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– SuomeSSa kaikki menee omiin 
suuntiinsa, ei ole aikaa pysähtyä. 
Burmassa pakolaisleirillä huudeltiin 
naapurille, että mitä ruokaa teet, tu-
le syömään, nauraa yhdeksän vuotta 
Suomessa asunut Htoo Htoo.  

Hienoisesta varovaisuudes-
taan huolimatta Suomesta on tullut 
burmalaisperheelle koti, jossa tava-
taan naapureita, kasvatetaan lapsia 
ja tehdään töitä. Perheen isä Poe 
Khoon Htet toimii betonimiehenä 
ja Htoo on äitiyslomalla lähihoita-
jan ja tulkin töistään. 

Lapsiperheen arjen katkaisee 
usein ovikellon soitto: Kaija Lehto-
viita on tullut kylään. Naiset tutus-
tuivat yhteisen ystäväperheen kautta 
ja yhteys on säilynyt yli kahdeksan 
vuotta. Porukassa on käyty syömäs-
sä, sienimetsällä ja hoitamassa arki-
sia askareita. Kolmevuotias Zuzuh-
tet lähtee mieluusti Kaijan matkaan, 
jolloin äiti saa hengähtää vauvan 
kanssa.

– Kaija on kuin perheen jäsen, 
enemmän kuin ystävä, Htoo kertoo. 
Myös Kaija kokee saaneensa aivan 

mikä on se lääke, jota parisuhteissa eniten 
kaivataan? Avioparityötä 25 vuoden ajan teh-
neiden Helka ja Markku Silventoisen mu-
kaan suurempi läheisyys. Pariskunta alustaa 
aiheesta aviopari-illassa huhtikuussa.

– Läheisyys on ihme, joka tapahtuu, kun 
vietämme paljon aikaa yhdessä, aloittaa Helka 
Silventoinen ja Markku jatkaa:  

– Intiimi läheisyys nousee kokemuksesta, 
että olen toiselle numero yksi. Seksi on siis 
piste i:n päällä, mutta kirjaimen runko on 
kumppanuus.

Pariskunnan mukaan lämpö rakentuu ar-
kihellyyden, yhteisen ajan ja toisen todellisen 
tuntemisen kautta. Itsensä löytäminen ja toi-
seen tutustuminen vievät aikaa, sillä jokaisella 
on suhteeseen tullessaan omat traumansa ja 
taustansa. 

– Eri asiat ovat meille tärkeitä, roolimme 
ja toiveemme erilaiset. Avain onneen voikin 
olla paradoksaalinen: Löydän sen etsimällä 
yhteistä hyvää, jossa molemmat joutuvat ehkä 
antamaan periksi ja luovimaan erimielisyyksi-
en viidakossa, Helka pohtii.

Silventoiset uskovat valintojen voimaan. 
Puolisolle voi puhua kunnioittavasti ja koh-
della häntä rakastavasti, vaikkei aina tuntuisi 
siltä.  

– Tulemme antamaan hirveän konkreet-
tisia vinkkejä matkalla läheisempään suhtee-
seen. Haastamme miettimään, mitä päätäm-
me tehdä huomenna eri tavalla, jotta meillä 
olisi toistemme seurassa lämmintä ja rauhal-
lista, Silventoiset valottavat.  

Helka Silventoinen on lisäksi pari- ja sek-
suaaliterapeutti ja Markku Silventoinen muu-
tostoimisto Flow:n valmentaja. 

enSi lauantaina järjestetään Lähemäen 
seurakuntatalolla kaikille avoin sielunhoi-
tokurssi. Koulutus on maksuton eikä ennak-
koilmoittautumista tarvita. Mukana koulut-
tamassa ovat pastori Erkki Laine sekä Esko 
ja Seija Räsänen. 

Esko Räsäsen mukaan toive kurssista 
kumpusi alun perin Rukouksen talon aktii-
vien toiveesta. 

– Rukouksen talon toimintaan liittyy 
vahvasti esirukouspalvelu, johon kuuluu 
usein myös sielunhoitoa. Lauantain tilaisuu-
teen voi kuitenkin tulla vapaasti mukaan, oli 
sitten ensikertalainen tai jo aiemmin sielun-
hoitoon perehtynyt. 

– Pyrimme antamaan päivän aikana eväi-
tä myös erilaisissa seurakunnan tapahtumis-
sa esirukousavustajana toimimiseen. 

Sielunhoito terminä kuulostaa suurelta 
ja ehkä vähän haastavaltakin. Mitä se käy-
tännössä oikein tarkoittaa? 

– Ennen kaikkea se on toisen kuuntele-
mista. Avustaja on olemassa sitä varten, että 
autettava voi kertoa hänelle huolensa. Avus-
tajan tehtävä on olla kuulevana korvana ja 
auttaa parhaansa mukaan, jotta autettava 
henkilö löytäisi armollisen Jumalan, Räsä-
nen tiivistää.

Sielunhoitajana voi toimia henkilö, joka 
kokee siihen kutsumusta ja on saanut opas-
tusta. Räsäsen mukaan meillä kaikilla on 
lahjoja, joiden avulla voimme auttaa toisia 
ihmisiä. Sielunhoitajana toimiminen ei vaa-
di superkykyjä. 

– Jokainen palvelee omalla lahjallaan. Ei 
ole pahasta, että sielunhoitajalla on oma-
kohtaisia, rankkojakin kokemuksia. Haavoi-
tetun on helpompi lähestyä toista haavoitet-
tua. On kuitenkin tärkeää, että oma elämä 
on tasapainossa, jotta voi auttaa muita. 

Mitä sitten lauantain kurssilla oikein 
tehdään? 

– Päivän aluksi keskitymme Pyhän hen-
gen ja armolahjojen näkökulmaan. Toisena 
teemana pohdimme, kuinka Jumala käyttää 
meidän parantuneita haavoja toisten aut-
tamiseksi. Lisäksi keskustelemme aiheista 
yhdessä ja teemme käytännön harjoituksia 
sielunhoitokeskusteluista, Räsänen kertoo.

Räsäsen mukaan kurssille kannattaa tul-
la, jos asia vähääkään kiinnostaa. 

– Rohkaisisin epäröiviä tulemaan mu-
kaan! Osallistuminen ei sido mihinkään 
eikä edellytä jatkossa sielunhoitajana toimi-
mista. Paikalle voi tulla vain kuulostelemaan 
ja katsomaan, voisiko tämä olla minun paik-
kani toimia seurakunnassa. 

”Minustako rukous- ja sielunhoitoavustaja?” 
Rukous- ja sielunhoitokoulutus Lähemäen 
seurakuntatalossa lauantaina 28.3. kello 13 
alkaen.

Rukouksen talo Lähemäen seurakuntatalolla, 
Paukkulantie 27, maanantaisin klo 17-19.  
Olet tervetullut mukaan rukoilemaan tai ru-
koiltavaksi. Voit viipyä hetken tai koko illan!

Teksti: Krista Väisänen
Kuva: Silventoisten albumi

Helka ja Markku Silventoisen mukaan 
parisuhteessa on hyvä muistaa käänteinen 
kultainen sääntö: Tee toiselle, kuten hän 
toivoo itselleen tehtävän.

Läheisyys parisuhteessa 
on lahja ja valinta

Lämpene lähellä, rakasta rauhassa -aviopari-
ilta hotelli Heimarissa pe 24. huhtikuuta 
klo 18.30–20.30. Aiheesta alustavat Helka 
ja Markku Silventoinen, juontajina Päivi ja 
Markku Liukkonen, musiikissa Eevastiina 
Laitsaari. Iltapala 25 e / pari. Ilm. 21.4. menn. 
www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi > 
toiminta > avioparityö tai p. 0400 143 400/
Valtanen.

Teksti ja kuva: Krista Väisänen 

Poe Khoon Htet on pystynyt jatkamaan Mikkelissä lentopalloharrastustaan, mikä on helpottanut 
kotiutumisessa. Htoo Htoo taas tutustui aluksi muihin maahanmuuttajiin tuomiokirkon jumalanpalveluksissa 
ja monikulttuurikeskus Mimosassa. Nyt perheellä on jo paljon paikallisiakin ystäviä.

Ystävyys alkaa vaikka
rappukäytävässä

erityislaatuisen ystävyyssuhteen, 
jossa oppii uutta myös toisesta kult-
tuurista.

– Me suomalaiset olemme usein 
arkoja ottamaan kontaktia, mutta 
kulttuurien väliset ystävyydet syn-
tyvät useimmin juuri jokapäiväisis-
sä tilanteissa, Kaija arvelee.

– Moni saattaa arastella kielitai-
toaan, mutta jo muutamalla sanalla 
pärjää aluksi. Ystävyys on hyvin ar-
kista: voi neuvoa parhaita kirppa-
reita tai vaikka villasukan kudontaa. 
Samalla maahanmuuttajan kielitai-
to kohenee.   

Kohtaamisille on järjestetty 
myös erityinen hetki, jolloin voi 
kuulla maahanmuuttajien tarinoita 
ja jutustella kahvien ääressä. Tarkoi-
tus on myös selvittää, onko vastaa-
valle toiminnalle tilausta jatkossa.

Kohtaamisen aika - Maahanmuut-
tajien ja seurakuntalaisten matalan 
kynnyksen iltapäivä Laajalammen 
seurakuntakodilla 12.4. klo 13.

Teksti: Hanna Räinä

Sielunhoito on 
toisen kuuntelemista

1/2012Mikkelin ev. lut. seurakuntien lehti 2.2.2012

Kahtamoinen



3

monen musiikin ystävän pääsiäiseen kuu-
luu olennaisena osana J.S. Bachin Matte-
us- ja Johannes-passion musiikki, joka ker-
too raamatun pääsiäistapahtumat klassisen 
musiikin keinoin. Palmusunnuntaina tämä 
koskettava pääsiäiskertomus kuullaan sie-
lukkaan gospelmusiikin siivittämänä tuo-
miokirkossa, kun Pohjois-Euroopan suurin 
showkuoro astelee ensi kertaa mikkeliläis-
yleisön eteen. 

Jo vuosien ajan loppuunmyydyille katso-
moille esiintynyt vauhdikas showkuoro Buf-
fo aloitti toimintansa syksyllä 1999. Se on 
kasvanut pienestä kahdenkymmenen laula-
jan ryhmästä suureksi showkuoroksi, jonka 
riveissä laulaa tällä hetkellä yli 140 energistä 
laulajaa. Kuoro on valloittanut Finlandia-
talon lisäksi Suomen muut merkittävät kon-
serttisalit. 

Buffon johtajana alusta asti toiminut 
Teijo Lindström on mielissään kuoronsa 
menestyksestä.

– Tärkeintä kuitenkin on, että meillä 
esiintyjillä on hauskaa ja nautimme laulami-
sesta. Silloin sama tunne välittyy myös ylei-
sölle katsomoon.

Sanasta voimaa

Pääsiäisyllätys

kun olin pieni tyttö, löytyi pääsiäismu-
nan sisältä useimmiten leikkisormus. Sen 
jälkeen ovat lapset löytäneet suklaamunis-
taan milloin minkinlaisia keräilytavaroita 
tai koottavia pienoismalleja. Suklaamuni-
en kiehtovuus on siinä yllätyksessä, joka 
piileksii munan sisällä. Pääsiäismuna yl-
lätyksineen voi muistuttaa meitä jopa itse 
pääsiäisen sanoman yllätyksestä.

Ensimmäinen pääsiäinen oli täydel-
linen yllätys. Vaikka Jeesus oli moneen 
kertaan puhunut opetuslapsilleen kuole-
mastaan ja ylösnousemisestaan, he eivät 
osanneet odottaa kumpaakaan. Kun kau-
hun hetket olivat toteutuneet Jerusalemissa, 
kun Jeesus oli vangittu, kuulusteltu, ristiin-
naulittu ja lopulta kuollut, kokivat opetus-
lapset kaiken olevan lopussa. Jeesuksen op-
pilaitten mielissä ei ollut toivon häivää. He 
olivat paenneet ja pelkäsivät. Osa heistä oli 
ollut Jeesuksen ristin juurella. Vain naiset 
olivat seuranneet kalliohaudalle asti.

Varhain sapatin jälkeisen sunnuntain 
aamuna naiset menevät haudalle murheen 
murtamina. Siellä he kokevat yllätyksen: 
maa alkaa vavahdella, he näkevät enkelin, 
joka vierittää kiven haudan suulta ja istuu-
tuu sille. Vielä yllättävämpi on enkelin sa-
noma: ”Te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. 
Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.” 
Naiset saavat enkeliltä tehtävän viedä viesti 
ylösnousemuksesta Jeesuksen opetuslap-
sille. Naiset lähtevät peloissaan ja riemuis-
saan! Jo matkalla heitä kohtaa uusi yllätys: 

Jeesus itse tulee heitä vastaan. He syleile-
vät hänen jalkojaan ja kumartavat häntä. 
Jeesuskin lähettää heidät eteenpäin vie-
mään sanomaa opetuslapsille: Näiden tu-
lee mennä Galileaan. Siellä hekin näkevät 
Jeesuksen.

Pääsiäinen oli yllätys heille, jotka saivat 
sen kokea. Jumalan suunnitelma meidän 
ihmisten pelastamiseksi oli ja on liian kä-
sittämätön ihmisille. Niin kuin elämä on 
kaikkineen Jumalan suuri lahja, niin on 
Jumalan valmistama pelastuskin. Juma-
lan rakkaus on enemmän kuin ihminen 
ikinä kykenee käsittämään. Jeesus kuoli 
meidän jokaisen puolesta, jotta meidän 
ei tarvitse itse kantaa syntiemme taakkaa. 
Hänen ylösnousemisensa avaa meille tien 
ikuiseen elämään. Pääsiäisenä saamme ol-
la evankeliumin naisten kanssa Jeesuksen 
tyhjän haudan äärellä. Heidän kanssaan 
saamme ihmetellä Jumalan suuria tekoja. 

Pääsiäismunat ovat osa pääsiäisen-
viettoamme. Kananmuna on uuden elä-
män, ylösnousemuksen symboli. Yllätys 
suklaamunan sisällä on tarkoitettu iloksi 
saajalleen. Pääsiäisen sanoma on se suuri 
ilosanoma, jonka enkeli lähetti naiset ker-
tomaan: Jeesus elää! Tänäänkin.

Taru Kettunen

Äiti tarjoaa Laurille purkkaa. 
Lauri: ”En minä nyt ota. Sinulle 
tulee kaks. Mutta elä vaan 
tukehu!”

Kaverukset ratsastavat leikkipuistossa 
keinupossulla ja keinuhevosella. Toinen heistä 
huikkaa toiselle: ”Mene sinä röhkien edellä, minä 
tulen laukaten perässä!”

Hertta iltapalalla: ”Ottais piparia lisää.” Mummi: 
”Ei nyt enempää oteta. Huomenna sitten otetaan 
taas.” Hertta: ”Vois ottaa jo nyt, jos ei muista 
sitten pyytää.”

Sanastoa
Pääsiäiset = pienet keltaiset koristetiput
Pomppulimppa = Pommac
Amppalin javva = Hartwallin Jaffa
Kauhukoija = karhukoira

közegin ystävyysseurakunnasta 
saapuu joukko unkarilaisia vieraita 
tutustumaan Mikkeliin toukokuussa. 
Ryhmää johtaa pastori Csaba Baranyay 
ja he viipyvät Suomessa 21.-26.5.2015. 
Olisiko sinulla mahdollisuutta toimia 
isäntäperheenä 22.-25.5.? Ota yhteyttä 
tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtoseen, 
0400 143 303 tai eija.lehtonen@evl.fi.

Teksti: Kari Lehmus
Kuva: Sari Sirenius

Showkuoro Buffo tuo tuomiokirkkoon suuren maailman meininkiä. 

Suuri Gospel-passio 
koskettaa

Konsertti-illassa tuttua raamatun pääsiäis-
kertomusta johdattelee muhkea ja rouhea 
soulhenkinen gospelmusiikki. Kuoronjoh-
taja lupaakin, ettei passio tule jättämään ke-
tään kylmäksi. 

– Itsekin olemme monet kerrat pyyhki-
neet kyyneleitä harjoitusjakson aikana. Us-
kon, että kuulijat pääsevät virittäytymään 
pääsiäistunnelmaan herkkien balladien ja 
iloisten soulrytmien mukana.

Showkuoro Buffon lisäksi konsertissa 
esiintyy upea solistikaarti. Evankelistan 
roolissa kuullaan tenori Marko Kostiaista, 
Jeesuksena laulaa baritoni Teijo Lindström 
ja Maria Magdaleenan roolin tulkitsee sop-
raano Helena Suominen.

Suuri Gospel-passio esitetään Mikkelin 
tuomiokirkossa su 29.3. klo 18. 

Lippuja myydään tuntia ennen ovelta ja 
ennakkoon Lippupisteessä hintaan 27 euroa.

Vieraita Unkarista!

HuHtikuun lopulla hautaus-
maiden kausityöntekijät kerää-
vät viimeisetkin talven aikana 
tuodut muoviset hautakynttilät 
pois. Kynttilöiden metalliset 
suojat irrotetaan metallinkerä-
ykseen. Ensi vuonna jäteastioi-
den uusinnan yhteydessä tulee 
myös haudalla kävijälle mah-
dolliseksi lajitella lasi ja metalli 
omiin jäteastioihinsa, jolloin 
kaatopaikalle kuljetettavaa jä-
tettä ei pitäisi enää syntyä.

Mikkelin keskusta-alueen 
jokaisella neljällä hautausmaal-
la on asiakkaiden omatoimista 

Teksti ja kuva: Jaana Nyström

Harkintaa hautausmailla 
– kynttilät kierrätykseen

lajittelua varten keräysastiat 
kompostoitavalle jätteelle, kaa-
topaikkajätteelle joka ei maadu 
tai pala sekä energiajätteelle, 

kuten muovisille hautakyntti-
län tuulisuojille. Mikäli metal-
linen kansi ei irtoa käsivoimin, 
kannattaa kynttilä asettaa maa-
han ja polkaista se jalalla irti. 
Ohjeita jätteiden lajitteluun löy-
tyy myös jäteastioista.

Huolellinen lajittelu on 
tärkeää, sillä näin keräysasti-
oihin mahtuu paremmin jätet-
tä, ympäristö pysyy siistinä ja 
hautaustoimen työntekijöille 
jää enemmän aikaa perustehtä-
väänsä. Tällä hetkellä keräysas-
tioiden jäte joudutaan käymään 
läpi ja lajittelemaan käsin me-

talli ja lasi pois energiajätteestä 
sekä kaatopaikkajätteen seasta 
poltettavaksi kelpaava jäte.

Tärkeä tekijä on myös jät-
teen synnyn vähentäminen. 
Voiko vainajia muistaa pienem-
mällä kynttilämäärällä? Voiko 
kynttilän välillä sytyttää kotona 
valokuvan äärellä ja muistella 
vainajaa siinä yhdessä muiden 
läheisten kanssa? Lasisessa 
kynttilälyhdyssä tai jäälyhdyssä 
voi myös polttaa tavallista kynt-
tilää ilman tuulisuojaa, jolloin 
muovijätteen määrä pienenee 
huomattavasti.
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Pääkirjoitus

Kolumni

Ristiä seuraten

meSSun lopussa kuulemme usein sanat: 
”Lähtekää rauhassa –ristiä seuraten– ja 
palvelkaa Herraa iloiten.” Ristisaatossa 
jumalanpalveluksen toimittajat poistu-
vat kirkosta muun kirkkoväen seuratessa 
mukana. Kirkon ovet ovat silloin avoinna 
kohti ympäröivää maailmaa, jonne ristin 
jäljessä kuljetaan. Kulkue kuvaa seurakun-
taa Jumalan vaeltavana kansana. Etummai-
sena kannettava risti kertoo, ketä kulkijat 
haluavat elämässään seurata. Ristin seu-
raamiseen liittyy myös vahvasti yhteen-
kuuluvuuden ja yhteisen uskon kokemus.

Hiljaisen viikon ja pääsiäisen puhut-
televia kuvia ovat risti ja tyhjä hauta. Juu-
ri rististä on tullut kaikkein merkittävin 
kristillinen symboli. Missä tahansa kulki-
essamme näemme rakennuksen, jonka jul-
kisivua koristaa risti, tiedämme, että siellä 
kokoontuu kristillinen seurakunta. Raa-
matun mukaan uskomme sisältö voidaan 
ytimekkäästi kuvata lyhyellä toteamuksel-
la: ”Sana rististä.”

Kristitylle ristin näkeminen on aina 
merkinnyt pelastusta, elämää ja toivoa. 
Sitä se ei suinkaan tarkoittanut Jeesuk-
sen omille aikalaisille. Heidän kokemus-
maailmassaan risti oli ”mors turpissima 
crucis”, häpeällisin kuolema.  Jeesus itse 

opetti, että hänen tehtävänsä oli lunastaa 
ihmiskunta kaikkien tuhovoimien orjuu-
desta. Oliko siten pelkkä historiallinen 
sattuma, että Jeesuksen kuolema tapah-
tui ristillä? Vai onko sen takana Jumalan 
suunnitelma? Nämä kysymykset kuljetta-
vat meidät sisälle uskon salaisuuteen.

Vastausta tähän salaisuuteen voimme 
hakea evankeliumista, jossa kohtaamme 
Jumalan rakkauden ihmeen. Ristinkuo-
lema osoittaa, miten Jumala samaistuu 
ihmisen syvimpään mahdolliseen kärsi-
mykseen. Jeesus on kärsinyt kaikkein hä-
peällisimmän kuoleman. Sellaista ihmisen 
pahuutta ja kärsimystä ei enää ole, jota hän 
ei voisi sovittaa, parantaa ja antaa anteeksi. 
Varhaisen kirkon opettaja on pukenut tä-
män sanoiksi: ”Mitä ei ole omaksuttu, sitä 
ei voi voittaa.” 

Ristillä Jumala on samaistunut häpeäl-
lisimpään ja omaksunut pahimman. Olipa 
oma tilanteemme millainen tahansa, risti 
julistaa meille aina elämää, valoa ja toivoa.

Juha Palm
Tuomiorovasti

kun punkbändi Pertti Kurikan Ni-
mipäivät voitti kuukausi sitten Uu-
den Musiikin Kilpailun, tuohduttiin 
monessa eri leirissä. Kotikriitikot 
epäilivät, kuinka paljon musiikilla oli 
tekemistä sijoituksen kanssa ja euro-
viisufanit vastasivat, että niin paljon 
kuin yleensäkin: jo kilpailun formaat-
tiin kuuluu koko paketin luominen. 
Kirjailija Jari Tervo ja pastori Samuli 
Siikavirta ampuivat vielä kovemmilla 
panoksilla kysyen, silotellaanko suo-
mikuvasta suvaitsevaisempaa kuin 
se todellisuudessa onkaan. Siikavirta 
epäili Seurakuntalaisen blogissa, tul-
laanko PKN:n kaltaisia bändejä nä-
kemään enää tulevaisuudessa: ”Heitä 
kyllä suvaitaan, kun heillä on viihde-
arvoa. Ja kuitenkaan heidän kaltaisil-
laan ei enemmistön mielestä ole oi-
keutta edes syntyä.”

 Kevään toinen kohinaa aiheutta-
nut mediailmiö on Suomeen rantau-
tunut Ensitreffit alttarilla -ohjelma, 
jonka on koettu halventavan avioliit-
toa. Sarjan yhtenä asiantuntijana toi-
minut seksuaali- ja psykoterapeutti 
Maaret Kallio vastasi kritiikkiin kipa-
kasti. Hänen mukaansa televisiosar-

jan parit lähtivät suhteeseen avoimin 
ja harkitsevaisin mielin, toisiaan kun-
nioittaen. Kallion mielestä avioliittoa 
halventavat itsensä likoon laittamisen 
sijasta avioliiton sisältä löytyvät asiat: 
pettäminen, alistaminen, väkivalta, 
hylkääminen.

 Myös pääsiäinen kutsuu katso-
maan pinnan alle, omaan sydämeen. 
Jos Jeesus kuoli minun puolestani ja 
sovitti kaikki syntini, eikö sieltä pi-
täisi löytyä rakkautta? Tai löytäisinkö 
muutettavaa itsessäni? Tässä lehdes-
sä tarinansa kertovat muun muassa 
pakolaisleiriltä Suomeen muuttanut 
ja kaksi kotia uudeksi muodostanut 
perhe. Lisäksi matkaamme Anttolan 
kyytikerholaisten mukana maailmaan, 
jossa kotona kököttäminen on arki-
päivää. Kun puoliso on kuollut, oma 
terveys reistaa tai ei omista autoa, voi 
ikäihmiselle omasta kodista tulla van-
kila. Tarinoita on monia, mutta tarve 
on sama: ”Niin kuin minä olen rakas-
tanut teitä, rakastakaa tekin toinen 
toistanne”. Siunattua pääsiäisen aikaa!

Krista Väisänen
päätoimittaja 

Pääsiäis-
skuuppi: 
Rakastakaa!

toukokuiSena Kirkkopäivä-viikonlop-
puna Kouvolan keskusta täyttyy mittavasta 
ajankohtais- ja kulttuuritarjonnasta. 47. ker-
ran järjestettävä Kirkkopäivät on maksullinen 
tapahtuma, joka sisältää myös ilmaisohjel-
maa. Maksullisia tapahtumia ovat esimerkik-
si konsertit ja luennot. Maksutonta ohjelmaa 
järjestetään muun muassa kävelykatu Mans-
killa.

Perjantaina stand up -koomikko Mikko 
Vaismaa yhdessä stand-pappien Kari Kana-
lan ja Milla Mäkitalon kanssa valtaa Irish Pub 
Old Tomin. Vaismaa on jyväskyläläinen koo-
mikko, jolle komedia on elämää ja elämä on 
sellaista kuin se kolmen lapsen isällä usein on. 

– Aiheet kumpuavat eletystä elämästä, vas-
taan tulleista asioista, ilmiöistä ja ihmisistä. 
Luvassa on hauska esitys, jossa tutkitaan yh-
dessä yleisön kanssa maailmaa: näkyvää ja 
näkymätöntä. 

Vaismaan mukaan huumori ja hengelli-
syys eivät sulje toisiaan pois. 

– Kulttuuriristiriitaa saattaa toki olla, mut-
ta muuten stand up ja hengellisyys sopivat 
yhteen kuin palapelin viimeiset palaset. Kun 
tarpeeksi hakkaa, niin ne solahtavat toisiinsa.

Stand upin lisäksi Kirkkopäivillä esite-
tään perjantaina muun muassa ohjaaja Petri 
Kotwican Henkesi edestä -uutuuselokuva. 
Suurella Sydämellä -jäähallikonsertissa kuul-
laan Higher Ground -kuoron esittämänä mu-
kaansatempaavaa mustaa gospelia Jannan ja 
Sami Saaren tähdittäminä.

Opastetut bussikierrokset Kouvolan paikal-
lisseurakuntiin starttaavat lauantaina heti 
aamulla. Kierroksilla tutustutaan kirkkoihin, 
niiden arkkitehtuuriin, historian mielenkiin-
toisimpiin tarinoihin ja ympäristöihin. 

Iltapäivällä Manskin kävelykatu on 
omistettu yhteislaululle ja hyvälle musiikille, 
kun Kouvolan alueen kuorot kokoontuvat 
laulamaan yhdessä. Yhteislaulutilaisuus päät-
tyy Pekka Simojoen Nordic Praise -gospel-
konserttiin. Toistaiseksi viimeisen kerran jär-
jestettävä Vappugospel tarjoaa monipuolisen 
hengellisen musiikin kattauksen Kouvolan 
jäähallissa. 

Kulttuurin lisäksi Kirkkopäivät tart-
tuu ajankohtaisiin aiheisiin. Lauantaina 
EU-parlamentin varapuhemies Olli Rehn 
saapuu emerituspiispa Eero Huovisen vie-
raaksi Kirkkopäivä-nojatuoliin. Luvassa on 
keskustelua ja kokemuksia politiikasta, us-
kosta ja elämästä ääripäineen. KirkkoAree-
nalla pohditaan muun muassa sitä, kuinka 
pihalla kirkko oikein onkaan. Toimittaja 
Anne Flinkkilän vetämässä paneelikeskus-
telussa kohtaavat näyttelijä Ville Haapasalo, 
toimittaja Riku Rantala ja pastori Marjaana 
Toiviainen.

Erilaisia messuja järjestetään sunnuntaina 
ympäri Kouvolaa. Lapsille, perheille ja kaikille 
huvipuistomeiningistä nauttiville toteutetaan 
jumalanpalvelus Tykkimäen huvipuistossa. 
Huvipuistojumiksen jälkeen yksi hääpari sa-
noo ”tahdon” huvipuistoyleisön edessä.

Teksti: Anni Leskinen

K
uva: K

irkkopäivät

Jaakko Löytty konsertoi Mikkelissä viime viikolla. Mikäli tilaisuus meni ohi suun, 
on miestä mahdollisuus kuulla myös Kouvolan Kirkkopäivillä. Viikonlopun muita 
artistivieraita ovat muun muassa Esa Ruuttunen, Tuure Kilpeläinen ja Anna Puu. 

Kirkkopäivät on 
yli 70 tapahtuman 
superviikonloppu
Koko kansan kirkollinen suurjuhla tarjoaa 
monipuolista ohjelmaa keskustelutilaisuuksista 
kulttuuriin ja hiljaisuudesta hengellisyyteen.

INFO
Kouvolan Kirkkopäivät 22.–24.5.
Liput ennakkoon: matkavekka.fi/kirkkopaivat
kahden päivän lippu 90/45 €, yhden päivän lippu 50/25 €
tilaisuusliput 15/8 € ovelta käteisellä
Järjestäjinä Kirkkopalvelut, Kouvolan ev.lut. seurakunnat, Kirk-
kohallitus ja Mikkelin hiippakunta
Tehtäviä 200 talkoolaiselle: kouvola.suurellasydamella.fi
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PaPerileHdeSSä on edelleen sitä 
jotakin. Sen voi napata termospul-
lon kanssa kevään ensimmäisille te-
rassikahveille ja nautiskella kaikessa 
rauhassa. Siitä voi leikata jääkaapin 
oveen aamukiukun karkottavan ku-
van tai tulevan kuukauden tapahtu-
makalenterin. Siitä ei lopu akku eikä 
tihrustaessa mene näkö. Paperilehti 
on perinteikäs ja varma valinta.

Pieni pintaremontti on kuiten-
kin paikallaan myös parhaimmis-
sa ja rakkaimmissa hittituotteissa. 
Niinpä myös seurakuntalehti Kah-
tamoinen kokeilee syksyn koitta-
essa uusia vaatteita. Uudistuksessa 
muuttuu niin lehden nimi, ulkoasu 
kuin juttupaikat, mutta lehti tarjoaa 
edelleen rakennuspuita hengelli-
seen elämään, kurkistuksia seura-
kunnan toimintaan ja kytköksiä 
uskon arkeen. 

Lehden tekijöiden tavoitteena 
on, että uudistuksen jälkeen seu-
rakuntalaiset saavat luettavakseen 
selkeän, raikkaan ja houkuttelevan 
lehden, joka on sisällöltään paikal-
linen, muttei kalpene ulkoisesti suu-
rempiensa rinnalla. 

Teksti: Krista Väisänen
Kuva: Henri Kähkönen

Kahtamoinen vaihtaa syksyksi kuosia
On tullut uudistuksen aika! 
Seurakuntamme perinteikäs lehti saa 
syksyllä uuden nimen ja ilmeen. 
Ole mukana vaikuttamassa siihen, 
miltä lehti jatkossa näyttää.

Eikö lehteä kuulu?
Seurakuntalehti jaetaan Mikkelin alueella osoitteet-
tomana kaikkiin niihin talouksiin, joissa ei ole mainos-
kieltoa. Mainoskiellolla tarkoitetaan ”ei mainoksia”-, 

”ei ilmaisjakeluja”- tai ”ei mainoksia eikä ilmaisjakelu-
ja” -tekstiä postiluukussa tai -laatikossa. 

Jos et saa seurakuntalehteä, voit noutaa sen seu-
rakunnan toimipaikoista tai pyytää lehden postitusta 
osoitteellisena. Lehden saat soittamalla tiedotustoi-
mistoon Hanna Räinälle, p. 0400 143 277 tai lähettä-
mällä sähköpostia, hanna.raina@evl.fi. Mikkelin ulko-
puolelle lehteä voi tilata 10 euron vuosimaksulla.

Lehteä tehdään kuitenkin lu-
kijoille, joten nyt on aika vaikuttaa 
siihen, millaisina sinä haluaisit jat-
kossa seurakuntauutisesi. Houkut-
taisiko sinua lukea enemmän lasten 
ja nuorten touhuista, bongata tuttu-
ja gallupeista vai paneutua hallin-
non kiemuroihin? Mikä sinulle on 
lehdessä tärkeintä? Minkä voisi jo 
unohtaa? 

Vastaa kyselyyn verkkosivuil-
lamme www.mikkelintuomiokirk-
koseurakunta.fi klikkaamalla etusi-
vun oikeasta reunasta kuvabanneria. 
Voit myös kertoa terveisesi touko-
kuun loppuun mennessä tiedottaja 
Krista Väisäselle, p. 0400 143 278 tai 
krista.vaisanen(at)evl.fi. 

Keksi lehdelle nimi,
voita vuoden Länkkärit
Lehtiuudistusta koskevat toiveet 
kootaan yhteen Länsi-Savolla jär-
jestettävässä kaikille avoimessa 
ja maksuttomassa paneelikeskus-
telussa. Vieraiksi iltaan saapuvat 
päätoimittajat Mikael Pentikäinen 
Maaseudun Tulevaisuudesta, Heli 

Karhumäki Sana-lehdestä sekä Tii-
na Ojutkangas Länsi-Savosta. 

Paneelikeskustelun teemana on: 
”Mitä nykymaailma (printti)medial-
ta vaatii ja miten seurakuntalehti voi 
vastata tähän tarpeeseen?” Palaute-
laatikkoon voi vielä illan ajan jättää 
toiveita Kahtamoisen uudistukseen 
liittyen, mutta keskusteluissa katso-
taan myös omaa seurakuntalehteä 
laajemmalle.

Keskustelun päätteeksi on aikaa 
yleisön kysymyksille. Tilaisuudessa 
paljastetaan myös seurakuntaleh-
den uusi nimi, jota on panelistien 
lisäksi ollut valitsemassa seurakun-

nan viestinnän tiimi. Voitokkaan 
nimen keksijä saa lahjaksi Länsi-
Savon vuosikerran ja hänen toivo-
mastaan teemasta tehdään juttu 
seurakuntalehden ensimmäiseen 
uudistuneeseen numeroon. 

Tuore aviisi ottaa paikkansa 
Mikkelin mediakentässä toivotta-
vasti lokakuussa, mutta uudistuksen 
lopullista ajankohtaa ei vielä voi ar-
vioida tarkasti.

Paneelikeskustelu Länsi-Savon suu-
ressa salissa (Teollisuuskatu 2-6) ma 
18.5. klo 18. Tilaisuus on kaikille 
avoin ja maksuton. 

Seurakunnalle 
uudet 
verkkosivut
Mikkelin tuomiokirkkoseura-
kunta uusii kuluvan vuoden 
aikana verkkosivunsa. Uudistus 
tehdään kirkkoneuvoston pää-
töksen mukaisesti osana valta-
kunnallista Lukkari-hanketta. 
Lukkari on koko kirkon yhtei-
nen verkkosivuston julkaisujär-
jestelmä, joka on suunniteltu ja 
räätälöity seurakuntien tarpei-
siin. Mukana on tällä hetkel-
lä noin 60 seurakuntataloutta 
ja hankkeeseen sitoutuneiden 
määrä kasvaa jatkuvasti. Han-
ketta koordinoi Kirkkohallitus.

Verkkosivu-uudistuksen 
tavoitteena on luoda sivuille 
selkeä, raikas ja käytettävä ul-
koasu, joka helpottaa tiedon et-
sintää. Vuorovaikutusta sivuille 
on tarkoitus lisätä esimerkiksi 
facebook-syötteellä, komment-
timahdollisuuksilla, ääni- ja ku-
vamateriaalilla sekä päivitetyllä 
verkkolehdellä. 

Uusien sivujen ilmestymis-
aika selviää näillä näkymin ke-
sän aikana. Tähän mennessä 
sivuista on mahdollista antaa 
palautetta seurakunnan tiedo-
tustoimistoon Hanna Räinälle.
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erja Heikkinen (32) ja Sami Pieti-
käinen (40) ovat Siilinjärvellä asuva 
uuspari, joka työskentelee yhdessä 
14 henkeä työllistävässä yritykses-
sään. Pariskunnan kanssa asuvat 
Erjan lapset, kahdeksanvuotias Rii-
na ja kuusivuotias Oskari. Samin 
lapsista nuorimmat, Rasmus (11) 
ja Sulo (7), viettävät perheessä joka 
toisen viikonlopun ja osan lomista. 
Noora (16) ja Anni (15) tapaavat 
isäänsä ja muuta perhettä ”säännöl-
lisen epäsäännöllisesti”. 

Uusperhe on koossa viidettä 
vuotta, ja sen erilaiset kasvun vai-
heet ovat sujuneet melko kivutto-
masti. Vaikka Erja ja Sami ovat itse 

Teksti: Eija Karhu
Kuva: Lauri Heikkinen

Perhe nauttimassa maaliskuun 
kevätauringosta ja hankiaisista 
Erja-äidin kotiseudulla. 
Vanhemmat ja lapset viettävät 
usein vapaa-aikaa retkeillen 
ja ulkoillen. Kuvassa takana 
vanhemmat Erja ja Sami. Erjan 
sylissä on Sulo ja tämän vieressä 
reunassa Riina. Samilla on sylissä 
Oskari ja toisella reunalla Rasmus. 

Uusperheen vanhemmat Erja ja Sami:

”Kaikki tykkäävät kaikista tässä kodissa”

Parasta parisuhteessanne?

Sami: Samanlainen huumori ja hellyys. 
Pitkän, rankan päivän jälkeen on pa-
rasta, kun saa nukahtaa Erjan viereen.
Erja: Meidän erilaiset luonteemme 
täydentävät toisiaan. Minä olen 
pessimisti, Sami optimisti. Kun minä 
stressaan, huolehdin ja hätäilen, Sami 
tasoittaa rauhallisempana tilannetta. 

Parasta uusperheessänne?

Erja: Meitä on monipuolisesti erilaisia 
ihmisiä, meillä on hauskaa yhdessä 
ja elämme sopusoinnussa. Elämä on 
rikasta, käymme mielenkiintoisia kes-

kusteluja, saamme nauraa yhdessä 
lasten lukuisille oivalluksille. 
Sami: Pidän siitä, että on paljon lapsia. 
He tulevat keskenään toimeen ja otta-
vat myös aikuiset mukaan touhuihinsa. 
Kaikki tykkäävät kaikista tässä kodissa.

Vinkkinne arjen sujumiseen?

Erja ja Sami: Sopikaa säännöt yhdessä 
omasta perheestänne käsin! Ei ex-puo-
lison, vaan nykyisen puolison kanssa. 
Miettikää, mikä toimii teidän perhees-
sänne, ja pitäkää siitä kiinni. Tärkeää 
on myös päättää lapsia koskevat sään-
nöt niin, että ne ovat jokaiselle lapsel-
le johdonmukaisesti samat.

kasvaneet ydinperheessä, on heidän 
ollut helppo hyväksyä oma roolinsa 
uusperheen vanhempana. 

– Lapsuuskodissani maalla oli ai-
na kesälapsia, joita vanhemmat koh-
telivat kuin omiaan. Pääkaupunki-
seudulta kesänviettoon tulleet eri 
kulttuuri- ja kielitaustaisetkin lapset 
opettivat, että ihmiset hyväksytään 
sellaisina kuin he ovat, kertoo Erja. 

– Ei tarvitse tuntea oloaan ulko-
puoliseksi, kun lapset, jotka eivät ole 
minun, saavat aikaa puolisolta.

Myös lapset ovat ottaneet hyvin 
vastaan vanhempansa uuden puo-
lison. Kun Erjan lapset ovat olleet 
viikonlopun poissa, he hyökkäävät 

heti Samin kimppuun – äiti saa ha-
lauksen vasta kakkosena. Toisaalta 
Samin isotkin lapset hakevat syliä, 
halauksia ja läheisyyttä Erjalta. 

– Uusperheessä lapset saavat tu-
kea monelta eri taholta, oppivat so-
siaalisia taitoja ja avarakatseisuutta 
sekä positiivista suhtautumista elä-
mään. Turvallisia aikuisia, luotto-
henkilöitä, ei voi olla lasten elämäs-
sä liikaa, toteavat vanhemmat.

Riitoja ja rakkautta
Uusperheen alkuvaiheessa kaksi 
pienintä lasta, Sulo ja Oskari, kävi-
vät läpi taistelujakson. Vanhemmat 

arvelevat, että kysymys oli jakami-
sen aiheuttamasta mustasukkai-
suudesta. Pojat saattoivat potkia ja 
purra toisiaan, mutta oppivat myös 
pyytämään anteeksi ja selvittämään 
riitansa. 

Nykyään Sulo ja Oskari ovat 
parhaat ystävykset. Kun Suloa vä-
hän aikaa sitten haettiin viikonlo-
pun viettoon, poika tuskaili rintaan-
sa osoittaen: ”Mulla on tässä kohti 
sellainen olo, että sydän pakahtuu. 
On niin ikävä Oskaria.” Neljä pie-
nintä lasta saattavat pelata sählyä, 
lätkää tai jalkapalloa pihalla jo aa-
mukahdeksalta. 

– Eivätkä malta viipyä sisällä 

Näkökulma

Lapsen 
silmin
käyn lukion ensimmäistä luokkaa Kuo-
piossa ja kesän jälkeen lähden jatkamaan 
opintoja Rautalammin ratsastuslukioon. 
Kaupungista pieneen tuppukylään, jossa 
on vain yksi kauppa!

Kaverit arvelevat joskus, että uusperhe-
elämä on varmaan hirveää. Minulle Erja 
on heti ekasta tapaamisesta saakka ollut 
tärkeä, kuin toinen äiti. Meidän perheessä 
jokainen otetaan mukaan yhteisiin juttui-
hin.

Myös sisarusten kanssa on tultu hyvin 
toimeen, vaikka tapaaminen aluksi olikin 
jännää. Lapset riitelevät välillä, tietysti. 
Halataan, ollaan sylikkäin ja aamulla pien-
ten pitää päästä herättämään meidät. 

Osaan huolehtia itsestäni ja muista. 
Autan, kun aikuiset tekevät omia hommia, 
eikä huomiota aina riitä kaikille neljälle 

pienelle. Vahdin mielelläni nuorempia ja 
se sujuu. Joskus pienet vastustavat ja sa-
novat ”sä et oo mun äiti, sä et oo aikuinen”, 
mutta Erja ja isäkin ovat sitä mieltä, että 
Nooraa ja Annia pitää totella.  

Minusta on tullut Riinan idoli. Hän 
aloitti ratsastusharrastuksen minun ja An-
nin esimerkistä ja me on käyty katsomassa 
toistemme tunteja. Pukeutumisessa Riina 
ottaa myös mallia: ”Pakko laittaa pillifar-
kut kouluun, kun Noorakin aina laittaa!”

Kun pienet nukkuu, isot valvoo. Iltai-
sin jutellaan paljon isän ja Erjan kanssa, 
kun ollaan nelistään. Sitä ihan odotan.

Noora Pietikäinen

edes aamupuuron valmistumiseen 
saakka, Erja nauraa. 

Kiireisessä arjessa ei ole aina 
helppoa löytää aikaa parisuhteen 
hoitamiseen. Erja ja Sami järjestävät 
välillä sellaista yhteistä aikaa, ettei 
kummankaan tarvitse miettiä ko-
titöitä. He käyvät ulkona syömässä, 
valmistelevat vuosimallin 1970 Vol-
vo Amazonia kesäkuntoon, ulkoile-
vat, tai nauttivat ystävien vierailuis-
ta vaikka lautapelejä pelaten.

Uusperhe nähdään toisinaan on-
gelmana. Erjan ja Samin uusperhe ei 
ole koskaan ollut ongelma perheelle 
itselleen, mutta sukulaisille ja muille 
läheisille joskus. On ollut loukkaa-
vaa saada syntymäpäiväkutsu muo-
dossa ”tulkaa sitten, kun teitä on 
vähemmän”. Lasten isovanhemmat 
ovat kuitenkin suhtautuneet uusper-
heeseen kannustavasti ja toimineet 
ekstraisovanhempina myös lapsensa 
uuden puolison lapsille. 

Esimerkiksi viimekesäisiin An-
nin rippijuhliin pyydettiin myös Er-
jan äiti. Sami kertoo tehneensä kat-
toremontin Erjan entiselle apelle, ja 
Erjan entinen anoppi on ollut uus-
perheen mukana viikonloppulomal-
la. Aikanaan solmitut läheiset suh-
teet ovat kestäneet. Isovanhempien 
ja hyvien ystävien viesti kuuluukin: 

”Ei ole väliä, montako jäsentä teidän 
perheessänne on. Olette onnellisia, 
ja se riittää meille.”

Kolme kysymystä uusperheestä
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kevät tuoksuu rouheammalta 
maalla. Siinä on jotakin kostean 
multaisaa, lumen alta vapautuvan 
luonnon juurevuutta ja tuvasta ka-
rannut lämpimän leivän aromi. Näi-
tä pohdin astuessani sisään Esko ja 
Liisa Liikasen kotiin, jossa silmä 
kiinnittyy ensimmäisenä ikivanhan 
näköiseen tiinuun ja pirteään, puu-
hakkaaseen emäntään. Alkamassa 
on Anttolan kyytikerho.

– Tämä on kerho meille kotona 
kököttäjille, joille kyydin järjestämi-
nen on hankalaa, kertoo kokoontu-
misten puuhanainen Eila Nyrhinen. 
Tänäänkin tupa on täynnä naisia, 
joista osa on tullut naapurista apos-
tolinkyydillä ja toiset hurauttaneet 
taksilla pihaan. 

Tällä kertaa ollaan koolla leipä-
teeman äärellä diakonissa Reetta 
Sirkiän toiveesta. Kerhon ohjelma 
on muotoutunut osallistujien näköi-
seksi, kun kaikki saivat kertoa, mi-
tä haluaisivat vielä päästä käsillään 
tekemään. Yksi haikaili kanteleen 
perään, toinen innostui runoista ja 
Reetan unelma täyttyi kädet taiki-
nassa.

– Leivän leipominen ja lämpi-
mäisten vieminen ovat pyhiä hetkiä, 
arvelee Reetta ja muut yhtyvät aja-
tukseen. 

Ennen leipomiseen valmistau-
duttiin pukemalla ylle valkoinen 
esiliina, peittämällä pää huivilla ja 
kuuraamalla kynnenalusetkin. Jo-
kaisen leipä on oman näköisensä; 
ketä on opettanut äiti, ketä elämän-
koulu.

– Minä aloitin leivän leipomisen 
14-vuotiaana ja veli osasi pyörityk-
sen ensin paremmin, nauraa talon 
emäntä, joka käyttää tiinua ja tai-
kinajuurta jo kolmannessa polvessa. 

Lämpimäisiä kuitenkin vietiin 
aina naapuriin. Sanottiin jopa, ettei 

SokerimaSSa sai kyytiä ja uku-
lele soi, kun 160 kerhonohjaajaa 
kokoontui eri puolilta hiippakun-
taa Mikkeliin harjoittelemaan uu-
sia taitoja ja tapaamaan toisiaan. 
Nuorille, 14–18 -vuotiaille ohjaa-
jille oli rakennettu reilut kymme-
nen toimintapistettä, joissa uusia 
ideoita tarjottiin tiedon, toimin-
nan ja virkistyksen kautta. Päivän 
aikana oli mahdollisuus esimer-
kiksi harjoitella kondiittorin taito-
ja, kokeilla elämyksellistä liikuntaa 
sekä pohtia improvisaation avulla 
kerhojen hankalia tilanteita.

Kouvolalaiset Kaisa Kvick ja 
Eveliina Peltola lähtivät Mikke-
liin aiempien kivojen kokemusten 
perusteella. Neljä vuotta alakou-
lulaisten kokkikerhoa luotsannut 
Eveliina ja toista vuotta tyttöker-
hoa ohjaava Kaisa kehuivat, että 
myös kerhon vetäminen on haus-
kaa.

– Lapset ovat kerhoissa se paras 
juttu. Pienempien kanssa voi leik-

Teksti ja kuvat: Krista Väisänen

Kyytikerhon rouvat leivontapuuhissa. Leipävilja oli saatu Liikasten omasta pellosta. Kuvassa vasemmalla talon emäntä Liisa Liikanen.

Kohtaamisia kotona kököttäjille

leipä onnistu, jollei sitä vie myös 
muualle. Leivän jakamisessa ja mur-
tamisessa oli salattu siunaus.

Löydä sinäkin 
oma kerhosi
Iltapäivä kyytikerhossa on alle kol-
mekymppiselle kaupunkilaiselle 
kuin viehättävä vierailu mennee-

seen. Nauru ja puheen pulputus 
luovat kotoisaa tuntua ja kahvien 
kanssa tarkoillaan entuudestaan 
tuntematonta tytinää eli aladoobia. 
Välillä tulkitaan Saarijärven Paavoa, 
välillä pysähdytään runojen äärelle. 
Tuttu virsi veisataan ulkomuistista 
ja lähtiessä saan matkaan kunnon 
siivun ”nokipoikaa”, emännän mie-
lestä hieman liian kuumassa uunissa 

paistunutta, täydellistä ruisleipää.  
Seurakunnan eri alueilla ko-

koontuvat kerhot ovat myös sään-
nöllisille kävijöille piristys arkeen 
ja mahdollisuus nähdä lähiseudun 
muita ihmisiä. Kerhot muodostuvat 
kävijöidensä toiveista käsin; esimer-
kiksi keskusta-alueen kortteliker-
hoissa saatetaan kokoontua naapu-
reiden kesken taloyhtiön yhteiseen 

tilaan tai pihakeinun äärelle. Aja-
tuksena on usein tuoda osallistujille 
iloa ja virkistystä, vähentää yksinäi-
syyttä ja tehdä asioita yhdessä.

Oman alueen toiminnasta voi 
kysyä esimerkiksi tutulta diakonia-
työntekijältä. Myös toiveita uusien 
kerhojen aloittamisesta otetaan vas-
taan.

Teksti ja kuva: Krista Väisänen

Lappeenrantalaiset Jarno Heikkinen, Joni Soikkeli ja Yusuf Riaz kokeilivat kerhonohjaajapäivillä digiseikkailua. 
Keskustaan kätketyillä rasteilla keksittiin ryhmäytymisleikkejä, rakennettiin ihmispatsaita ja luotiin taidetta 
lumeen. 

Nuoret ottivat suuntaa hyvään kerhonjohtajuuteen
kiä ja heittäytyä, he ovat avoimia 
tekemään uutta ja kertomaan mie-
lipiteitään, tytöt kertovat.

Eveliina on pienenä käynyt it-
sekin seurakunnan kerhossa, mut-
ta Kaisa innostui asiasta rippikou-
lulaisena. Myöskin kouvolalainen 
Vilma Hokkanen haksahti ohjaa-
jaksi kaverinsa hoksautuksesta ja 
parivaljakko on vetänyt sekalaista 
puuhakerhoa viime syksystä.

– Olemme suunnitelleet kevään 
kokoontumisiin oman teeman, 
kuten pelipäivä tai eri kansallisuu-
det. Kun ei liikaa rajoita ideoita, 
oppii itsekin samalla uutta.

Kerhonohjaajapäivä päättyi 
messuun, jossa piispa Seppo Häk-
kinen jakoi ansiomerkit neljälle 
ansioituneelle kerhonohjaajalle. 
Kullatun ansiomerkin neljän vuo-
den aktiivisesta osallistumisesta 
saivat mikkeliläiset Netta Immo-
nen ja Jasmin Vauhkonen sekä 
heinolalainen Toini Seppälä ja 
valkealalainen Jemina Niemi.
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vanHaa, varsinkin länsiranni-
kolta tuttua pääsiäiskokkoperin-
nettä vaalitaan myös Anttolassa 
lankalauantaina. Anttolan alue-
seurakunnan miesten piiri pys-
tyttää pääsiäiskokon Anttolan 
Ollinmäen viinitilan pellolle tä-
näkin vuonna.

Ennen vanhaan ajateltiin, että pi-
meyden voimat vallitsivat aikana, 
jolloin Jeesus makasi haudassa. 
Siksi pääsiäiskokko rakennettiin 
tieten tahtoen savuavaksi ja kipi-
nöiväksi. Ajateltiin, etteivät noi-
dat ja muut pahat henget päässeet 
savun ja kipinäsateen läpi ihmisiä 
ja karjaa vahingoittamaan.

Anttolan pääsiäiskokko on ollut 
aina vähemmän kipinöivä ja sa-
vuava, mutta erittäin taidokkaasti 
rakennettu. Sen tuli muistuttaa 
lankalauantain iltana siitä, että 
pääsiäisen valo tulee lopulta voit-
tamaan pimeyden. Kokko syttyy 
Ollinmäen pellolla (Anttolantie 
1640) lankalauantaina 4. huhti-
kuuta kello 19. Ollinmäen viini-
tilan kahvila on myös avoinna 
tilaisuuden aikana.

tenori Mika Pohjonen valmistau-
tuu tulevaan pääsiäiseen kuten juh-
lapyhiin yleensäkin: laulamalla. Yli 
kaksikymmentä vuotta kestänyt muu-
sikon ura on asettanut reunaehtonsa 
perheen juhlatraditioille, sillä yhteiset 
hetket ovat vuodesta ja ohjelmistosta 
kiinni.

Juhlan tuntuun virittymisessä 
musiikki on kuitenkin mitä mainioin 
apuväline. Pohjonen on muun muassa 
esittänyt Verdin ja Mozartin kuolin-
messut, astunut Kristuksen askelissa 
Öljymäellä sekä tulkinnut Dvorakin 
ja Rossinin Stabat Materin, joka kes-
kittyy Marian asemaan. Pääsiäisen 
monet kasvot ovat tulleet myös työn 
kautta tutuiksi.  

Päätoimisesti Suomen Kansallis-
oopperassa työskentelevän Pohjosen 
mukaan kirkkokonserteilla on hänelle 
erityinen merkitys. 

– On tärkeää, että esitettävät lau-

Teksti: Krista Väisänen
Kuva: Heikki Tuuli

Mika Pohjosen kevään 
pääproduktio on Wagnerin 
Mestarilaulajat, jossa hän esittää 
Walther von Stolzingin roolin. 
Suomen Kansallisoopperan 
kevään toinen suurteos on 
rakastettu Verdin Aida, jossa 
Pohjosella on Radamksen rooli.

Pääsiäiskonsertissa esiintyvä Mika Pohjonen:

Vakavammat teemat
sopivat kirkkoon

lut kunnioittavat kirkkoa ja kirkkoon 
saapunutta yleisöä. 

– Kevyemmälle musiikille löytyy 
ihan riittävästi muitakin paikkoja, jo-
ten kirkko voidaan laulujenkin puo-
lesta pyhittää hiukan vakavammille 
teemoille. Mitään rillumareitä ei mie-
lestäni tule kirkossa esittää.

Pohjonen pitää kuitenkin hyvänä 
asiana sitä, että nykyään monet iskel-
mälaulajat ovat löytäneet tiensä kirk-
koihin niin joulun alla kuin muutenkin.

– Kirkon ovet täytyy olla kaikille 
avoimina. 

Armolaulu 
puhuttelee
Mika Pohjonen esiintyy tänä vuonna 
perinteisen pääsiäiskonsertin solisti-
na. Pohjonen on valinnut konserttiin 
lauluja, jotka ovat hänelle eri tavalla 
läheisiä.

– Matti Rauhalan Oletko eksynyt 
on puhuttelevuudessaan tärkeä kap-
pale. Nuotista katsoen laulu on hyvin 
yksinkertainen, mutta kun tulkitsee 
tekstin ja kauniin melodian ajatuksel-
la, siitä tulee hyvin voimakas, kertoo 
Pohjonen ja jatkaa tarinaa.

– Muistan, kun sain nuotin noin 
25 vuotta sitten silloiselta laulunopet-
tajaltani Kalevi Koskiselta. Hän tunsi 
säveltäjän henkilökohtaisesti ja kertoi 
minulle tämän ajatukset laulun takaa. 
Sain sen ikään kuin perimätietona Ka-
levilta ja laulu on siksikin hyvin rakas.

Kari Tikan Armolaulua Pohjonen 
pitää puolestaan todellisena hengel-
lisen musiikin hittikappaleena, josta 
yleisö pitää kerta toisensa jälkeen.

– Se on melodialtaan yksinkertai-
nen, mutta uljas ja linjakas kappale, 
joka puhuttelee tekstillään aina.

Konsertissa kuullaan myös Oskar 
Merikannon kappaleita, joita Pohjo-

nen on uransa varrella esittänyt paljon. 
Merkittävimpiä illan ohjelmistosta 
ovat laulajan mielestä kappaleet Elä-
mälle ja Merellä.

Konsertin järjestää Mikkelin 
Lions Club ja ohjelmatuotot käytetään 
mikkeliläisten lasten, nuorten ja lapsi-
perheiden tukemiseen. 

– Kirkon ja eri järjestöjen tekemä 
hyväntekeväisyystyö on arvokasta työ-
tä ja olen itsekin osallistunut vastaaviin 
yhteistyöproduktioihin lukuisia kerto-
ja joka vuosi, Pohjonen kertoo.

Konsertin ohjelmamaksu on 20 
euroa ja lippuja saa tuntia ennen kon-
sertin alkua tuomiokirkon ovelta. 

Kohti valoa -pääsiäiskonsertti 
Mikkelin tuomiokirkossa ma 6.4. 
klo 18. Solistina tenori Mika Pohjonen, 
säestäjänä pianisti Marko Autio 
sekä Kastanjakuoro johtajinaan 
Juha Lindbohm ja Helena Hellsten.

Teksti: Mikko Miettinen
Kuva: Pertti Eerikäinen

Lankalauantain pääsiäiskokko 
syttyy Anttolassa
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Pian pääsiäisen alkaessa kysym-
me, perustuuko puhe Jeesuksen 
ylösnousemuksesta todella tapah-
tuneelle. 

Kysymys ei ole mistä tahansa 
asiasta. Yhä vielä, kahdentuhannen 
vuoden jälkeen, ihmiset laulavat vir-
siä, jotka kertovat ylösnousemuksen 
ihmeestä. Kirkon pääsiäisliturgia 
ilmentää samaa asiaa. Kristillinen 
runous ja kuvataiteet kumpuavat 
tästä uskosta. Myös maailmanlaajan 
Kristuksen kirkon olemassaolo pe-
rustuu sille varmuudelle, että Kris-
tus on ”totisesti ylösnoussut”. 

Pääsiäisaamun sanoman me 
kaikki päällisin puolin tunnemme. 
Jotkut lähestyvät sitä uskoen, jotkut 
välinpitämättöminä, jotkut juma-
lansa kieltäen. Monelle se on päätä 
kivistävä uskonkappale, jolle on 
vaikea löytää järkiperusteita. Tätä 
ajatellen kysyn, mille varmuudelle 
pääsiäisusko voi rakentua.

Pääsiäissaarnaa kuunnellessam-
me tiedämme jo etukäteen lopputu-
loksen: Jeesus nousi kuolleista. Silti 
aihe on hämmentävä. Onhan käsillä 
asia, joka rikkoo luonnonlait ja on 
itsessään uniikki eli ainutlaatuinen 
tapahtuma. 

Pääsiäisaamun arvoitusta on yri-
tetty monella tavoin selvittää. Moni 
on ihmetellyt Torinon käärinliinoja, 
moni on käynyt Jerusalemissa ”tyh-
jällä haudalla”. Uskonkappaleita on 
laadittu ja epäilijöitä lynkattu, mut-
ta varmuutta asiaan ei silti ole. 

Varmaa on ainoastaan se, ett-
eivät mitkään yksittäiset opinkap-
paleet tai pyhäinjäännökset avaa 
salaisuutta. Myöskään tyhjä hauta 
ei toimi uskon todisteena. Sen nä-
keminen herätti jo alun perin häm-
mennystä ja pelkoa eikä suinkaan 
uskoa. Myös meidät kutsutaan pois 
tyhjältä haudalta elävien joukkoon.

Mitä evankeliumit 
kertovat?
Evankelistat koettavat kuvata pää-
siäisaamun ihmettä monella tavalla. 
Kaikki neljä evankeliumia puhuvat 
tyhjästä haudasta, joskin niiden 
kertomukset ovat osittain ristiriitai-
sia. Onneksi, sillä jos ne olisivat rik-
keettömästi samanlaisia, ne olisivat 
todennäköisesti sepitettyjä. 

Raamatun tekstit avautuvat, kun 
osaamme esittää niille kysymyksiä. 
Mutta omia kysymyksiämme kan-
tavampi linja on se pitkä tulkintojen 
prosessi, joka kantaa meidän päi-
viimme asti. Silti se, mitä alun perin 
tapahtui, on jo kauan ollut raamat-
tututkimuksen polttopisteessä. 

Raamatun uskontodistus ei lepää 
pelkästään historiallisen aineiston 
pohjalla, vaan myös myytit ja le-
gendat voivat olla aitoa Jumalan pu-
huttelua. Tämä ”epähistoriallisuus” 
ei kuitenkaan koske pääsiäiskerto-

Teksti: Matti Wirilander
Kuva: Maria Ojanperä

Pääsiäisen symboliikka aukeaa myös kukissa ja väreissä. Narsissi viittaa ylösnousemukseen ja kuoleman voittamiseen, kun taas pääsiäislilja on 
puhtauden ja viattomuuden tunnus. Kukat, raeruohot tai hiirenkorvalle puhkeavat koivunoksat muistuttavat, miten uusi puhkeaa esiin usein 
yllättävästi. 

Pääsiäisen arvoitus ei
avaudu tutkimukselle

musten ydintä, jonka totuuspohja 
on kiistaton. 

Varhaisin historiallinen selos-
tus siitä, mitä Jeesuksen kuoleman 
jälkeen tapahtui, löytyy Paavalilta 
(1. Kor. 15: 3-8), jonka välittämälle 
tiedolle on annettava etusija. Hä-
nen kirjeensä ovat näet Uuden tes-
tamentin vanhinta ainesta eli ovat 

” Meidät 
kutsutaan 

pois tyhjältä 
haudalta 
elävien 

joukkoon.

pääsiäisaamun tapahtumaa lähim-
pänä. Tyhjästä haudasta Paavali ei 
kuitenkaan mainitse mitään. Miksi? 

Syy lienee se, että käsitteellä 
”ylösnousemus” Paavali ei tarkoita 
ruumiin vaan kuolleiden ylösnou-
semusta. Ero on siinä, että ”ruumiin 
ylösnousemus” viittaa maallisen 
ruumiin uudelleen heräämiseen, 
kun taas ”kuolleiden ylösnousemus” 
tarkoittaa ruumiin uutta luomusta, 
tyystin muuttunutta hahmoa, josta 
saamme viitteen ylösnousseen Jee-
suksen olemuksesta. Siksi, vaikka 
Jeesuksen ruumis olisi jäänyt hau-
taan, hänen kuolleista heräämisensä 

”toisessa hahmossa” olisi kuitenkin 
tosiasia. 

Innostus puhuu
puolestaan
Kun Jeesus herätettiin kuolleista, 
kysymys ei myöskään ollut kliini-
sesti kuolleen virkoamisesta eloon. 

Jeesus ei enää palannut maalliseen 
elämään kuten Lasarus, Jairoksen 
tytär tai Nainin lesken poika. Hän 
siirtyi todellisuuteen, joka on toi-
senlainen ja suurempi kuin meidän 
ymmärryksemme. 

Tuo ”todellisuus” ei ole aistiem-
me havaittavissa. Jeesuksen ylös-
nousemukselle ei myöskään ole 
olemassa rinnakkaisesimerkkejä, 
vaan se on itsessään ainutlaatuinen, 
mihinkään vertaamaton tapahtuma.

Tieteellinen tutkimus voi tavoit-
taa vain sellaisen, mikä on järkeväs-
ti mitattavissa ja selitettävissä. Sen 
sijaan ”tuonpuoleinen” ei avaudu 
tutkimuksen kohteeksi. Myöskään 
ylösnousemusta itsessään emme voi 
tieteellisesti selvittää.  Jos voisimme, 
silloin kysymys ylösnousemuksesta 
joutuisi muuttuvien tutkimustulos-
ten armoille. 

Pääsiäisaamu jää perimmältään 
arvoitukseksi. Jeesuksen ensim-
mäisten sanansaattajien uskalias in-

nostus puhuu kuitenkin puolestaan. 
Voin kuvitella, miten vielä kauan 
sen jälkeen, kun Jeesus oli poistunut 
heidän näköpiiristään, he kuulivat 
korvissaan Mestarinsa lohduttavien 
sanojen kaiun. Sen ovat myöhem-
min miljoonat kuulleet. 

Matti Wirilander

1/2012Mikkelin ev. lut. seurakuntien lehti 2.2.2012

Kahtamoinen



10

veiSuuviikkoa vietetään hela-
torstain tienoilla kauniin keväisen 
luonnon keskellä. Eikö Suomen ke-
vät ole jo syy lauluun tai vähintään 
hyräilyyn!

Viikon aikana kaikenikäiset mikke-
liläiset kutsutaan laulamaan yhdes-
sä. Esimerkiksi keskiviikkoiltana 
kuulemme tuomiokirkossa, kun 
paikkakunnan ”julkkikset” kertovat 
itselleen rakkaista virsistä. Sitten ne 
yhdessä laulamme.

On muuten mielenkiintoista kuul-
la, kuinka komeasti esimerkik-
si Suvivirsi kajahtaa perjantaina 
Stellassa mikkeliläisten kuorojen 
tuella. Kirkkopuistoon puolestaan 
kokoontuvat nuoret ja nuorekkaat 
laulamaan rippileireiltä tuttuja 
lauluja helatorstaina. Veisuuviikko 
huipentuu musiikkimessuun Ant-

Hanna Mäenpää, 21, tapaa uuden 
ystävänsä keskikaupungilla. Hän on 
menossa tämän kanssa matkapuhe-
linliikkeeseen, sillä uusi ystävä, nuo-
ri afganistanilainen nainen, kaipaa 
suomea täydellisesti ymmärtävää 
kaveria avuksi hoitamaan asiaa.

– Hän puhuu suomea, mutta ei 
ymmärrä kunnolla. Se luo turval-
lisuutta tilanteeseen, kun siinä on 
suomalainen mukana. Voidaan sel-
vittää tarvittavat asiat heti perusteel-
lisemmin.

Mäenpää on vapaaehtoistyön-
tekijä. Hän tapaa afganistanilaisen 
ystävänsä tarvittaessa ja auttaa käy-
tännön seikoissa, jotta suomalai-
seen yhteiskuntaan integroituminen 
tapahtuu jouhevammin; niiltä osilta 
kuin yhteiskuntaan pitää sopeutua. 
Oma kulttuuri säilyy tietystikin.

– Juttelemme kaikkea, kyselem-
me toistemme asioita, joskus laitam-
me tekstiviestejä.

Samalla suomen kieli paranee 
entisestään.

Mäenpää auttaa uutta ystävään-
sä myös autokoulussa. Harjoituksia 
käydään yhdessä läpi.

– Kaikki lähtee tässä ja muussa 
vapaaehtoistyössä ihan siitä, mitkä 
toiveet avun suhteen on.

Juttelukin on
tärkeää työtä
Hanna Mäenpää on tyytyväinen va-
paaehtoistyöhönsä.

– Ehdottomasti kannattaa lähteä 
tällaiseen mukaan.

Mäenpää on miettinyt tulevai-
suuteen myös muunlaisia tehtäviä 
vapaaehtoistyön pohjalta; esimer-

SU 10.5. klo 17 Laulutilaisuus, 
Rantakylän seurakuntakoti 

KE 13.5. klo 19 ”Oi muistatko vie-
lä sen virren” Itselleen tärkeistä 
virsistä kertomassa mm. Tarja Py-
hähuhta, Mikkelin tuomiokirkko

TO 14.5. klo 16 Riparilaulut, 
Kirkkopuisto

PE 15.5. klo 18 ”Jo joutui armas 
aika” yhteislaulutilaisuus. Mikke-

liläisiä kuoroja ja bändi, Stellan 
tähtitori

LA 16.5. klo 12 Yhteislaulua, Ant-
tolan satama
SU 17.5.  klo 13 Laulun ja sanan 
äärellä, Pekkolan erämaja, 
Mylkkäsentie 8     

- klo 17 Musiikkimessu, 
 Anttolan kirkko 

- klo 18 Häämusiikkikonsertti, 
 Mikkelin tuomiokirkko 

Teksti: Mikko Miettinen
Kuva: Aarne Ormio

Toukokuinen kukkaloisto ja 
Suomen kaunis kevät on yksi syy 
lauluun veisuuviikolla. Tulppaa-
nien kukintaa sopii odottaa jo 
huhtikuussa. 

Lauletaan yhdessä! ”Sen tähden kun kuulet sata-
kielen laulavan, kuulet parasta 
mahdollista saarnaajaa”.

”Jos tahdot lohduttaa murheel-
lista…, rohkaista epätoivoista, 
nöyryyttää ylpeää, rauhoittaa 
kiihtynyttä tai saada vihaisen 

hyvälle tuulelle… mikä olisi 
parempi keino siihen kuin mu-
siikki?”

”Rakastan musiikkia, koska se 
on Jumalan lahja, ei ihmisen. Se 
ilahduttaa mielen, karkottaa 
Paholaisen ja luo viatonta iloa.”

tolan kirkossa sunnuntai-iltana 17. 
toukokuuta.

Seurakunnan tilaisuuksissa soisi, et-
tä jokainen rohkaistuisi laulamaan 

– arempikin. Voisiko seurakunta ol-
la sellainen paikka, jossa rosoisem-
paakaan ääntä ei kartettaisi – vaikka 
nuotin vierestä välillä menisi ja pa-
hastikin?

Nykyaikana ovat muuten valitet-
tavan vähässä sellaiset tilaisuudet, 
joissa ihmiset kokoontuvat yhdessä 
laulamaan. Aina ei tule ajatelleeksi, 
että yhdessä laulaminen on alusta 
saakka kuulunut niin harmaana ja 
tylsänä pidettyyn luterilaisuuteen. 
Musiikkia on toisinaan käytetty jo-
pa hyvinkin luovasti: esimerkiksi 
iloiset kansanlaulut ovat taipuneet 
virsien sävelmiksi. Yhdessä laulami-
nen on kirkkomme aarre.  

Martti Lutherin 
sanoja musiikista:

Veisuuviikon ohjelma

Teksti ja kuva: Kari Kauppinen

Hanna Mäenpää on vapaaehtoistyöntekijä. Kaikki on sujunut hyvin, vaikka tietysti alkuun oli pieni jännitys, 
kuten aina uuden ihmisen kohtaamisessa.

Vapaaehtoistyö on arvokasta ajankäyttöä

Hanna Mäenpää auttaa afgaaninaista
autokoulussa ja arkiaskareissa

kiksi löytöeläintalolla, jumppaa ve-
tämällä ja myös olemalla vanhuksil-
le kaveri.

Vapaaehtoistyön osaa käytän-
nössä jokainen. Se on tavallisten 
asioiden hoitoa, seurana olemista, 
auttamista, ystävystymistä. Esimer-
kiksi kävelyllä käyminen on iso ko-
kemus heille, jotka eivät omin avuin 
voi lähteä pientä lenkkiä kaupun-
gille kävelemään. Samalla rupattelu 
ja mielipiteiden vaihtaminen, van-
husten muistelojen kertominen ja 
kuuntelu ovat tärkeitä ja mielen-
kiintoisia asioita.

Palautettakin tulee.
– Hän on kiitollinen pienestä 

avusta, kiittelee kaikesta, sanoo Mä-
enpää uudesta ystävästään.

Vähemmästäkin tulee varmasti 
hyvä mieli.

Ongelmia ei ole tullut erilaisista 
kulttuuri- ja uskontotaustoista huo-
limatta. Mäenpää on kristitty, hänen 
uusi ystävänsä muslimi. Keskinäi-
nen kunnioitus kantaa ystävyydessä 
hyvin.

Mäenpää opiskelee sosionomik-
si Mikkelin ammattikorkeakoulus-
sa. Hän ei kerää vapaaehtoistyöstä 
opintopisteitä, mutta sellainenkin 
voi olla mahdollista.

Paljon tehtäviä
avoinna
Vapaaehtoistyö lähtee esimerkiksi 
siitä, että menee sivustolle suurella-
sydamella.fi.

– Itse laitoin viestiä sivuston 
kautta ja vastaus tuli parissa viikos-
sa. Siitä se lähti, sanoo Hanna Mä-
enpää.

Sivustolla etsitään nyt muun 
muassa lastenhoitoapua yksinhuol-
tajalle, ohjaajaa läksykerhoon, las-
ten laulattajaa, pöytien ja tuolien 
korjaajaa sekä lukijaa näkövam-
maisten äänilehdelle.

Sivustolla voi myös pyytää apua 
itselleen. 

Kaikki vapaaehtoistyöntekijöi-

den välitystyö menee sivustolla ole-
vien yhteyshenkilöiden kautta. Va-
paaehtoisten kanssa käydään myös 
ennen työn alkua sen periaatteet 
läpi, katsotaan että kaikki soveltuvat 
haluttuihin tehtäviinsä.

Mikkelissä on yli 300 vapaaeh-
toisesta auttamisesta kiinnostunutta 
ja määrä nousee tasaisesti. Aktiivisia 

on tietysti vain osa ja toiminnassa 
tarkoitus ei olekaan ”kiinnittää kel-
lekään palloa jalkaan”. Auttamistyö-
tä voi tehdä omilla ehdoillaan oman 
jaksamisen ja aikataulun mukaan. 

Suurella Sydämellä -vapaaeh-
toistoiminta on Yhteisvastuuke-
räyksen vuoden 2015 kotimainen 
erityiskohde.
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Timo Komulainen
Ikuisuuden edessä
Ajatuksia uskosta
Suomen Lähetysseura
Onko nuoresi menossa tänä vuon-
na rippikouluun? Pitäisikö oman 
rippikoulun tiedot päivittää?  Oli-
sihan sitä hyvä itsekin oppia jotain.  

Timo Komulainen on eläkkeel-
lä oleva Janakkalan seurakunnan 
kirkkoherra. Rippikoulutyötä teh-
dessään hän mietti rippikoululais-
ten vanhemmille tarkoitettua vii-
konloppua, jossa keskusteltaisiin 
uskon asioista. Tässä teoksessa hän 
toteuttaa unelmansa.  Lähtökohta-
naan Komulainen pitää Raamattua, 
jonka ajatusten siemeniä hän on 
kirjannut kirjaansa välttäen kir-
kollista ”kaanaan kieltä”. Kirjan ni-
mi Ikuisuuden edessä kertoo, että 
tekstissä ollaan perimmäisten asi-
oiden äärellä. Kirja alkaa Jumalasta 
ja päättyy taivaaseen. 

Komulainen haastaa mietti-
mään Jumalaa ja esimerkiksi sitä, 
kenet sinä haluaisit tavata taivaas-
sa sekä antaa joidenkin historian 
henkilöiden vastauksia samaan ky-
symykseen. Itse haluaisin ainakin 
keskustella jonkun esi-isäni kanssa. 

Keski-iän ylittäneitä kiinnosta-
nee puolestaan tieto siitä, kuinka 
pitkään ihminen on eri aikoina 
elänyt. Ihmisen keski-ikä oli kivi-
kaudella vain 20 vuotta, Euroopas-
sa 1700-luvulla 35 - 40 vuotta ja 
1900-luvun alussa noin 50 vuotta. 
Meille on annettu paljon armon 
aikaa. 

Mikäli olet aikoinaan ”nukku-
nut” rippikoulussa, niin teoksen 
avulla on hyvä katsoa, mitä kirkos-
sa nykyään sanotaan esimerkiksi 
jumalanpalveluksesta. Kirjan lo-
pussa on laaja lähdeluettelo, jonka 
avulla voi jatkaa löytöretkeä. Kir-
jan kantena on avoimen Raama-
tun päällä oleva avain ja luulen, 
että joitakin lukkoja sen avulla voi 
avautua. Suosittelen kirjaa erityi-
sesti tämän vuoden rippikoululais-
ten vanhemmille. 
Mauri Laine

Rovasti Pekka Harne on ar-
moitettu Raamatun selittäjä. 
Hän on aiemmin kirjoittanut 
kirjat: Vuosi apostolien mat-
kassa 2004, Murrettua leipää 
2006, Tie vie 2008, Joonan 
jäljillä 2010 sekä Pietarin po-
luilla 2011. Kuudes kirja on 
nimeltään Löydä Raamattu. 
Kirja on koottu Harneen Raa-
matunlukijain liiton sivuille 
kirjoittamista blogeista ja se 
on julkaistu myös e-kirjana. 

Vaikka Harne saarnaa 
mielellään vanhasta testamen-
tista, nousee tekstistä vahvasti 
vanhan ja uuden testamentin 
yhteenkuuluvuus. Tätä vah-
vistaa myös Paavalin raamat-
tuperiaate: ”Kaikki, mitä pyhät 
kirjoitukset sisältävät, on kir-
joitettu meille opiksi, jotta sai-
simme siitä kestävyyttä, lohtua 
ja toivoa.” Vanhaa testamenttia 
ei kuitenkaan voi unohtaa uu-
den kustannuksella; olihan se 
Jeesuksen Raamattu. Harne 
toteaakin: ”Jos se oli Jeesuksel-

Pekka Harne
Löydä Raamattu
Suomen Lähetysseura

Hyvinkäällä sijaitseva Medialä-
hetys Sanansaattajat (Sansa) on 
järjestö, joka tukee ulkomailla 
tehtäviä kristillisiä radio-, tv- ja 
internet-ohjelmia. Ohjelmat 
tuotetaan paikan päällä paikalli-
sin voimin. 

Parhaillaan on meneillään kerä-
ys, jonka tuotolla Sansa tukee 
SAT-7:n satelliittitelevisiotyötä 
kolmella kielellä. Lisätietoja San-
sasta ja keräyksestä: sansa.fi.

Apuasi tarvitaan

”Hei. Olen Hala 10 vuotta ja veljeni 
Elias on 8 vuotta. Jouduimme pa-
kenemaan Irakista Libanoniin, kun 
ISISin joukot hyökkäsivät kaupun-
kiimme. Taakse jäivät koti, koulu, 
ystävät ja vanhempiemme työpaikat. 
Toivoimme, että uudessa maassa sai-
simme elää rauhassa ja niin normaa-
listi kuin mahdollista.

Toisin kävi. Saimme vuokrat-
tua asunnon, mutta emme päässeet 
kouluun eivätkä vanhempamme ole 
saaneet töitä. Elämä on jatkuvaa 
tasapainoilua ja kotimaahan on ikä-
vä. Vaikka elämämme on köyhää ja 
asumisolot ovat vaatimattomat, on 
meillä kuitenkin toivoa. ”   

Pakolaisleirillä asuu Halan perheen 
lisäksi paljon ihmisiä pienellä alu-
eella. Esimerkiksi Syyrian sisällisso-
dan pakolaisia on tullut Libanoniin 
yli miljoona. Yksityisyyttä ei juuri 
ole ja järkevän tekemisen puute ai-
heuttaa turhautumista. Televisiota 
katsotaan paljon. 

Televisio tuo
lohtua telttakyliin
Kristillinen satelliittitelevisio SAT-
7 Arabic tarjoaa erilaista katsotta-
vaa kuin muut kanavat. Se opettaa 
jokaisen ihmisen kunnioittamista, 
anteeksiantamista ja sovussa elä-
mistä, mikä on päinvastaista sano-
maa epävarmuuteen ja valheeseen 
tottuneille. 

Kristillinen televisiokanava 

Teksti: Merja Kauppinen 
Kuva: SAT-7 kuva-arkisto

Kohtaaminen 
pakolaisleirillä Irakissa. 

Kuvassa leirillä asuva 
Miriam ja lasten 

keskuudessa suosittu 
televisiojuontaja Mr. Know.  

Pakolaisleiriin mahtuu 
turhautumista ja toivoa

taistelee raamatullisin asein ennak-
koluuloja vastaan ja tukee samalla 
hajallaan eläviä ja monin paikoin 
vainottuja kristittyjä. Erityisesti Lä-
hi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa 
kirkkojen toimintamahdollisuudet 
ovat rajalliset, mutta kristilliset ra-
dio-, tv- ja internetohjelmat voivat 
viedä toivon sanomaa myös sinne, 
jonne se ei muuten pääsisi murtau-
tumaan. 

Kristillinen kanava televisioi oh-
jelmia 24 tuntia 7 päivänä viikossa, 
ja ohjelmat näkyvät yli 70 maassa 
Keski-Aasiassa, Lähi-idässä, Poh-
jois-Afrikassa ja Euroopassa. Katso-
jia kanavalla on miljoonia. Kaikista 
suosituin on arabiankielinen lasten-
kanava, jota katsoo säännöllisesti yli 
yhdeksän miljoonaa lasta. 

Hauskana Mr. Know -ruutuhah-
mona tunnettu lastenkanava SAT-7 
Kidsin ohjelmantekijä vieraili pako-
laisleirillä Irakissa. Hän haastatteli 
pakolaislapsia ja kysyi muun mu-
assa 11-vuotiaalta Miriamilta, oliko 
tämä vihainen Jeesukselle. Miriam 

vastasi: ”Tiedän, että Jeesus rakas-
taa minua. Perheemme on pysynyt 
yhdessä eikä ketään meistä ole kid-
napattu tai myyty.” 

Toimittaja liikuttui kuullessaan, 
mitä kaikkea Miriam oli joutunut 
kokemaan, ja haastattelun päätyttyä 
purskahti itkuun. Silloin Miriam 
lohdutti: ”Älä itke meidän vuoksem-
me. Sinä annat meille toivoa televi-
siossa. Nyt on meidän vuoromme 
antaa toivoa sinulle.” 

le rakas kirja, sen on oltava sitä 
meillekin”.

Teoksen toisena ajatuksena 
on lukea Raamattua ja sano-
malehteä rinnakkain. Harne 
muistuttaa, että Raamatun 
sisällöstä 75 % on kertomuk-
sia, 15 % runoutta ja vain 15 % 
opetusta ja selitystä. Kuitenkin 
teoksesta välittyy viesti, että on 
tärkeää lukea Raamattua jol-
lakin tavalla – päivittäin. Elä-
mäntilanteesta riippuen se voi 
olla esimerkiksi kertomusten 
lukemista, vastausten etsimistä 
kysymyksiin, sanan laulamista 
tai Raamatun tutkimista selit-
tävän kirjallisuuden avulla.  

Kirjan blogitekstit on laji-
teltu kahdeksan otsakkeen alle. 
Makupaloja otsakkeista: Raa-
mattu avautuu, Matkantekkoo, 
matkantekkoo, Kartat kertovat 
sekä Etiopia mielessäin. Mie-
leen jääneenä yksityiskohtana 
Harne opettaa myös sanalei-
kin ARMO = Ansaitsematon 
Rakkaus Meidän Osaksemme, 
englanniksi: GRACE = God’s 
Riches At Christ’s Expence eli 
Jumalan rikkaudet Kristuk-
sen kustannuksella. Tätä kir-
jaa kannattaa ostaa varastoon 
muille lahjakirjoiksi sekä itselle 
iltalukemiseksi yöpöydälle. 
Mauri Laine
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Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta

Anttola

Ristiina

Haukivuori

Jumalanpalvelukset 
Anttolan kirkossa 
 
Su 29.3. klo 10 Perhemessu. 
Mikko Miettinen, Jukka Sten-
lund, Anna-Leena, lapset ja 
vapaaehtoiset 
To 2.4. klo 19 Kiirastorstain 
messu. Mikko Miettinen, Juk-
ka Stenlund. Kirkkokuoro 
Pe 3.4. klo 10 Sanajumalan-
palvelus. Mikko Miettinen, 
Jukka Stenlund 
Su 5.4. klo 10 Messu. Mikko 
Miettinen, Jukka Stenlund. 
Kirkkokuoro 
Ma 6.4. Ei jumalanpalvelusta 
Anttolassa. Kirkkokyyti Hi-
malansaaren kirkkoon. Lähtö 
klo 8.45 Anttolan koulun 
pysäkiltä. Jumalanpalvelus 
Ristiinassa alkaa klo 10. Paluu 
noin klo 12.30. Anttolassa ei 
ole jumalanpalvelusta.
Su 12.4. klo 10 Messu. Sari 
Martikainen, Timo Koivunen 
Su 19.4. klo 17 Nuorten juma-
lanpalvelus. Mikko Miettinen, 
Jukka Stenlund, Minna Suih-
konen ja rippikoululaiset  

Su 26.4. klo 10 Messu. Mikko 
Miettinen, Jukka Stenlund 
Su 3.5. klo Messu. Erkki Laine, 
Lea Laine 
Su 10.5. klo 10 Messu. Mikko 
Miettinen, Jukka Stenlund 
To 14.5. klo 10 Messu. Antto-
lassa 50 vuotta sitten konfir-
moitujen kirkkopyhä
Su 17.5. klo 17 Musiikkimes-
su. Mikko Miettinen, Päivi 
Karjalainen, Rauno Määttä, 
Jukka Stenlund. Anttolan 
kirkkokuoro, Asante, Ristiinan 
srk-kuoro, Savilahden kirkko-
kuoro 
Su 24.5. klo 10 Messu. Mikko 
Miettinen, Jukka Stenlund 
Su 31.5. klo 10 Messu. Petteri 
Kilpeläinen, Jukka Stenlund

Partio
To 23.4. klo 17.30 Yrjönpäivän 
tapahtuma Anttolan sata-
massa, yhdessä spurttiksen 
kanssa
Ke 20.5. klo 14.30 Anttolan 
Viiriäisten kevätkauden päät-
täjäiset srk:n rantasaunalla

Lapset 
To 21.5. klo 18 Syksyllä kou-
lun aloittavien  siunaustilai-
suus kirkossa

Nuoret
Ti 31.3., 28.4. ja 19.5. klo 16 
Varhaisnuorten toimintailta 
Donkkis Big Night srk-talossa 
 

Jumalanpalvelukset

Su 29.3. klo 10 Messu kirkos-
sa. Martikainen, Siikavirta. 
Kirkkokyyti klo 9.30.
To 2.4. klo 19 Messu kirkossa. 
Liukkonen, Siikavirta, Kirkko-
kuoro. Kirkkokyyti klo 18.30.
Pe 3.4. klo 10 Sanajumalan-
palvelus kirkossa. Liukkonen, 
Siikavirta, Kirkkokuoro. Kirk-
kokyyti klo 9.30.
Su 5.4. klo 10 Messu kirkossa. 
Koivikko, Siikavirta, Kirkko-
kuoro. Kirkkokyyti klo 9.30.
Ma 6.4. klo 17 Messu ja kirk-
kokahvit srk-talossa. Liukko-
nen, Siikavirta
Su 12.4. klo 10 Messu kirkos-
sa. Liukkonen, Karjalainen. 
Kirkkokyyti klo 9.30.
Su 19.4. klo 10 Sanajumalan-
palvelus srk-talossa. Liukko-
nen, Siikavirta
Su 26.4. klo 10 Messu kir-
kossa. Kilpeläinen, Siikavirta. 
Kirkkokyyti klo 9.30.
Su 3.5. klo 17 Messu srk-talol-
la. Liukkonen, Kallio
Su 10.5. klo 10 Messu srk-
talolla. Liukkonen, Siikavirta, 
Pomell. 
To 14.5. klo 10 perhejumalan-
palvelus kirkossa. Kouluun 
lähtevien siunaaminen. 

Jumalanpalvelukset 
Ristiinan kirkossa
Su 29.3. klo 10 Messu. Pirjo 
Palm, Mirjam Laine
To 2.4. klo 19 Kiirastorstain 
messu. Jari A. Jolkkonen, Ju-
ha Kälviä, Seurakuntakuoro
Pe 3.4. klo 10 Sanajumalan-
palvelus. Pirjo Palm, Juha 
Kälviä, Seurakuntakuoro
Su 5.4. klo 10 Messu. Jari A. 
Jolkkonen, Juha Kälviä, Seu-
rakuntakuoro
Su 12.4. klo 10 Sanajumalan-
palvelus. Jari A. Jolkkonen, 
Juha Kälviä
Su 19.4. klo 10 Messu. Tuulia 
Ikonen, Jukka Stenlund
Su 26.4. klo 17 Sanajuma-
lanpalvelus. Pirjo Palm, Juha 
Kälviä
Su 3.5. klo 10 Sanajumalan-
palvelus. Jari A. Jolkkonen, 
Juha Kälviä
Su 10.5. klo 10 Messu. Jari A. 
Jolkkonen, Juha Kälviä
To 14.5. klo 10 Perhejuma-
lanpalvelus. Köröttelylauluja, 
oma helistin mukaan! Ju-
malanpalveluksessa luetaan 
edellisen helatorstain jälkeen 
kastettujen nimet, jokaiselle 
heistä varattu oma kukka. 
Kirkkokahvit. Jolkkonen, Käl-
viä, perhetyön väkeä.
Su 17.5. klo 10 Sanajuma-
lanpalvelus. Pirjo Palm, Juha 
Kälviä
Himalansaaren kirkko
Ma 6.4. klo 10 Messu. Pirjo 
Palm, Juha Kälviä

Su 10.5. klo 13 Sanajumalan-
palvelus. Jari A. Jolkkonen, 
Juha Kälviä
Muita tapahtumia
To 14.5. klo 15 Motoristikirk-
ko, Brahentie 1, Pirjo Palm, 
Juha Kälviä

Liukkonen, Siikavirta, Frilan-
der. Mehu- ja kahvitarjoilu 
jumalanpalveluksen jälkeen. 
Kirkkokyyti klo 9.30.
Su 17.5. klo 10 Messu kir-
kossa. Liukkonen, Siikavirta, 
Veteraanilaulajat. Seppelten 
lasku sankarihaudalla. Kirkko-
kyyti klo 9.30.
Hautausmaatalkoot
Ke 6.5. klo 7 alk. hautaus-
maatalkoot Haukivuoren 
hautausmaalla: klo 9 hartaus 
ja kahvit, klo 11.30 ruokailu ja 
klo 13.30 kahvit. Tule mukaan 
talkoisiin!
Musiikkitilaisuudet
To 16.4. klo 18 Kauneimmat 
hengelliset laulut-tilaisuus 
srk-talolla yhteisvastuun hy-
väksi. Pomell, Siikavirta
Lapset ja perheet
Ti 31.3. klo 17.30 Perheiden 
pääsiäisaskarteluilta srk-ko-
dilla. Ilmoittautuminen 24.3. 
mennessä Raijalle p. 0400 
143 436. Tarjoilumaksu 3 eur. 
Ke 1.4. klo 9.15 Päivähoidon, 
päivä- ja perhekerhon pääsi-
äishartaus srk-talolla. Muka-
na Markku Liukkonen ja Raija 
Frilander
Su 26.4. klo 10 Pyhäkoulu srk-
talon päiväkerhotiloissa
Tytöt ja pojat
21.3. Liikuntapäivä perheille 
Hauki-hallilla klo 14-16
Ti 14.4. ja 12.5. klo 16 Donkkis 
Big Night srk-talossa
Ti 24.3., 21.4. ja 19.5. klo 
17.30 Äitien ja tyttöjen ilta 
srk-talossa. Varaudu ulkova-
rustuksella.

Naiset 
Ti 7.4. ja 21.4. klo 13.30 Koh-
taamispaikka päiväkahvin 
äärellä srk-talossa

Miehet 
Ke 22.4. ja 20.5. klo 18 Mies-
ten piiri srk-talossa. Mikko 
Miettinen

Anttolan pääsiäisvaellus:

Ristin tiellä. Ke 1.4. klo 18. Ko-
koontuminen Anttolan pal-
velutalolle, jossa alkuhartaus 
ja askartelua. Palvelutalolta 
kuljemme yhdessä kirkolle 
pääsiäisen tapahtumiin liitty-
vien rastien kautta.

Muut tapahtumat

La 4.4. klo 19 Lankalauantain 
pääsiäiskokko Ollinmäen 
pellolla 
Su 26.4. klo 17 Kinkerit Ikolas-
sa, Ikolantie 236, Miettinen, 
Stenlund
Ma 4.5. klo 7 Talkoot Anttolan 
hautausmaalla. Klo 9 hartaus 
ja kahvit, klo 11.30 ruokailu, 
klo 13.30 kahvit
La 16.5. klo 12 Veisuuviikon 
Yhteislauluja Anttolan sata-
massa

Anttolan seurakuntatoimis-
to, Taipaleentie 31 (Anttola-
talo) avoinna: ma klo 9-12 p. 
0400 143 400

Rukoustanssi
To 26.3. Rukoustanssia srk-
talossa klo 16 
Seurakuntailta
23.4. Jumalan kädet kantaa-
ilta seurakuntatalossa klo 18. 
Mukana Heikki Huttunen ja 
Markku Liukkonen. Kahvi-
tarjoilu. Yhteistyössä Savon 
Kansanlähetyksen kanssa.
Lähetys
Lähetyksen vappumyyjäiset 
seurakuntatalossa 1.5. klo 12. 
Myytävänä simaa, munkkeja, 
kahvia ym. Vapputervehdys 
aluekappalainen Markku 
Liukkonen
Miehet
Miestenpiiri srk-talon Takka-
tuvalla joka toinen ma klo 18: 
30.3., 13.4., 27.4. ja 11.5.
Kuorot
Kirkkokuoro joka keskiviikko 
klo 17 srk-talossa
Veteraanilaulajat parillisten 
viikkojen keskiviikona klo 10 
srk-talossa
Päivälaulajat parittomien 
viikkojen keskiviikkona klo 
10 srk-talossa 

Haukivuoren seurakunta-
toimisto, Keskustie 53, avoin-
na tiistaisin klo 9-12. 

Ylös Jerusalemiin  

PÄÄSIÄISVAELLUS 

Ristiinan seurakuntakeskuksessa 
(Kissalammentie 3) 

Palmusunnuntaista alkaen 
su 29.3. klo 15-18 

ma 30.3.-ke 1.4. klo 18-20. 
Pääset kierrokselle 

etukäteen ilmoittamatta. 
Kahvila avoinna lähetystyön hyväksi. 

Lisätietoja: Jukka Taivalantti, 0400 143 670 

 
 

 

MYYTÄVÄNÄ tarjousten perusteella Pohjanmaan Kankuri-
en kutoma Simpukka-ryijy. Ryijy nähtävillä kevätmyyjäisis-
sä la 28.3. klo 9-12 seurakuntakeskuksella tai sopimuksen 
mukaan. Tarjoukset ja tiedustelut marja.holm@evl.fi tai 
0400 143410. Tarjouksia otetaan vastaan 31.3. saakka.

Muistot ovat 
kalleinta kultaa.
HAUTAKIVET   |   KAIVERRUKSET   |   ENTISÖINNIT

Mikkelin Kiviveistämö Oy
Veistämön myymälä:
Suur-Savonkatu 9, 50100 Mikkeli 
✆ 0500 608 268 • myynti@mikkelinkiviveistamo.fi 
mikkelinkiviveistamo.fi 

MIKKELIN
KIVIVEISTÄMÖ

Mielenterveyskun
toutujien leiripäivä
To 21.5. klo 10-15.30 Ris-
tiinan Ruunaniemessä:  
Yhteiskuljetus tuomio-
kirkon kryptalta klo 9, 
Ristiinan Tellukselta 9.30; 
paluu Tellukselle n. 15.45 
ja tuomiokirkolle n. klo 
16.15 (Tarvittaessa kuljetus 
Anttolasta, Haukivuorelta, 
Suomenniemeltä.) Osallis-
tumismaksu 12 €. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset 8.5. 
mennessä diakoniatoimis-
toon ma, ti, pe klo 9-11 p. 
0400 143250. Muulloin tie-
dustelut Tarja Nousiainen 
p. 0400 143257. 

Omaishoitajien ja 
hoidettavien leiri
päivä 
Susiniemessä ti 5.5.2015 klo 
8.30-15. Ilmoittautuminen 
oman alueseurakunnan 
diakoniatyöntekijälle 23.4 
mennessä. Bussikuljetus 
Kryptan edestä, hinta 5€. 
Lisätiedot diakonissa Maaret 
Marttinen p. 0400 143 238

Lähde matkalle!
Israel-Jordania-Israel. Tibe-
rias, Amman, Petra, Akaba, 
Jerusalem. Vielä joitakin paik-
koja. 26.-4.-3.5.2015. Hinta 
1550 e. Matkanjohtaja Urpo 
Karjalainen, opas Ram Laor. 
Toiviomatkat.  
Sekä Tiberias-Jerusalem 
18.10.-25.10.2015. h.1399 e. 
Matkoilla erittäin asiantunte-
va opastus. Kulttuuri, historia, 
politiikka, uskonto, maisemat 
ja kesä.  
Tiedustelut ja ilm. Urpo Karja-
lainen 040 725 7786 tai urpo.
karjalainen@h-y.fi.

Oletko kiinnostunut toi-
mimaan vapaaehtoisena 
Ristiinan alueen diakonia-
työssä? Sinua kaivataan 
Yhteisvastuukerääjäksi, 
tapahtumissa toimijaksi, per-
heen tukihenkilöksi jne. Ota 
yhteyttä diakoni Taru Ranta-
laiseen p. 0400 143 668 tai 
Irene Wirilanderiin p. 0400 
143 722
Ristiinan seurakuntatoimis-
to, Kissalammentie 3, avoin-
na: ma klo 9-12 ja to 
klo 13-16. P. 0400 143 660

To 7.5. klo 10-13 diakonia-
kyläpäivä Närhilän kyläta-
lolla
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Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta

Ristimäki, tuomiokirkko

Savilahti, Pitäjänkirkko Suomenniemi

Jumalanpalvelukset
Tuomiokirkossa sunnun-
taisin ja juhlapyhinä klo 10 
ellei toisin mainita

Su 29.3. Messu. Petteri Kil-
peläinen, Juha Palm, Mikko 
Kallio, Päivi Karjalainen, Mat-
ti-Veikko Kuusi, Suvi Tirronen, 
Tuomiokirkon laulu 

To 2.4. klo 18 Kiirastorstain 
messu. Erkki Laine, Ilkka 
Paukkala, Suvi Tirronen

Pe 3.4. Pitkäperjantain 
sanajumalanpalvelus (ra-
diojumalanpalvelus). Juha 
Palm, Sari Martikainen, Mikko 
Kallio, Päivi Karjalainen, Suvi 
Tirronen, Tuomiokirkkokuoro, 
Virsikuoro

Pe 3.4. klo 15 Jeesuksen kuo-
linhetken hartaus. Eija Juuma, 
Suvi Tirronen

La 4.4. klo 23 Pääsiäisyön 
messu. Juha Palm, Eija Juuma, 
Mikko Kallio, Saimaa West 
Coast Swingers, Musiikkiopis-
ton kuoro
 
Su 5.4. Pääsiäispäivän messu. 
Hilveliisa Ukkonen, Tiina-Mari 
Mällinen, Päivi Karjalainen, 
Suvi Tirronen, Asante-kuoro
Kirkkokahvit kirkossa messun 
jälkeen.
Ma 6.4. 2. pääsiäispäivän 

messu. Sari Martikainen, Eija 
Juuma, Päivi Karjalainen
Su 12.4. Sanajumalanpal-
velus. Erkki Laine, Hilveliisa 
Ukkonen, Mikko Kallio
Su 19.4. Messu. Piispa Aarre 
Kuukauppi s., Eija Juuma lit., 
Suvi Tirronen
Su 26.4. Messu. Voitto Huota-
ri s., Jyrki Koivikko lit., Mikko 
Kallio
Su 3.5. Sanajumalanpalvelus. 
Hilveliisa Ukkonen, Heikki 
Karasti, Päivi Karjalainen, 
Crescendo
Su 10.5. Messu. Heikki Karasti, 
Tiina-Mari Mällinen, Suvi Tir-
ronen, Käsikelloyhtye Dolce 
Minores
To 14.5. Messu. Juha Palm, 
Hilveliisa Ukkonen, Mikko 
Kallio, Päivi Karjalainen, Vir-
sikuoro
Su 17.5. Messu. Tiina-Mari 
Mällinen, Eija Juuma, Mikko 
Kallio, Päivi Karjalainen, Tuo-
miokirkon laulu

Ahtikirkot tuomiokirkossa 
Ma 30.3. klo 18 Ahtikirkko. 
Tuulia Ikonen, Mirja Husso
Ti 31.3. klo 18 Ahtikirkko (eh-
toollinen). Petteri Kilpeläinen, 
Mirja Husso 
Ke 1.4. klo 18 Ahtikirkko. 
Heikki Karasti, Päivi Karjalai-
nen 

Tervetuloa Ilonmessuun 
tuomiokirkkoon!
Su 3.5. klo 18. Petteri Kilpeläi-
nen ja Sari Martikainen 

Päivähartaudet 
tuomiokirkossa keskiviikkoi-
sin klo 12 ellei toisin mainita
Ke 25.3. Päivähartaus. Juha 
Palm, Päivi Karjalainen

Ke 1.4. Ehtoollispäivähartaus. 
Ilkka Paukkala, Hilveliisa Uk-
konen, Suvi Tirronen
Ke 8.4. Päivähartaus. Erkki 
Laine, Rauno Määttä
Ke 15.4. Ehtoollispäiväharta-
us. Petteri Kilpeläinen, Taru 
Kettunen, Mikko Kallio
Ke 22.4. Päivähartaus. Tuulia 
Ikonen, Mikko Kallio
Ke 29.4. Ehtoollispäiväharta-
us. Sari Martikainen, Mauri 
Laine, Suvi Tirronen
Ke 6.5. Päivähartaus. Heikki 
Karasti, Päivi Karjalainen
Ke 13.5. Ehtoollispäiväharta-
us. Tuulia Ikonen, Tiina-Mari 
Mällinen, Mikko Kallio
Ke 20.5. Päivähartaus. Hilvelii-
sa Ukkonen, Suvi Tirronen

Ma 30.3. klo 17 ”Minun pää-
siäiseni” kahvila Nandassa 
(Savilahdenk. 12). Pääsiäis-
tunnelmista kertomassa 
mm. emerituspiispa Voitto 
Huotari, Ernest ja Mary 
Mtango Tansaniasta ja toi-
vekäsityöläisiä.

To 30.4. klo 18 Vapun-
aaton MAJATALOILTA 
tuomiokirkossa. Mukana 
Pekka ja Arja Simojoki 
sekä Fermaatti-kuoro. 
Tervetuloa!

Oi, muistatko vielä sen 
virren
Ke 13.5. klo 19 Virsi-ilta tuo-
miokirkossa. Mukana Mikko 
Miettinen, Mikko Kallio ja 
Päivi Karjalainen 

Iloa laulusta!
Tervetuloa nauttimaan yh-

teislaulusta - osasitpa sitten 
laulaa tai et! Lauletaan yh-
dessä tuomiokirkon Kryptas-
sa klo 13: pe 24.4. ja to 21.5. 
Laulattamassa kanttori Suvi 
Tirronen.

Virsi Soi!-yhteislaulu-
tilaisuudet
Su 29.3. klo 15 Laajalammen 
srk-kodilla. Paastonajan virret. 
Mirja Husso
Su 26.4. klo 15 Lehmuskylän 
srk-kodilla. Virsikirjan liiteo-
san virret. Suvi Tirronen
Yhteisvastuumyyjäiset
14.4. klo 10-12 Seurakunta-
keskuksen Aulakahviossa. 
Myynnissä lettuja, kahvia, 
YV-tuotteita sekä erilaisia 
puutöitä. 

Rukouspiiri 
Maanantaisin klo 15 srk-kes-
kuksen Aulakamarissa joka 
maanantai, myös kesällä. 

Läntinen alue, huom! ti-
laisuudet Kirkonmäen srk-
talossa, Otavankatu 9 

26.4. klo 14 Virsi soi! - musiik-
kitilaisuus, Tirronen
5.4. klo 14 Pääsiäismessu, 
seuraa ilmoittelua
16.5. PopUp ravintolapäivän-
tapahtuma

Lähemäki
Tilaisuudet Lähemäen srk-
talossa
Su 29.3. klo 13 Etelä-Savon 
kirkkopäivä
Su 29.3. klo 17 Yhteisen lei-
vän jaamme –messu, Koivik-
ko, Kallio
To 2.4. klo 19 Kiirastorstain 
iltamessu, Kilpeläinen, Koivik-
ko, Kallio 
Su 5.4. klo 15 Pääsiäiskirkko 
perheille, Kilpeläinen, Kallio
26.4. klo 15 Rauhanyhdistyk-
sen messu 
2.5. klo 13 Miesten tilaisuus
10.5. klo 15 Äitienpäivän 
perhekirkko, Kilpeläinen, 
Tirronen, 

Laajalampi 
Tilaisuudet Laajalammen seu-
rakuntakodilla, Kaituentie 27 
Su 5.4. klo 15 Messu. Erkki 
Laine, Tiina-Mari Mällinen. 
Pääsiäisen kirkkokahvit. 
3.5. klo 15 Raamatun äärellä. 
Raamattupiiriläisten kutsuti-
laisuus.  Erkki Laine. Kirkko-
kahvit. 
10.5. klo 15 Ohjelmallinen 
äitienpäivän tilaisuus. Tiina-
Mari Mällinen, Maaret Mart-
tinen. Liisa Turunen, laulu ja 
Simo S. Salo, runonlausunta. 
Täytekakkukahvit ohjelman 
päätteeksi.

Jumalanpalvelukset 
Pitäjänkirkossa, klo 10 
ellei toisin mainita

Su 29.3. Palmusunnuntain 
messu. Risto Nieminen s., Ta-
ru Kettunen lit., Tuulia Ikonen, 
Rauno Määttä. Kirkkokuoro 

To 2.4. klo 19 Kiirastorstain 
messu. Mauri Laine, Osmo 
Luukkonen, Lea Laine 

Pe 3.4. Pitkäperjantain sa-
najumalanpalvelus. Osmo 
Luukkonen, Rauno Määttä. 
Kirkkokuoro 

Su 5.4. Messu. Taru Kettunen, 
Osmo Luukkonen, Rauno 
Määttä. Kirkkokuoro 

Ma 6.4. klo 18 Messu. Sari 
Martikainen, Eija Juuma, Rau-
no Määttä 

Su 12.4. Messu. Osmo Luuk-
konen, Taru Kettunen, Lea 
Laine. Vuolingon kinkeripiirin 
kirkkopyhä 

Su 19.4. Messu. Taru Ket-
tunen, Mauri Laine, Rauno 
Määttä. Vehmaskylä - Loukee 

kinkeripiirin kirkkopyhä. 
Messun jälkeen lähetysaihei-
nen kirkkokahvitilaisuus srk 

-talossa 

Su 26.4. Perhemessu. Osmo 
Luukkonen, Sari Martikainen, 
Rauno Määttä. Kirkkokuoro 
Su 3.5. Messu. Mauri Laine, 
Taru Kettunen, Rauno Määttä. 
Kirkkokuoro 

Su 10.5. Messu. Taru Ket-
tunen, Mauri Laine, Lea Laine 
To 14.5. Messu. Osmo Luuk-
konen, Mauri Laine, Lea Laine. 
Asila – Koskentaipaleen kirk-
kopyhä 

Su 17.5. Messu. Leo Louhi-
vaara s., Mauri Laine lit., Taru 
Kettunen, Rauno Määttä 
Su 24.5. Messu. Taru Ket-
tunen, Ilkka Paukkala, Lea 
Laine 

Su 31.5. Messu. Osmo Luuk-
konen, Mauri Laine, Rauno 
Määttä. Kirkkokuoro

Otava 
Pe 3.4. klo 15 Jeesuksen kuo-
linhetken hartaus srk-talossa. 
Taru Kettunen, Rauno Määttä 

Ke 25.3. klo 17.30 Äitien 
ja tyttöjen ilta srk-talossa. 
Tuunausta, ota vanha vaate 
mukaan 

To 9.4. ja 7.5. klo 17.30 Var-
haisnuorten toimintailta 

Donkksi Big Night srk-talossa 

Su 19.4. klo 15 Hiljaisuuden 
kirkko srk-talossa rukoushel-
mihartautena. Hanna-Liisa 
Koistinen-Purps, Leena-Sil-
vonen-Jokinen, Marja Holm, 
Taru Kettunen 

Su 10.5. klo 12 Äitienpäi-
vämessu srk-talossa. Taru 
Kettunen 

Ke 20.5. klo 17.30 Äitien ja 
tyttöjen ilta srk-talossa. Nyyt-
tärit ja uintia, ota uikkarit ja 
nyyttärievästä mukaan 
 
Rantakylä 
Ke 8.4. klo 17.30 Äitien ja 
tyttöjen ilta srk-talossa. Koru-
askartelua, ilmoittautuminen 
1.4. mennessä emma.kauha-
nen@evl.fi                                                                                                       

To 16.4. ja 21.5. klo 17.30 
Varhaisnuorten toimintailta 
Donkkis Big Night srk-talossa 

Su 26.4. klo 17 Kädenjälki 
–ilta srk-talossa. Osmo Luuk-
konen, Tiina Pakarinen

Maaseutupiiri 
Su 29.3. klo 13 Lauluseurat 
Loukeella. Anneli Höltällä 
Kaivomäentie 27. Taru Ket-
tunen, Rauno Määttä.

Su 19.4. klo 13 Laulun ja sa-
nan äärellä Tellervo ja Kalevi 
Kirjalaisella Kuvaalantie 19, 

Mauri Laine, Määttä

Su 17.5. klo 13 Pekkolan eräma-
jalla Mylkkäsentie 8 Mauri Laine, 
Määttä

Konsertit 
Pe 10.4. klo 18 Konsertti Finlan-
dia Pitäjänkirkossa. Puolustus-
voimien varusmiessoittokunta 

Ma 20.4. klo 18 Konsertti Pitä-
jänkirkossa. Matti Vaakanainen 

- urut

Muita tilaisuuksia 
Su 26.4. klo 15 Virsi soi! –yhteis-
laulutilaisuus Kirkonmäen srk-
talossa. Sari Martikainen, Suvi 
Tirronen 
 

Su 12.4. klo 17 Naisten 
ilta Rantakylän seurakunta-
kodilla: Naisen hyvinvointi. 
Alustajana Marja Kosonen. 
Ohjelmassa mm. tauko-
jumppa. Juontajana pastori 
Taru Kettunen. Tervetuloa!

Jumalanpalvelukset Suomenniemen kirkossa
Su 29.3. klo 10 Messu. Ilkka Paukkala, Mirja Husso
Ke 1.4. klo 19 Ahtikirkko. Lassi Suihkonen, Maria 
Kemppinen
To 2.4. klo 19 Kiirastorstain messu. Lassi Suihkonen, 
Maria Kemppinen
Pe 3.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.  
Lassi Suihkonen, Maria Kemppinen
Su 5.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu. Ilkka Paukkala, 
Maria Kemppinen
Su 12.4. klo 17 Sanajumalanpalvelus. 
Jari A. Jolkkkonen, Juha Kälviä
Su 19.4. klo 10 Messu. Heikki Karasti, 
Maria Kemppinen
Su 26.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus. 
Lassi Suihkonen, Juha Kälviä
Su 3.5. klo 10 Messu. Lassi Suihkonen, 
Maria Kemppinen
Su 10.5. klo 17 Sanajumalanpalvelus. 
Lassi Suihkonen, Päivi Karjalainen
To 14.5. klo 10 Messu. Lassi Suihkonen, 
Maria Kemppinen
Su 17.5. klo 10 Perhekirkko. Lassi Suihkonen, 
Maria Kemppinen, Carita Kattainen.

Himalansaaren kirkossa
Ma 6.4. klo 10 Messu Himalansaaren kirkossa. 
Pirjo Palm, Juha Kälviä

Suomenniemen seurakuntatoimisto avoinna: 
to klo 9-12, os. Suomenkyläntie 1A, p. 0400 143720

Messu tuomiokirkossa sunnuntaina 19.4. klo 10, saarna 
piispa Aarre Kuukauppi. Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
kaksikielinen Inkeri-juhla seurakuntakeskuksessa. Tervetu-
loa. Богослужение в кафедральном соборе Миккели в 
вс 19 апреля в 10, проповедует епископ Церкви Ингрии 
Арри Кугаппи. После богослужения состоится праздник 
на двух языках в приходском доме (seurakuntakeskus)… 
Добро пожаловать!

Su 12.4. klo 13 ”Kohtaa-
misen aika”- maahan-
muuttajat keskellämme 

- yhteinen iltapäivä Laaja-
lammen seurakuntako-
dilla. Maahanmuuttajien 
puheenvuoroja ja muuta 
ohjelmaa, mm. askarte-
lua lapsille. Tilaisuus on 
tarkoitettu kaikenikäisille. 
Mukana seurakunnan 
työntekijöitä ja vapaaeh-
toisia. Lisäksi kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

 

Raamattuluentosarja hen-
gellisestä toipumisesta
Alustajana Matti Laitsaari, 
rehtori.  Pe 17.4. Seurakun-
takeskuksen Aulakahvio klo 
18.30: Kutsumisen kautta 
kuninkaan pöytään 

Seurakuntakahvila Tukipi-
lari, Savilahdenkatu 18

Keitto- ja munkkipäivät Tu-
kipilarissa: ti 14.4. keitto ja to 
30.4. munkki

Kudontahuone 
Lähemäen srk-talon alaker-
rassa kutojien käytössä ma-
pe klo 8-20 ja la 8-12. Tule 
kutomaan mattoa, poppanaa, 
pellavaa. Saatavana valmiiksi 
leikattua matonkudetta. 
Tarvitsemme vapaaehtoisia 
matonkutojia lähetystyön 
hyväksi. Lisätiedot kudon-
nanohjaaja Hannele Kotisalo, 
tavattavissa ma ja to klo 8-12, 
p. 0400 143529 ja muuna 
aikana p. 0400 143 342

Добро пожаловать! Tervetuloa kaksikieliseen juhlaan!
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Tapahtumat

Ilmoittautuminen syksyn 2015 
päiväkerhoryhmiin
Päiväkerhot ovat avoimen varhaiskasva-
tuksen toimintaa 3-5-vuotiaille lapsille. 
Kerhopaikkoja on eri puolilla keskustaa 
sekä Anttolassa, Haukivuorella ja Ristiinassa 
omat kerhoryhmänsä. Kuluvan kauden kerhopaikat löy-
dät nettisivuiltamme. Kerhot kokoontuvat pääosin kaksi 
kertaa viikossa.
Entiset kerholaiset ilmoittavat lastenohjaajille jatkamises-
taan. Uudet kerholaiset ilmoittautuvat nettisivuilta löyty-
vällä kaavakkeella 15.5. mennessä. Jos nettimahdollisuut-
ta ei ole, ohjaajilta saa myös ilmoittautumislomakkeita tai 
voit soittaa puh. 0400 143 407 Sirpa Kiesilä. Jos ryhmissä 
on tilaa toiminnan alkaessa elokuussa, vapaat paikat täy-
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Perheet
Avoimet aamutuvat, avoimet päiväkerhot ja perhe-
kerhot kokoontuvat keskiviikkoisin  klo 9.30-11.30 eri 
puolilla kaupunkia. Tervetuloa äidit, isät, hoitajat ja lapset. 
Monenlaista mukavaa puuhaa ja yhdessäoloa. Tarkem-
mat tiedot nettisivuilta. Tiedustelut puh. 0400 143 407.
4v.-syntymäpäivät lähestyvät!
Juhlimme la 18.4.2015. Sankareille lähetetään ikiomat 
kutsukirjeet, jossa tarkemmat tiedot juhlista ja ilmoittau-
tumisesta. Seuraa siis postiasi!
Koulunsa syksyllä aloittavien ekaluokkalaisten kirk-
kohetki Pitäjänkirkossa ma 25.5. klo 18.00.  Tiedustelut 
Sirpa Kiesilä puh. 0400 143 407.

Kesätoimintaa
Kesäkerhot 4-8-vuotiaille lapsille
Anttolan srk-talo: 1.-12.6. klo 9-13 arkisin 
Haukivuoren srk-talo: 1.-12.6. klo 9-13 arkisin
Otavan srk-talo: 1.-18.6. klo 9-13 arkisin
Rantakylän srk-koti:1.-18.6. klo 9-13 arkisin
Ristiinan srk-keskus: 1.-18.6. klo 9-13 arkisin
Hinta 3€/päivä tai 35€/14pv. Hinta sisältää materiaalimak-
sun. Omat eväät. Ilmoittautumiset suoraan päiväkerhoon 
tai  Anttola: Anna-Leena Pöyry puh. 0400 143 454, Hauki-
vuori: Raija Frilander puh. 0400 143 436, Otavan srk-talo: 
Marita Martikainen puh. 0400 143 349, Rantakylän srk-ko-
ti: Paula Gynther puh. 0400143 425, Ristiinan srk-keskus: 
Mervi Kovanen puh. 0400 143 671 

Päiväleirit: Laajalammen, Lähemäen ja Rouhialan 
srk-taloilla 1.-18.6.15 klo 9-15 arkisin. Sopimuksen mu-
kaan klo 8-16. Tarkoitettu 6-9-vuotiaille tytöille ja pojille.  
Leirimaksu on 8€/päivä tai 100€/ 14pv. Maksu sisältää 
lounaan, välipalan ja materiaalimaksun. Sitovat ilmoit-
tautumiset 8.-13.4.2015   www.mikkelintuomiokirkkoseu-
rakunta.fi/toiminta/lapset/ilmoittautuminen. Lisätietoja 
vastaava lastenohjaaja Minna Toivonen puh: 0400 143 
242

Pyhäkoulu
Pyhäkoulut ovat lasten ikiomia jumalanpalveluksia, 
kestoltaan ½-1 tuntia. Vielä ehtii mukaan tänä kevää-
nä! Pyhäkoulunohjaajien johdolla keskustellaan lapsen 
elämään liittyvistä kysymyksistä, luetaan raamatunker-
tomuksia ja hiljennytään. Lisäksi lauletaan, leikitään ja 
askarrellaan.  Ohjaajina toimivat vapaaehtoiset seurakun-
talaiset. Jos olet kiinnostunut ohjaajana toimimisesta, ota 
yhteyttä Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Sirpa Kiesilä 
puh. 0400 143 407.
Haukivuoren skr-talo, kerran kuussa su klo 10, tieduste-
lut puh.0400 143 436
Laajalammen srk-koti, Kaituentie 27, su klo 12. 
Pitkäjärven srk-koti, Kangaskatu 12-14,  su  klo 11.  
Rahulan koulu kerran kuukaudessa su klo 10.  Tied. puh. 
050 3506377
Rämälän koulu kerran kuukaudessa su klo 10. Tied. puh. 
050 3506377
Pihlajatien rukoushuone, Pihlajatie 2, ke klo 18. 
Tupalan kerhohuone, Mäkituvantie 2 F 30, su klo 11.
Tarkemmat tiedot pyhäkouluista löydät nettisivuilta ja 
työntekijöiltä.

Lapset

Pyhäkoulut

Lastentupa
Lauantaisin kerran kuussa 
järjestetään pyhäkoulu ja 
leikkihetki yli 4-vuotiaille. 
Voit tuoda lapsesi lastentu-
paan, kun haluat käydä asi-
oilla, lenkillä tai vain levähtää 
hetkisen. Lapselle mukaan 
omat eväät ja sisätossut sekä 
sään mukainen ulkoiluva-
rustus. Maksuton, ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen.
Kevään lastentuvat:
Lehmuskylän srk-koti, Pihla-
jatie 31, la klo 9.30-12.30 11.4. 
ja 9.5.
Ristiinan srk-keskus, Kissa-
lammentie 3, la klo 9.30-
12.30 18.4. ja 23.5.

Konsertit Mikke-
lin kirkoissa 
20.4. klo 18 Matti Vaakanai-
nen, urut, Pitäjänkirkko 
23.4. klo 18 Mikko Kallio, urut, 
Harjun kappeli 
26.4. klo 18 Irina Lampén, 
urut ja Jaana Jokimies, urut, 
tuomiokirkko 
10.5. klo 15 käsikelloyhtye 
Dolce Minores, joht. Richard 
Nicholls, tuomiokirkko

Hautausmaa-
talkoot
Tervetuloa hautausmaatal-
koisiin: Aloitus klo 7:00. 
Hartaus ja kahvit klo 9:00. 
Ruokailu klo 11:30 sekä kah-
vit klo 13:30. 
Anttolan hautausmaa 
ma 4.5. 
Rouhialan hautausmaa 
ti 5.5. 
Harjun hautausmaa ke 6.5. 
Haukivuoren hautausmaa 
ke 6.5. 
Kirkonmäen hautausmaa 
to 7.5. 
Ristiinan hautausmaa 
pe 8.5. 
Suomenniemen hautaus-
maa pe 8.5.

Helposti 
naimisiin 15.5. 
Mikkelissä pääsee helposti 
naimisiin tuomiokirkossa 
perjantaina 15.5. klo 17-
20. Pariskunnat ovat ter-
vetulleita tuomiokirkkoon 
vihittäviksi saapumisjärjes-
tyksessä. Ennakkoilmoittau-
tumista ei tarvita. Vihkiminen 
ei maksa mitään. Pareja pyy-
detään ilmoittautumaan klo 18.30 mennessä. 
Kirkollinen vihkimys edellyttää kirkon jäsenyyttä 
ja rippikoulun käymistä. Vihkiparin on hankittava 
esteettömyystodistus vähintään viikkoa ennen 
vihkimispäivää. Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu 
arkipäivisin klo 9-15.15 kirkkoherranvirastossa, os. 
Savilahdenkatu 20. Lisätietoja kansliasihteeri Tuija 
Korhonen 0400 143 288 ja hallintopastori Eija Juuma 
0400 143 304. 

Ikäarvokas-hankkeen 
väliseminaari Varkaudessa 
Ikäihminen, läheinen tai ikäih-
misten parissa työskentelevä. 
Lähde Varkauteen tiistaina 
21.4. klo 9-15.15 kuulemaan, 
miten IkäArvokas-hanke on läh-
tenyt käyntiin Mikkelissä, Piek-
sämäellä ja Varkaudessa. Mu-
kana myös murremestari Lauri 
Andersin, tanhuryhmä Kepeät 
jalat sekä omaishoitajien teatteriryhmä Virtapiiri. Mikkelistä 
linja-autokuljetus klo 7.45 tuomiokirkolta. Lähtö Varkaudesta 
klo 15.15. Perillä Mikkelissä klo 17. Ilmoittautuminen 13.4. 
mennessä: toimistosihteeri Katja Valtanen, 
p. 0400 143 400 Tervetuloa!

Lapsiperheille ja vanhuksille pe 22.5. Kirkkohetki klo 12 
Pitäjänkirkossa, Otavankatu 9, ja sen jälkeen keittolounas 
kirkon pihalla (sateen sattuessa Kirkonmäen srk-talolla) 
Tapahtuma on osa seurakuntamme diakoniatyön Ikäarvo-
kas –hanketta ja perhetyön Meijän perhe –hanketta. 

Finlandia-konsertti Pitäjänkirkossa pe 10.4. klo 18. 
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, solistit Waltteri 
Torikka ja Seppo Pohjoisaho. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
ohjelma 15 euroa.

Valtakunnallisen Kuule köyhää-
viikon ”KUULE MUA” – päivä

Konsertti Pitäjänkirkossa

Kouluikäisten 
tyttöjen ja 
poikien kesäleirit 
ja retki
Susiniemi
1-3 luokkalaisille: LOISKE 1 
8.–9.6.2015, (ma-ti). LOISKE 2 
12.–13.6.2015, (pe-la). Leirien 
hinta 13€. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaaja Kari Kovanen 
p.0400-143 412, kari.kova-
nen@evl.fi
4-7 luokkalaisille: PAISTE 1  
9.–11.6.2015, (ti-to). PAISTE 2  
13.–15.6.2015, (la-ma). Leirien 
hinta 16€. Lisätietoja nuoriso-
työnohjaaja Tiina Haapiainen, 
p.0400-143 296, tiina.haapiai-
nen@evl.fi

Häämusiikki-
konsertti
Su 17.5. klo 18 tuomio-
kirkossa. Häitään suun-
nittelevia ja kaikkia asiasta 
kiinnostuneita kutsutaan 
toukokuussa häämusiikki-
konserttiin Mikkelin tuo-
miokirkkoon. Konsertissa 
kuullaan tunnetuimpia 
häämarsseja ja vihkitilaisuu-
teen sopivia lauluja. Tulkaa 
yhdessä kuuntelemaan ja 
löytämään oma häämusiik-
kinne. Mukana kappalainen 
Jyrki Koivikko ja kanttori 
Mikko Kallio. 

Ruunaniemi
MOLSKIS 1 1-3 luokkalai-
sille 15.–16.6.2015 (ma-ti). 
Hinta 13€. MOLSKIS 2 4-6 
luokkalaisille 16.–18.6.2015, 
(ti-to). Hinta 16€. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Maija-
Liisa Rautio, p.0400-143 248, 
maija-liisa.rautio@evl.fi

Leireille ilmoittautuminen 
www.mukaan.netissä tai 
puhelinnumeroihin 0400-143 
412 ja 0400-143 296 7.5. klo 
17–19.00.  Ilmoittautumislink-
ki on auki 22.5. saakka.
9-14-vuotiaiden tyttöjen 
ja poikien retki Helsinkiin 
la 29.8.2015. Ohjelmassa 
mm. Linnanmäki. Hinta 40€. 
Ilmoittautuminen mukaan.
netissä 3.-13.8. Tarkempia 
tietoja toukokuun aikana mu-
kaan.netistä sekä numeroista 
0400-143244 Anna-Maija 
Halme ja 0400 143248 Maija-
Liisa Rautio. 

Kymppisynttärit
La 11.4. klo 12.30–15.30 
Vuonna 2005 syntyneiden 
tyttöjen ja poikien yhteiset 
synttärit Mikkelin tuomio-
kirkossa ja seurakuntakes-
kuksessa. Saapuminen tuo-
miokirkkoon klo 12 alkaen. 
Ohjelmassa toimintaa sisällä 
ja ulkona, yhdessäoloa ja tie-
tysti herkuttelua. Tervetuloa 
myös vanhemmat klo 14.40 
yhteiseen päätöshetkeen 
tuomiokirkkoon. Kympin 
arvoisessa ohjelmassa mu-
kana stand up-koomikko 
Mikko Vaismaa. Ilmoittaudu 
5.3.-2.4.2015   www.mu-
kaan.net/ilmoittautumiset. 
Kyytimahdollisuus Anttolasta, 
Haukivuorelta, Ristiinasta ja 
Suomenniemeltä. Ilmoitat-
han kyytitarpeen ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Muista 
sään mukainen, lämmin ul-
kovaatetus. Lisätietoa Emma 
Kauhanen p. 0400-143 435 
tai Kari Kovanen p. 0400-
143 412 

Diakonia

Diakonian aamupa-
lat (hinta 2€) alue-
seurakunnissa:

Anttolassa Aamuvirkut seu-
rakuntatalossa parittoman 
viikon tiistai klo 9-12 
Haukivuorella Työnkulman 
kerhohuoneessa joka keski-

viikko klo 9-10 
Mikkelissä Mikkelin Työttö-
mät ry Porrassalmenkatu 1 
joka tiistai klo 9-10  
Ristiinassa Kisakaaren kahvi-
ossa joka maanantai klo 9-10 

Eläkeläiset ja van-
hustyö
Anttola 

”Kyyti-kerho” Anttolan srk 
-talossa to 9.4. klo 13-14.45 
(joka toinen to). Päiväkahvi 
2 €, kyytimaksu 6€. Kevään 
muut kerhot: 23.4. 7.5. ja 21.5.
Haukivuori  
Pöytä on katettu srk-talossa 
to 26.3.  klo 10-12 (joka 
toinen to). Lounas ja kahvi 8€. 
Kevään muut kerhot: 9.4, 23.4, 
7.5. Lisätietoja Kaija-Riitta Po-
mell p. 0400 143 434 
Ristiina   
Seurakuntakerho Ristiinan 
srk-keskuksessa ke 15.4. klo 
11-13 (joka
toinen parillisen viikon ke). 
Lounas ja kahvi 8€. Kevään 
muut kerhot: 29.4., 13.5. ja 
27.5.
Eläkeläisten porinaryhmä 
srk-keskuksen nuorisotilassa 
to 26.3.klo 10-11.30 (joka 

toinen parittoman viikon 
to). Kevään muut kerhot: 9.4., 
23.4., 7.5., 21.5.
Suomenniemi
Avoimet ovet-kerho srk-kodil-
la kello 13 seuraavina päivinä: 
25.3., 29.4. ja 27.5.  
Mikkeli  
 
Seurakuntakerhot 
Eteläinen alue 
Laajalammen srk-koti ma 
13.4. klo 11.30  (joka toinen 
parillisen viikon ma) -ruokailu 
klo 11.30, ohjelma 12.30. Lou-
nas ja kahvi 8€.  Kevään muut 
kerhot: 27.4.,11.5.
Seurakuntakerho Srk-kes-
kuksen Aulakahvio ke 1.4. 
klo 13 (joka toinen ke). Kahvi 
2€.  Kevään muut kerhot: 15.4., 
29.4.
Läntinen alue
Kohtaamispaikka Lehmus-
kylän srk-koti to 26.3. klo 
10.30 -13 (joka toinen to). Kah-
vi/tee suolainen ja makeapala 
4€. Kevään muut kokoontumi-
set: 9.4. ja 23.4. Retki Otavaan 
5.5., kyyti Lehmyskylän srk-
kodilta klo 9.40, klo 10 sauna 
ja uinti. ruokailu klo 12, hinta 
6€. Ilmoittautuminen retkelle 
28.4. mennessä diakoni Päivi 
Haltsonen p. 0400 143 258 
(ei ma ja pe). (7.5. EI kerhoa), 
Kohtaamispaikan kevätjuhla 
21.5. klo 10.30-13; laita pää-
hän hieno hattu!
Itäinen alue 
Eläkeläisten päiväkoti Lähe-
mäen srk-talo to 16.4. ja 30.4. 
klo 10.15-13.30. -klo 10.15 
jumppa, klo 11 lounas, klo 12 
ohjelma, klo 13 kahvi. Lounas 
ja kahvi 8 €.  Lisätietoa Tarja 
Nousiainen p. 0400 143 257. 

Seurakuntakerhot Savilahti 

Vanhemman väen kerho 
Kirkonmäen srk-talossa to 
26.3. klo 10.30-11.30 (joka 
toinen parittoman viikon to). 
Lounas klo 11.30, 6€. Kevään 
muut kerhot: 9.4., 23.4., 7.5. 
Retkipäivä 21.5. Lisätietoa 
Outi Reponen p.0400 143 429
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Tapahtumat

Kahtamoinen on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tiedotuslehti. 
Sana Kahtamoinen tarkoittaa kaksoisristikirkkoa eli kirkkoa, jonka 
pohja piirroksessa on kaksi ristiä päällekkäin. Esimerkiksi Mikkelin 
Pitäjänkirkko on pohjapiirrokseltaan Kahtamoinen. Myös Mikkelin 
Kirkkopuistossa aikoinaan sijainnut kirkko oli Kahtamoinen.
Julkaisija
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Päätoimittaja
Krista Väisänen 0400 143 278, krista.vaisanen@evl.fi 
Seurakunnan ilmoitukset
Hanna Räinä 0400 143 277, hanna.raina@evl.fi
Ilmoitusmyynti
jorma.laube-pohto@laube.fi, 050 3791 311
Toimitusneuvosto 
Heinikainen Tiia; puheenjohtaja, Kolmisoppi Jenni; varapuheenjoh-
taja, Karjalainen Urpo, Kontinen Juha, Korhola Anne, Ukkonen Osmo,  
Väisänen Krista
Taitto ja ulkoasu Mainostoimisto Laube 
Paino Lehtisepät, Pieksämäki
Painos 27. 400
Jakelu Itella
Seuraava lehti ilmestyy 20.5. 
Aineistot ke 6.5. klo 12 mennessä tiedotustoimistoon
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Kahtamoinen 21. vuosikerta

Otavan vanhemman väen 
piiri Otavan srk-talossa 
tiistaina 7.4. klo 11.00 (joka 
toinen ti), sauna ja uinti klo 
10. Lounas klo 12, 6€. Kevään 
muut kerhot: 21.4. ja 5.5. Ret-
kipäivä 21.5. Lisätietoa Anne 
Pöyry p.0400 143 419

Pienryhmät
Anttola 
Hapuilijat Raamattu- ja ruko-
uspiiri Srk-talon yläkerrassa pe 
27.3.  klo 10-12  (joka toinen pe, 
pariton viikko). Lisätietoa Reet-
ta Sirkiä p. 0400 143 452
Peittotalkoot Srk-talon yläker-
rassa ke 8.4. ja 13.5.  klo 12.30 

-15 (1x/kk). 
Lisätietoa Reetta Sirkiä p.0400 
143 452
Rinnetien Päiväkahvi Rin-
netien vanhustentalon ker-
hohuoneessa ma 27.4. ja 25.5.  
klo 13 
Lauluhetki Palvelukeskuk-
sessa to 30.4. ja 28.5. klo 14

”Päivä kerrallaan ” - Vertaistu-
kiryhmä päihdekuntoutujille 
Rinnetien vanhustentalon 
kerhohuoneessa ti 31.3. klo 
10-12 joka toinen ti: 14.4., 28.4., 
12.5. ja 26.5.

Haukivuori
Diakoniapiiri Diakonian päi-
väkahvit srk-talon Takkatuvas-
sa 13.4. klo 13 (joka toinen ma). 
Kahviraha 3€ diakoniatyön 
hyväksi. Lisätietoa Kaija-Riitta 
Pomell p.0400 143 434
Tiistaitupa srk-talon Takka-
tuvassa joka ti klo 12. Ohjel-
masta vastaavat eri järjestöt ja 
seurakunta omalla vuorollaan. 
Kahvi 2€

Ristiina  
Äitien toiminta: Ruunanie-
men rantasaunalla Äitien 
iltapäivä la 11.4. klo 13-17 ja 
Äitien saunailta pe 29.5. klo 
18-20.30. Lisätietoa Taru Ranta-
lainen p.0400 143 668 

Suomenniemi  
Naisten tuumauspiiri seura-
kuntakodissa to 9.4. ja 7.5. 
klo 18. Kahviraha 2€. Lisätie-
toa Irene Wirilander p.0400 
143 722
Mikkeli  
Aloittelijoiden raamattupiiri 
miehille Kokouskellarissa 
joka toinen ti klo 17-19 (pa-
rittoman viikon ti). Lisätietoa 
Veli-Ville Varneslahti p.0440 
888 107
Kirkonemännät ja diako-
niawäki: Kokoontuminen 
Kirkonmäen srk- talon 
kahviossa ma 13.4. klo 10. 
Lisätietoa Anne Pöyry p.0400 
143 419
Miesten piiri Kirkonmäen 
srk-talon kahvio joka ke 
klo 14. Kaikille miehille avoin 
hengellinen keskusteluryhmä. 
Lisätietoa Raimo Paajanen 
p.0400 653 736
Saunaillat                          
Pitkäjärven srk-kodilla kaikki 
saunavuorot klo 17.30-20: ma 
klo 17.30-20:  eläkeläisnaiset, ti 
klo 17.30-20:  A-miehet, ke klo 
17.30-20: tytöt, naiset , to klo 
17.30-20: pojat, miehet
Senioripysäkki: Kysy lisätie-
toa diakonissa Maaret Martti-
nen p.0400 143 238
Sururyhmät: Kysy lisätietoa 
diakonissa Tarja Nousiainen 
p.0400 143 257

Vammaistyö 
Kehitysvammaiset  
Haukivuori: Kehitysvam-

maisten srk-kerho Pääskylän 
palvelukodissa klo 13 (1x/kk). 
Lisätietoa Kaija-Riitta Pomell 
p.0400 143 434

Mikkeli: Kerho Srk-keskuk-
sen Aulakahvio ke 22.4 ja 6.5 
klo 18-19 . Lisätietoa Maaret 
Marttinen p. 0400 143 238
La 6.6. Kehitysvammaisten 
lasten ja perheiden yhteinen 
leiripäivä Suomenniemellä 
Lusikkaniemen leirikeskukses-
sa. Ilm. 18.5. mennessä. Tied. 
Anne Pöyry 0400 143 419, an-
ne.poyry@evl.fi 

Kuurot/Viittomakieliset
Viittomakielinen iltakirkko 
ke 1.4. klo 18 Tuomiokirkon 
kryptassa.  Retki Kuurojen 
lähetyksen vuosijuhlaan 20.-
22.3.2015 ilm. 0400-143 419 
Anne
Kuurojen/ viittomakielisten 
seurakuntailta Aulakahvios-
sa ti 5.5. klo 16-18, tied. anne.
poyry@evl.fi tai 0400-143419 
Näkövammaiset: Kerho 
Srk-keskuksen Aulakamari  
ti 14.4. ja 12.5. klo 12.30-14. 
Lisätietoa Maaret Marttinen p. 
0400 143 238

Vapaaehtoistoi-
minta
Lue vapaaehtoistoiminnasta 
lisää: www.suurellasydamel-
la.fi 
Rovastikunnallinen vapaa-
ehtoisten virkistys- ja koulu-
tuspäivä Mäntyharjulla 19.4. 
Lähtö  klo 9.00 Kryptalta. Ilm. 
Mari Ylöselle p. 0400143232 
12.4. mennessä.
 
Mikkeli Jos olet kiinnostunut 
vapaaehtoistoiminnasta, ota 
yhteys Mari Ylöseen p.0400 
143 232 tai Outi Reposeen 
p.0400 143 429

Anttola: ”Yhdessä ulkoile-
maan”, Palvelukeskuksen 
asukkaiden kanssa joka to 
klo 15.00. Lisätietoa p.0400 
143 452

Haukivuori: Kotikartanon 
palvelukeskuksen ja Koti-
pirtin ulkoilu- ja lauluhetki 
keskiviikkoisin klo 14.30-15.30. 
Lisätietoa p.0400 143 434

Kevättä kohti yhdessä 
Yksin- ja yhteishuoltajien 
Sylkyssä keväällä 2015 ko-
koonnutaan keskiviikkoisin 
klo 17.00-19.00. Voimaannut-
tavaa vertaistukea, lapsille 
oheisohjelmaa ja maksuton 
ateria. Tule mukaan juttele-
maan ajankohtaisista aiheista 
yhden vanhemman perheiden 
kohtaamispaikkaan seurakun-
takeskuksen Yläsaliin! Savilah-
denkatu 20, 3. krs. Kevätjuhla 
22.4. jonka jälkeen alkaa kesä-
tauko. Tied. perhediakoni Kat-
riina Kiiskinen 0400 143 253.

”Minustako rukous- ja 
sielunhoitoavustaja?” 
Rukous- ja sielunhoitokoulutus 
Lähemäen srk-talossa 28.3. 
Klo 13 Tervetuloa, rukous ja 
ylistyshetki – Klo 13.30 Pyhä 
Henki ja armolahjat avustajan 
apuna! – Klo 15 Kahvit – Klo 
15.30 Minustako rukous- ja 
sielunhoitoavustaja? – Klo 
16.30 ”Anokaa niin teille anne-
taan!, rukousryhmät ja n. klo 
17 päätössiunaus. Mukana 
pastori Erkki Laine sekä Esko ja 
Seija Räsänen.

Kevätkirmaus 
”Vauvasta vaariin” 
Pitkäjärven seurakuntakodilla 
24.5. klo 14–16. Ohjelmassa 
Poniratsastusta, kaverikoiria, 
askartelua, frisbee golfia, 
paloautoon tutustuminen, 
arpajaiset, verenpaineen mit-
tausta ym. Myytävänä kahvia, 
lettuja, makkaraa ja mehua. 
Arpajaisten ja myynnin tuotto 
Yhteisvastuukeräykseen. Ter-
vetuloa!

Su 12.4. Inkerin kir-
kon juhla Juvalla: 
klo 10 messu kirkossa, jon-
ka jälkeen lounas ja juhla; 
mukana Aarre Kuukauppi ja 
Jorma Laine. Lähtö klo 9 tuo-
miokirkon pihasta, paluu n. 
klo 15. Varaa vapaaehtoinen 
lounasraha mukaan. Ilm. 3.4. 
mennessä  p. 0400 143400 tai 
katja.valtanen@evl.fi

Nuorten aikuisten 
Hope-illat
Nuorten aikuisten ja opiske-
lijoiden Hope-illat keväällä 
Lähemäen srk-talolla klo 18 
joka toinen tiistai
7.4. ti Ari Tähkäpää, Mikkelin 
tuomiokapituli
21.4. ti Piispa Seppo Häkkinen
1.-3.5. leiri Susiniemessä, il-
moittautuminen Petterille p. 
0400-143254 tai petteri.kilpe-
lainen@evl.fi
5.5. ti Saku Lemmetyinen, Ju-
van seurakunta

Miesten 
keskusteluillat
Matalan kynnyksen iltoja joka 
miehelle. Iltojen ohjelmassa 
kahvit, musiikkia ja iltahartaus.
Ti 21.4. klo 18 Uskon ja tervey-
den salaisuus, Teuvo Ahtinen. 
Auto-Kilta, Yrittäjänkatu 24.
Ti 19.5. klo 18 Siperian ope-
tukset, Reino Letonsaari.  Ruu-
naniemen leirikeskus, Ruuna-
niementie 63, Ristiina

English Service
Sundays 19.4. and 17.5. at 1 
pm (13.00) at the crypt of Mik-
keli Cathedral

Herättäjä
To 16.4. klo 18.30 siioninvir-
siseurat tuomiokirkon Kryp-
tassa mm. Matti Wirilander, 
Heikki Karasti
Su 14.5. klo 11.30 kirkkokahvit 
messun jälkeen ja seurat tuo-
miokirkon Kryptassa

Kansanlähetys
RISTIMÄKI 
La 28.3. klo 9 Lähetyksen 
kevätmyyjäiset srk-keskus. 
Myytäviä tuotteita otetaan 
vastaan klo 8 lähtien.
Su 29.3. klo 13 Etelä-Savon 
Kirkkopäivä Lähemäen srk-
talo
Su 29.3. klo 17 Yhteisen leivän 
jaamme -messu Lähemäen 
srk-talo, saarna Juha Vähäsarja 
SRO
To 9.4. klo 18 ”Sisälle sanaan”-
raamattuluennot srk-keskuk-
sen Yläsalissa, Pekka Eskelinen 

”Viimeinen tuomio” ja ”Taivaal-
linen Jerusalem” to 7.5. (Aula-
kahvio) Esko Räsänen, ”Voiko 
Jumala vaieta?” ja ”Vaeltakaa 
hengessä!”
Su 24.5. klo 15 Yhteisen leivän 
jaamme -messu Lähemäen 
srk-talo Raimo Lappi KL
SAVILAHTI

Su 19.4. klo 11.30 Lähetysai-
heinen kirkkokahvitilaisuus 
Kirkonmäen srk-talossa, Anssi 
Savonen, Taru Kettunen 
Su 17.5. klo 10 Jumalanpalve-
lus Pitäjänkirkossa Leo Louhi-
vaara, klo 11.30 Kirkonmäen 
srk-talossa Leo Louhivaaran 
eläkkeelle lähtöjuhla, Juha 
Palm

11.–18.4. HIIHTO-, LASKET-
TELU- JA RAAMATTULEIRI 
VUONTISPIRTILLÄ. Raamat-
tuopetus Hannu Uusmies. 
Hinta matkoineen 2hh 499e, 1 
hh 559e, 3-4 hh mökki 472e. 
Ilm. p. 015 225990 tai Heikki 
Huttunen 040 7031667.

Donkkis Big Night 
– toimintaillat  7-14 
–vuotiaille
Donkkis Big Night on ju-
nioreiden toiminnallinen 
ilta. Illan ohjelma sisältää 
Raamattuopetusta, draamaa, 
nukketeatteria ja monia haus-
koja toimintapisteitä.  Nyyttä-
ripisteeseen voi tuoda pientä 
naposteltavaa. Illan päätteeksi 
arvotaan osallistujien kesken 
palkintoja. Donkkis Big Night-
iltoihin on vapaa pääsy! 
Anttola srk-talo: 31.3., 28.4. 
ja 19.5. klo 16-18.15 
 
Haukivuoren srk-talo, Kes-
kustie 53: ti 14.4., 12.5.  klo 
16-18.15    
 
Ihastjärven koululla, 
Ihastjärventie 170:  ma 30.3., 
27.4., 18.5. klo 17.30-19.45       
 
Lähemäen srk-talo, Paukku-
lantie 27:  pe 27.3., 17.4., 15.5.  
klo 17.30-19.45       
 
Otavan srk-talo, Puulantie 
21: to 9.4., 7.5. klo 17.30-19.45
Rantakylän srk-koti, Sokka-
lantie 25: to 16.4. ja 21.5. klo 
17.30 -19.45   
 
Ristiina: Kirkonkylän koulul-
la, Koulukeskus, Mäkitie 30: 
23.4. klo 17 -19.15 
 
Järj. Etelä-Savon Ev.lut. Kan-
sanlähetys ja tuomiokirkko-
seurakunta
 
Praising Kids, Gospel liikun-
taryhmä lapsille 7-11v. klo 17 
ja varhaisnuorille (12v ja van-
hemmat ) klo 18 Lähemäen 
srk-talolla, Paukkulantie 27, 
Nuotta -nuorten illat klo 18  
Lähemäen srk-talolla, Paukku-
lantie 27, pe 19.12. Järj. Etelä-
Savon Kansanlähetys, OPKO. 
Kolme kohtaamista -opis-
kelijoiden illat: Tukipilarissa, 
Savilahdenkatu 18 keskiviik-
koisin klo 18. 

Suomen 
Raamattuopisto
Etelä-Savon kirkkopäivä 
ja Yhteisen leivän jaamme-
messu
Su 29.3. Lähemäen seurakun-
tatalossa klo 13 alkaen.  Risti 
vai Kunnia: klo 13 Aloitussa-
nat Juha Hasanen - klo 13.10 
Ristillä on hintansa Juha 
Vähäsarja Suomen Raamat-
tuopisto - klo 13.55 Katoava 
kunnia Raimo Lappi Kansan-
lähetys - klo 14.40 Kahvitauko 

- klo 15.10 Ristinteologia vai 
kunnianteologia Ville Auvi-
nen STI - klo 16 Ken tahtoo 
käydä Herran askelissa Han-
na Räsänen Kylväjä - klo 17 
Kunnian kuninkaan alennus-

tie Yhteisen leivän jaamme 
messu. Messussa saarnaa 
Suomen Raamattuopiston 
rehtori Juha Vähäsarja

PÄIVÄTILAISUUDET 
Seurakuntakeskuksen Au-
lakahviossa klo 14.00. Aloi-
tamme kahvitarjoilulla klo 
13.30, olet tervetullut mukaan. 
Tilaisuuksissa on myös kirja-
myyntiä.
Su 5.4. Klo 14 Päivätilaisuus 

”Ylösnousemuksen ilosta”, 
mukana Ilpo Ylikoski ja Juha 
Hasanen
Su 3.5. Klo 14 Päivätilaisuus 

”Kristittynä tässä ajassa”, mu-
kana Esko Räsänen ja Juha 
Hasanen.

YSTÄVÄPÄIVÄ
Lauantaina 25.4. klo 9.30 
alkaen järjestämme yhdessä 
Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, 
Kymenlaakson ja Päijät-
Hämeen alueiden Suomen 
Raamattuopiston Ystäväpäi-
vän Lähemäen seurakunta-
talossa. Mukana mm. Juha 
Hasanen, Pekka Heiskanen, 
Jari Nordman sekä Hannu ja 
Marketta Tuomala. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 20.4. 
mennessä ruokailun vuoksi 
(vapaaehtoinen ruokamaksu) 
Juha Hasaselle p. 044 5167250 
tai juha.hasanen@sro.fi. 

MIESTENPÄIVÄ
La 2.5. klo 13 Lähemäen seu-
rakuntatalossa. Päivän järjes-
täjinä tuomiokirkkoseurakun-
ta, Etelä-Savon Kansanlähetys, 
Kansan Raamattuseura ja 
Suomen Raamattuopisto. 
Klo 13.00 Avausseurat ”Astu 
rohkeasti peremmälle”, Lassi 
Suihkonen, Esko Räsänen – 
Klo 14.00 Raamattuopetus 

”Kantakaa toistenne taakkoja ” 
Hannu Päivänsalo – Klo 14.45  
Kahvi 15.15 ”Miehen luotto-
luokitus” Raamattuopetus 
Hannu Päiväsalo - 16.15 
Keskustelua päivän teemasta 

– Klo 17 Lauluseurat ”Luot-
tamuksen Jeesukseen voit 
asettaa”, puhe Matti Laitsaari – 
Klo 18 Ehtoollisen vietto, Lassi 
Suihkonen. Päivän juontajina 
Seppo Kröger ja Juha Hasa-
nen. Vapaaehtoinen kolehti 
järjestöjen työn tukemiseksi 
sekä kirjamyyntiä.

Mikkelin Kristityt 
Ikinuoret ry
Kokoonnumme keväällä 2015 
seuraavina tiistaipäivinä klo 
13-15 srk-keskuksen Aulakah-
viossa:  14.4., ja 12.5. Pj. Eila 
Pesonen p, 040-5963743, sp. 
eilasi.pesonen@suomi24.fi

 
 

 

Kevätkarkelot 
Vanhalla Sotkulla, Jääkärinkatu 9 

ke 29.4. klo 13-15. 

Tuomas Korhonen  

soittaa vanhaa tanssimusiikkia. 

Liput 5€ 

Puffetti ja  

Yhteisvastuu-tuotteiden myyntiä. 

Tervetuloa! 
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Hällbackien perheessä sanapari hiljai-
nen hetki herättää huvitusta. Vakituisesti 
Mäntyharjun maalaismaisemissa temmeltää 
kuusi lasta ja kaksi aikuista, mutta lähes joka 
viikonloppu porukka täydentyy tukiperhe-
lapsilla. Tällä hetkellä lainalapsia on kolme: 
viisivuotias tyttö sekä kahdeksan- ja yhdek-
sänvuotiaat pojat. Omat lapset ovat 3-14 vuo-
den välillä.

– Kyllä tähän vielä mahtuisi, nauraa per-
heen äiti Hanne.

Ja on mahtunutkin. Isä-Kimmo muiste-
lee, että vuonna 2006 käydyn valmennuksen 
jälkeen perhe on kasvanut 16:lla tuki- tai 
sijoituslapsella. Toisinaan suhteet ovat kes-
täneet lyhyemmän aikaa, mutta esimerkiksi 
vuoden vaihteesta pois jääneet sisarukset tuli-
vat perheeseen jo 2007. 

– Kai tässä jonkinlainen masokisti pitää ol-
la, Kimmo veistelee mutta vakavoituu sitten:

– Olen ollut nuorisokodissa yövahtina ja 
siellä näki kaikenlaisia kohtaloita. Jo silloin 
mietin, ettei lapsen paikka ole laitoksessa.  

Kumpikaan vanhemmista ei itse ole suur-
perheestä lähtöisin: Kimmolla on yksi sisko 
ja Hannella veli. Toisaalta Kimmon äiti toi-
mi perhepäivähoitajana ja lapsuudenkodissa 
asuivat hetken myös serkkupoika ja tuttava-
perheen tytär. 

Auttaminen on lapsirakkauden lisäksi 
arvo, jonka Hällbackit jakavat. Tukiperhetoi-
minta perustuu ennaltaehkäisevään työhön, 
jolloin lapsia ei tarvitsisi sijoittaa eri koteihin 
vakituisesti.

Enemmän läsnäoloa,
vähemmän sirkushuveja
Mäntyharjun metsät ryskyvät, kun perheen 

Teksti ja kuva: Krista Väisänen

Perheen lapset ovat tottuneet siihen, että pöydän ympärillä on aina paljon porukkaa. Puhe kolmen lapsen suurperheestä saa suupielet hymyyn: Eihän siinä ole vielä juuri mitään!

Ihan tavallinen perhe

lapset rämpivät pitkin pusikoita airsoftin pe-
rässä. Hällbackeilla eletään niin omien kuin 
lainalasten kanssa tavallista arkea, johon kuu-
luvat koulu- ja kerhokuljetukset, kaupassa-
käynti ja ruuanlaitto, läksyjen tarkastaminen 
ja tenavien irrottelu digimaailmasta ulkoil-
maan.

– Olemme pidättäytyneet perusarjessa, 
jotta perhe-elämästä ei tulisi varustelukier-
rettä, Kimmo kertoo. Juhannuksena voidaan 
käydä koko porukalla juhannusjuhlissa, uu-
tena vuotena ammutaan raketteja ja kesällä 
lapset saattavat odottaa uikkarit päällä töistä 
palaavaa isää.

Lähtemisissä ja tulemisissa pitää ottaa 
huomioon perheen koko. Viime kesänä Kou-
volan keskiaikamarkkinoilla perhelippu sai 
uuden merkityksen, kun lipunmyyjä laski 
poppoolle kunnon tarjouksen.

– Kerran taas menimme Hirvensalmen 
kunnan rantaan veljeni perheen kanssa. Heil-
lä oli viisi lasta ja meillä pikkubussi täynnä. 
Siinä monen päät kääntyivät, kun ranta yht-
äkkiä täyttyi vilinästä ja eväsaikaan hössötys 
oli melkoinen, Hanne muistelee.

– Ja järvelle tähyiltiin, että montako päätä 
näkyy pinnalla, Kimmo lisää.

Arkeen kuuluvat usein aikataulusulkeiset, 

Mikkelin tukiperhekoulutuksista 
voit kysyä lisätietoa perhehoi-
toyksikkö Pessistä, p. 040 129 
4417.

Lisätietoa tuki- ja sijaisperhe-
toiminnasta Etelä-Savossa saat 
myös netistä: perhehoitoliitto.fi/
etelasavonperhehoitajat.

mutta kaikesta on järjestelyillä selvitty. Han-
nen kotitalo löytyy kivenheiton päästä, joten 
kuljetus- ja hoitoapua saa myös sukulaisilta. 
Isommille lapsille voi myös antaa vastuuta.

Kynänjälkiä kattohirsissä
Vaiherikkaan arjen varjopuolena on jatkuva 
vastuu. 

– Vapaata aikaa meillä ei ole. Jos toinen 
harrastaa, toinen on lasten kanssa, kertoo 
Kimmo ja Hanne jatkaa:

– Äitin ja iskän oma aika kestää parhaim-
millaan iltayhdeksästä aamuseitsemään asti, 
ja yölläkin talossa liikkuu kaikenlaisia hiippa-
reita. Parisuhteen pitää tukiperhetoimintaan 
lähtiessä olla kunnossa, sillä sen hoitamiseen 
ei jää aikaa.

Muiksi tukiperhetoiminnassa tarvittavik-
si tekijöiksi Hällbackit nimeävät arvojärjes-
tyksen: perheelle pitää olla aikaa eikä jokaisen 
naarmun ja paikoiltaan olevan esineen sovi 
antaa häiritä.

– Meillä ei varmaan löydy sellaista pintaa, 
johon ei olisi piirretty: merkkejä löytyy latti-
asta, katosta, leivinuunista, terassin kaiteesta, 
pöydän alta, kaikista ihmisistä. Laatikoitten 
kahvat tuntuvat puolestaan olevan olemassa 
siksi, että niitä pitkin kiivetään pöydille. Sii-
hen pitää vain tottua, Kimmo hymyilee.  

Ja meteliä, sitähän suurperheessä riittää.
– Alkuun käydään keskusteluja perheiden 

erilaisista säännöistä liittyen kielenkäyttöön, 
nukkumaanmenoaikaan, ruutujen tuijotuk-
seen. Aika äkkiä tukilapset oppivat kuitenkin 
talon tavoille ja sen jälkeen saa toimia nor-
maaleissa kahakoissa poliisina ja sovittelijana, 
Hällbackit kertovat.

Lasten kannalta uuteen perheeseen so-

peutuminen käy joskus helpommin ja joskus 
haastavammin. Etenkin pienille voi tulla il-
taisin ikävä äitiä ja omaa perhettä tiukemmat 
säännöt voivat ahdistaa. 

Hällbackien omat lapset ovat puoles-
taan joutuneet tottumaan siihen, että kaikki 
leluista vanhempien aikaan jaetaan. Tuki-
perhetoiminnan alkaessa niin lapset kuin 
aikuiset kokivat helpotuksena sunnuntain, 
jolloin lainalapset siirtyivät takaisin omiin 
koteihinsa.

– Aika pian lapset alkoivat kysellä, ketä 
tulee kylään viikonloppuna ja jos olemmekin 
omalla porukalla, valitetaan tylsyyttä, Hanne 
kertoo.

– Lapset pitävät toisiinsa yhteyttä Whats-
Appissa ja jotkut ovat ystävystyneet. Meidän 
lapset ehkä hyväksyvät paremmin erilaiset 
ihmiset ja oppivat jakamista sekä eri-ikäisten 
kanssa olemista paremmin, arvelee Kimmo.

Elämäntapa on koko perheen valinta.
– Vaikka tämä välillä on rankkaa ja olisi to-

si sippi, en antaisi pois päivääkään, vanhem-
mat vakuuttavat. 

Tukilapsia tulee ehkä kaksi lisää.

1/2012Mikkelin ev. lut. seurakuntien lehti 2.2.2012

Kahtamoinen


