma joulunvietto läheisten kanssa, kotona.
— Joulunvietto isommalla joukolla on ollut meille tärkeää.
Korona-aika sitten teki tauon
isomman joukon koolle tulemiseen, mikä tuntui oudolta. Ehkä
nyt taas…
JUHA EKLUND

SEURAKUNTATERVEHDYS ILMESTYY
vuonna 2023 viisi kertaa,
seuraavan kerran 8.2.
ES Keskiviikon välissä.
Voit lähettää palautetta, juttuideoita ja materiaaliehdotuksia
lukijanpalstalle 16.1. mennessä
lehden verkkosivun lomakkeen
kautta tai sähköpostilla:
eija.fabritius@evl.fi.

Seuraa meitä
myös somessa:

Lehti on saatavissa sähköisessä
muodossa verkkosivuillamme
lappeenrannanseurakunnat.fi/
seurakuntatervehdys.
Verkkosivuiltamme
lappeenrannanseurakunnat.fi
löydät myös ajankohtaiset
blogimme ja uutisemme.

facebook.com/
lappeenrannanseurakunnat

Hyvääoulua!
j
instagram.com/
lprseurakunnat

twitter.com/
lprseurakunnat

youtube.com/
lprseurakunnat

