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Pääkirjoitus
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tiedotuslehti

Kaunis,
karmiva,
kiinnostava
Ei se helppoa ole. Ei aina. Vastaan puhelimeen vanhasta
muistista Väisäsenä tai mietin
identiteettikriisissäni, muuttuiko nainen naimisen myötä.
Itselle niin tuttu nimi on ainakin historiaa eikä ympäristöä
sovi kuikuilla enää laajakuvalinsseillä: Olen nyt suloisesti
sidottu valitsemaani mieheen
kunnes kuolema meidät erottaa. Näin vahvisti vihkipappimme reilu kuukausi sitten.
Myös seurakuntalehtemme
on saanut uuden nimen: Kahtamoisesta on tullut Polku. En tiedä, mitä sinä lukijana tästä ajattelet; ihastutko uudistukseen
heti vai vaatiiko aikansa, että
uusi nimi alkaa sopia omaan

suuhun ja kuulostaa tutulta?
Syntyykö sinulle mielikuva
kauniista metsäpolusta vai synkästä sivukujasta – vai kuvaako
nimi sinulle jotain ihan muuta?
Miten oma elämänpolkusi eri
vaiheineen vaikuttaa nimestä
syntyviin mielleyhtymiin?
Jeesus on sanonut olevansa tie, totuus ja elämä. Hänen
kanssaan saamme kulkea omaa
polkuamme turvallisin ja toiveikkain mielin. Taivastie risteilee jokaisen luo – ei vain onnistuneiden ja profiloituneiden tai
naimisiin menneiden ja työssäkäyvien, vaan meidän kaikkien.
Itse asiassa vaikeakulkuinen
tai pelottava polku voi viedä
parhaimmille näköalapaikoil-

le; tämän kliseen koin todeksi
häämatkalla, kun pienet ja kiemuraiset vuoristokadut kuljettivat Euroopan komeimman
kanjonin, Gorges du Verdonin,
huipulle. Sieltä alkoi tosin uuvuttava paluu tavan korkeuksiin – näköalapaikaltakin matka
jatkuu ja maisemat muuttuvat.
Seurakuntalehden kohdalla olemme tavoitelleet ilmavaa, helppolukuista ja raikasta
ilmettä sekä monipuolista sisältöä. Uudistusprosessista ja
lehden sisällöstä voit lukea tarkemmin viereiseltä sivulta.
Minä iloitsen uudesta ja
odotan innolla teidänkin palautettanne!

Julkaisija
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Päätoimittaja
Krista Eskelinen 0400 143 278, krista.eskelinen@evl.fi
Seurakunnan ilmoitukset
Katja Valtanen 0400 143 277, katja.valtanen@evl.fi
Lokakuun loppuun asti: hanna.raina@evl.fi
Toimitusneuvosto
Heinikainen Tiia; puheenjohtaja, Kolmisoppi Jenni;
varapuheenjohtaja, Karjalainen Urpo, Kontinen Juha,
Korhola Anne, Ukkonen Osmo, Eskelinen Krista
Taitto ja ulkoasu Haaja & Arwo Design Oy
Paino Sanomapaino, Varkaus
Painos 25 000
Jakelu Itella
Seuraava lehti ilmestyy 9.12. Aineistot ke 18.11. klo 12
mennessä tiedotustoimistoon.

Gallup

Kasvokkain
Polku vieraili Pitäjänkirkossa mikkelinpäivänä,
jolloin kirkon varhaiskasvatus juhlisti 70-vuotista taivaltaan mukulamessulla. Kysyimme, mikä
sai perheet lähtemään tapahtumaan ja mikä oli
heistä mukavinta.

Krista Eskelinen

Tiia ja Sylvia (4) Rautio

T: Lähdimme, kun Sylvia muistutti messusta
monta kertaa: kerhon jälkeen, eilen illalla… Siitä
tajusin, että hän todella halusi päästä mukaan!
Löysimme juuri Sylvian kerhossa tekemän enkelin, se taisi olla yksi mukavimmista jutuista.
S: Ja laulut! Istuimme edessä ja lauloin koko ajan.
Syksyssä on parasta, kun lehdet putoaa.

Tuomiorovastilta

Muutos ja
mahdollisuus
Ainoa varma ja ennustettava
asia nykypäivänä on muutos.
Muutoksen edessä me koemme
ymmärrettävästi epävarmuutta ja pelkoakin. Joudumme
elämässämme niin kutsutulle
epämukavuusalueelle. Äkilliset käänteet uhkaavat tuttua
ja turvallista. Toisaalta uudet
tilanteet haastavat meitä uudenlaiseen ajatteluun ja silloin muutokseen sisältyy myös
mahdollisuus.
Tuskin kukaan meistä on
voinut välttyä niiltä muutoksen tuulilta, jotka maatamme
ovat kohdanneet viime aikoina.
Poliittisen ja yhteiskunnallisen
murroksen lisäksi ennennäkemätön turvapaikanhakijoiden
joukko on tullut luoksemme.
Tämän muutoksen keskellä
meillä on mahdollisuus osoit-

taa käytännössä sitä rakkautta,
joka kumpuaa kristillisen uskon ytimestä.
Jokaisella on mahdollisuus
soveltaa rakkauden kaksoiskäskyn osoittamaa elämäntapaa.
Se tarkoittaa apua tarvitsevan
lähimmäisen
huomaamista,
hänen asemaansa asettumista
ja tästä seuraavia tekoja. Asenteillamme, puheillamme ja käytännön toimillamme saamme
välittää viestiä Jumalan rakkaudesta, joka kohtaa meitä
Kristuksessa. Seurakunta voi
yhdistää vapaaehtoisia avuntarjoajia ja avuntarvitsijoita ja
siten omalta osaltaan toimia
haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi.
Olosuhteet muuttuvat, ympärillä olevat ihmiset muuttuvat ja me itsekin muutumme

jatkuvasti. Mutta onko muutos
sittenkään ainoa varma asia,
kuten väitetään? Muutoshan
liittyy aikaan, tarkemmin sanottuna ajan kulumiseen. Muutoksista vapaa voi olla vain
sellainen, mikä on ajan tuolla
puolen. Monenlaisten murrosten ja myllerrysten maailmassa
emme kaipaa hukkuvan viimeisiä oljenkorsia, vaan jotakin
paljon varmempaa ja pysyvämpää. Tarvitsemme jykevän kallion: ”Jeesus Kristus on sama
eilen, tänään ja ikuisesti.” Usko
tuo mukanaan rohkeuden kohdata muutosten rajutkin aallokot. Se antaa meille sellaisen
turvallisuuden, jonka varassa
voimme löytää uusia mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa.

Juha Palm

Nina, Janne, Senni (3) ja Iisa (1,5)
Kujanen

S: Kivointa oli peili!
N: Niin, peilissä sait siivet selkääsi. Tämä on mukava tapa käydä kirkossa perheenä, kun lapsi saa
liikkua ja voi totutella kirkkotilaan. Ajankohta,
päikkäreitten jälkeen, sopii myös meille hyvin.

Jussi, Petra, Juho, Kreetta ja Anna-Sofia
Aarnio sekä Eveliina Juutilainen

J: Meillä on ollut tapana käydä näissä perhemessuissa. Anna-Sofia käy parhaillaan iltapäiväkerhossa ja on mukavaa, kun täällä on lasten tekemiä enkeleitä esillä.
K: Miusta hauskinta on syöminen!
P: Saimme Kreetan ystävän Eveliinankin mukaan,
kun hän on ollut koko päivän meillä leikkimässä.

Ensimmäisen Polku-lehden vedoksia tutkimassa tuomiorovasti Juha
Palm sekä mainostoimisto Haajan Joel Niemi (vas.) ja Juha Jukarainen.

Seurakuntalehdelle uusi ilme
Muutos näkyy muun muassa suurempana teksti- ja kuvakokona.
Lehden lukijat toivoivat enemmän juttuja seurakunnan eri laidoilta.
Teksti Krista Eskelinen Kuva Juuli Aschan

–Asiat muuttuvat ja niillä on
elinkaarensa. Luettavuus on
yksi konkreettinen asia, johon
halusimme panostaa, kuvaa
tuomiorovasti Juha Palm lehtiuudistuksen lähtökohtia.
–Kun muutokselle koettiin tarvetta, on luontevaa, että
koko lehti ulkoasusta nimeen
uudistuu samalla kertaa. Polku
on kuitenkin tarkoitettu jokaiselle mikkeliläiselle aivan kuin
Kahtamoinen ja se kertoo edelleen monipuolisesti seurakunnan toiminnasta. Kaikki ei siis
ole muuttunut.
Uudistuksen visuaalisesta ilmeestä vastaa mikkeliläinen
mainostoimisto Haaja. AD/
Graafinen suunnittelija Juha
Jukarainen on suunnitellut taiton lukijoita ajatellen.
–Seurakunnan lehteä lukevat ihmiset laidasta laitaan.
Suurempi fonttikoko palvelee
iäkkäämpiä lukijoita ja raikas
ilme houkuttelee myös uusia
ihmisiä tutustumaan sisältöön.
Tavoitteena oli tehdä helposti
lähestyttävää lehteä modernilla
fiiliksellä.

Yksi nimi oli
ylitse muiden

Lehden nimi, Polku, on keväisen
lukijakyselyn satoa. Ristiinalai-

sen Jenni Kolmisopin ehdotus
nousi pian niin mainostoimiston kuin seurakunnan raadin
suosikiksi.
Nimessä viehätti selkeys
ja moniselitteisyys: jokaisella
meistä on omat polkumme kuljettavanaan, mutta ne risteävät
yhteisellä uskon tiellä.
Nimen keksijälle itselleen
idea kumpusi konkretiasta.
–Polkua pitkin pääsee yhteisiin tiloihin ja toimintoihin.
Polun päästä löytää yhteyttä,
kertoo Kolmisoppi.
Kaiken kaikkiaan ehdotuksia uudeksi nimeksi tuli 113
kappaletta.

Ykköstoiveena selkeys
ja helppolukuisuus

Keväällä tehtyyn seurakuntakyselyyn saatiin 57 vastausta.
Vastaajista 77 % kertoi lukevansa lehden mieluummin paperi- kuin nettiversiona.
Mieluiten Kahtamoisesta
luettiin henkilöhaastatteluita
sekä juttuja seurakunnan tapahtumista (63 %). Myös tapahtumailmoitukset kiinnostivat noin kahta kolmannesta
vastaajista, mutta parannettavaakin löytyi:
–Toimintaa on paljon laajas-

sa seurakunnassa, mutta menovinkit on nykyisellään esitetty
hyvin epäselvästi ja etsimäänsä
on hyvin vaikea löytää, kuvasi
yksi vastaajista.
Ulkoasussa 60 % vastaajista liputti selkeyden ja helppolukuisuuden puolesta. Seuraavaksi tärkein seikka taitossa oli
vastaajien mukaan raikkaus ja
tuoreus. Toisaalta jotkut vastaajista puhuivat perinteiden
puolesta.
–Lehti voi ja saa uudistua,
muttei mielestäni kovin rankalla kädellä. Kiinnostava se on
ollut tähänkin asti, joten mielellään siihen tarttuu ja lukee
yleensä aika tarkkaan.
Sisällöllisesti lehteen kaivattiin lisää henkilöhaastatteluja sekä teemallisia artikkeleita uskon arjesta. Myös tekstin
tyyliin otettiin kantaa vapaan
sanan osuudessa.
–Valoisaa kristillisyyttä kaivataan tähän lama-Suomeen!
–Ei tarvitse olla liian korkealentoista tekstiä, vaan ennemmin innostavaa ja seurakuntalaisen arjessa olevaa. Ei
silti tarvitse hävetä sitä, että
kyseessä on seurakunnan lehti,
vaan kertoa myös rohkeasti Jumalasta. •
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Anna palautetta
uudistuksesta
Kiitos kevään kyselyyn vastanneille! Kaikki
vastaukset on luettu huolella ja ne on pidetty
mielessä lehtiuudistusta suunniteltaessa.
Nimikilpailun voittajalle on toimitettu palkinto.
Voit antaa palautetta myös uudistuneesta
Polku-lehdestä. Mistä pidit, mikä näytti
oudolta, mitä jäit kaipaamaan? Kaikki palaute
on meille tärkeää ja lehteä kehitetään edelleen
sen perusteella.
Voit lähettää palautteesi sähköpostitse
krista.eskelinen@evl.fi tai postitse
Krista Eskelinen/Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, PL 21, 50100 Mikkeli. Voit myös soittaa
numeroon 0400 143 278.
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Matkakarkit

Kolumni

Kirkko
vai museo?
Olipa kerran kaupunkiseurakunta, jossa kävi
enää kolme ihmistä. Piispa antoi papille mahdottoman tehtävän. Elleivät penkit täyty, rakennukselle keksitään muuta käyttöä. Kenties
siitä tulee museo.
Carl-Erik Sahlberg otti todesta satunnaisen vierailijan kehotuksen lisätä rukousta.
Nyt penkit täyttyvät joka sunnuntai ihmisistä,
jotka edustavat kaikkia yhteiskuntaluokkia kuninkaallisista kerjäläisiin. Lapset siirtyvät pyhäkouluun. Joku istuu penkissä rinkka vierellään
koko päivän eikä kukaan häädä häntä pois.
Jotkut ovat tulleet Mikkelistä asti katsomaan
St Klaran ihmettä. Entiset narkomaanit, prostituoidut ja rikolliset toimivat vapaaehtoisina.
Heihin luotetaan. Ihmiset tervehtivät toisiaan
iloisesti. Kirkko on auki aamusta iltaan. Välillä
kieli vaihtuu tai maahanmuuttajille opetetaan
ruotsia.
Uusi pastori kertoo olleensa Ruotsin kirkon pappina 30 vuotta, mutta tajunneensa
vasta viimeisen kolmen vuoden aikana, mistä
on kyse. Kun ei saada verovaroja eikä tehdä
5-vuotissuunnitelmaa, on luotettava Jumalaan. Jos on ongelmia, ollaan polvillaan, kunnes Pyhä Henki antaa rauhan. Virallisten neuvottelujen alussa rukoillaan, jos on saatava
vaikkapa lupa teltan pitämiseksi kirkon pihassa. Nyt puhallinmusiikki soi puistossa merkiksi
siitä, että aamun ruokajakelu alkaa.

”Kasvun ihme
ei ole uusi asia
kristikunnan
historiassa.”
Auttamisen on mentävä sydämen tasolle. Jos
pappi vetää työroolia, seurakuntalaiset vaistoavat sen herkästi. Kirkon on ojennettava käsiä
eikä odotettava avunpyyntöä. Työn hedelmä
näkyy ympäristössä jopa poliisin töiden vähenemisenä. Jeesuksen kohdanneet ihmiset haluavat laittaa hyvän kiertämään.
Kasvun ihme ei ole uusi asia kristikunnan
historiassa. Tehdessään väitöskirjaansa Sahlberg löysi yhdeksän tekijää, jotka edistävät
kasvua. Seurakunta, joka haluaa kirkkojensa
täyttyvän, on kaikille avoin, rukoileva, Kristuskeskeinen, diakoninen, maallikoita arvostava
ja avoin Pyhän Hengen voimalle. Se on valmis
kärsimään ja elää pyhitettyä elämää. Siellä vallitsee rakkaudellinen yhteys.
Kaarina Oittinen
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Tapahtumat
esiin uusilla
verkkosivuilla

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
hakee neljättä kertaa
ympäristödiplomia
Ympäristödiplomin auditointipäivä on
30. lokakuuta. Seurakunnan ensimmäinen ympäristöohjelma valmistui
jo 1990-luvun alkupuolella. Mikkelin
seurakunnat olivat mukana myös pilottihankkeessa, jossa kirkolle kehitettiin
oma ympäristöjärjestelmä vuosituhannen vaihteessa. Ensimmäinen kirkon
ympäristödiplomi myönnettiin silloiselle Mikkelin seurakuntayhtymälle joulukuussa 2003.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan uudet
verkkosivut julkaistaan marraskuun alussa.
Kotisivujen osoite on kuitenkin edelleen vanha
tuttu mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi.

Alueseurakuntien toimistojen
aukioloajat ovat muuttuneet
Suomenniemen seurakuntatoimisto on
lokakuun alusta lähtien auki sopimuksen mukaan maanantaina iltapäivällä
kello 13–15 ja torstaina aamupäivällä
kello 9–12. Anttolan seurakuntatoimisto
on puolestaan auki keskiviikkoisin kello
9–12. Haukivuoren toimisto on auki totutusti tiistaisin klo 9–12 ja Ristiinan toimisto maanantaisin kello 9–12 ja torstaisin kello 13–16.

Teksti Hanna Räinä

Uudet sivut on rakennettu
palvelemaan tavallista seurakuntalaista. Muun muassa kielenkäyttöön ja navigaatioon on
kiinnitetty huomiota. Käyttäjän
ei tarvitse osata kirkon sisäpiirislangia löytääkseen etsimänsä.
Yksi sivuston keskeisimmistä
osioista on tapahtumakalenteri, josta voi selata seurakunnan
tapahtumia joko ajankohdan,
kategorian tai alueseurakunnan
mukaan. Sivuilla esitellään myös
kattavasti ryhmätoimintaa eli
kerhoja ja muita säännöllisesti
kokoontuvia ryhmiä kaiken ikäisille. Lisäksi seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löytyvät
helposti niin työaloittain kuin
alueseurakunnittain.
Sivuilta löytyy omat osionsa niin apua ja tukea kaipaaville
kuin toimintaan osallistumisesta
kiinnostuneille. Lisäksi perhe-

juhlien järjestämisestä kerrotaan
lyhyesti ja ytimekkäästi. Tietoa
löytyy myös muun muassa kirkkoherranviraston palveluista ja
hallinnosta.
Uudet sivut on julkaistu Lukkari-julkaisujärjestelmällä, jota
Kirkon tiedotuskeskus ja muutama pilottiseurakunta on kehitellyt käyttäjäpalautetta kuunnellen.
Myös moni muu seurakunta Suomessa on julkaissut tai tulee julkaisemaan sivut Lukkarin avulla.
Tämä lisää kirkon yhtenäistä ilmettä verkossa sekä tuo samalla
kustannussäästöjä seurakunnille.
Uusia sivuja rakentaessa ei
ole unohdettu mobiilikäyttäjiä.
Sivut mukautuvat niin tietokoneen, tabletin kuin puhelimenkin
näytölle. Myös Google löytää jatkossa sivumme helpommin hakukoneoptimoinnin ansiosta. •

Tällä viikolla vietetään sekä
Vastuuviikkoa että Reilun kaupan
viikkoa
Vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten järjestöjen
ihmisoikeuskampanja, joka on tänä
vuonna nostanut teemakseen Ylitä
raja. Vastuuviikolla pakolaistaustaiset
lähettiläät kiertävät eri tapahtumissa
kohtaamassa ja keskustelemassa. Reilun
kaupan viikon tarkoituksena on puolestaan muistuttaa suomalaisia siitä, miten
omilla ostosvalinnoilla voi vaikuttaa ja
haastaa viettämään Reiluja kahvitaukoja. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa
kaikki tarjottava kahvi, tee, hunaja ja
sokeri onkin ollut reilua jo kauan!

Tutustu uusiin
verkkosivuihimme
2.11.2015 alkaen
ja kerro palautteesi
sivuilta löytyvän
palautelomakkeen
kautta. Arvostamme
palautettasi!

Hamahelmi

Lasten suusta
Kotileikeissä kuultua:
”Järkyttävä vauva! Sotkee joka paikan!
Taijanpa ottaa nyt vähän kahvia…”
Hertta on leikisti lähdössä työhön.
Mummi toivottaa: ”Hyvää työpäivää Hertta!”
Hertta: ”Hyvää yötä-päivää sinullekin,
mummi!”
Pieni tyttö iloitsee Mäkkäriin menosta.
Mummi on kuulevinaan väärin ja kysyy:
”Ai näkkäriin?”, johon tyttö: ”No ei siellä
näkkäriä ole vaan hampurilaisia! Etkö sitä
tienny?!”

Äiti oli lastensa kanssa kylässä. Sanni oli
kahminut kahvipöydässä lautaselleen jo kaksi
keksiä ja käden ojentuessa kolmanteen äiti
suhahti: ”Hei! Yksi kerrallaan!” ”Niin mä
syönkin nämä yhden kerrallaan”, sanoi
Sanni.
Sanastoa: suippopaprikat = tontun hatut

Kirkon varhaiskasvatus juhlii
tänä vuonna seitsenkymppisiään.
Tässä ajassa on tapahtunut paljon:
aluksi lapsityö oli Mikkelissäkin
lähinnä päiväkerhoja, pyhäkouluja
ja iltapäivätoimintaa, 80–90 luvun
vaihteessa käynnistyivät muun
muassa perhekerhot ja lasten kesätoiminta. Nykyisin lapsityö on
laaja-alaista, yhteiskunnan ratkaisuihin reagoivaa ja arvostettua
osaamista, joka tavoittaa Mikkelinkin alueella perheitä vauvasta
vaariin.

Kuvassa ollaan Rouhialan
päiväkerhossa noin vuonna -85.
Ohjaajina toimivat Riitta Hagert
ja Marjo Liukkonen (Therman).
Lapsista tunnistettiin muun muassa Salivaaran kaksoset. •

Juttusarjassa sukelletaan vuosikymmenten taakse. Voit lähettää
oman muistosi seurakunnasta toimitukseen krista.eskelinen@evl.fi.

Jassin Rezai toivoo avointa, ennakkoluulotonta ja rohkeaa vuorovaikutusta.
”Maahanmuuttajien kokemusten jakaminen avartaa, mutta myös
kantasuomalaisen kokemus on erityinen.”

Kielikouluttaja Jassin Rezai:

”Nostan jokaiselle
suomalaiselle hattua”
Teksti ja kuva Krista Eskelinen

Oli vuosi 2001, toukokuun 15. päivä, kun Jassin Rezai saapui äitinsä
kanssa Jyväskylän lentokentälle.
Tällöin 15-vuotias poika oli ehtinyt
olla kaksi vuotta pakolaisena Iranissa.
Alun perin koti -tutut hajut,
maut, värit, ystävät- Pohjois-Afganistanin Mazar-i-Sharifissa piti jättää taakse Talibanin hyökättyä kaupunkiin. Lähtöä edeltävänä päivänä
tapettiin 8 000 etninen vähemmistö
hazaraan kuulunutta maanmiestä ja
perheen isä oli jo kuollut työtehtävissä.
–Suomi oli minulle valo tunnelin
päässä, unelma, tuplavoitto: turvallinen ja tasa-arvoinen uusi kotimaa,
jossa puolustettiin ihmisarvoa ja
solidaarisuutta, Jassin muistelee ja
kertoo ryhtyneensä opiskelemaan
suomen kieltä innolla saman tien.
–Vaikka puhuisit täydellisesti
sataa muuta kieltä, käyttävät pienet lapset ja seniorit vain suomea.
Kieli avaa oven myös koulutukseen
ja kulttuuriin: voin antaa oman
panokseni, olla yksi meistä, kuten
kuka tahansa muu veronmaksaja.
Nykyisin Jassin toimii kielikouluttajana Mikkelin kaupungin
Lauha-hankkeessa ja etsii maahanmuuttajille väyliä työelämään. Tässä avuksi tulevat kieli, koulutus ja

kansallisten tapojen tunteminen.
–Suomalaiset ovat kovia tekemään työtä. Täällä arvostetaan
vastuun kantoa, koulutusta ja aktiivisuutta. Sanon maahanmuuttajaystävilleni, että myös meidän pitää
tehdä työtä sopeutuaksemme.
–Nostan hattua suomalaisille,
sillä tämä kansa on kärsinyt paljon.
Tämä sisukas ja rohkea kansa on
selvinnyt kylmästä- ja jatkosodasta,
60–70-lukujen kaupungistumisesta
sekä 90-luvun lamasta. Nyt olemme
toivottavasti pääsemässä yli talouskriisistä. Uskon, että suomalaisten
solidaarisuudella ja myönteisyydellä selviämme myös pakolaiskriisistä, Jassin arvelee ja korostaa, että
samoja kysymyksiä mietitään parhaillaan myös kaikissa muissa Euroopan maissa. •
Jassin Rezai on mukana Vastuuviikon messussa ja kirkkokahveilla su
25.10. klo 10. Tervetuloa kysymään
lisää, kertomaan oma tarinasi ja
keskustelemaan!

Mikä auttoi Jassinia Suomeen kotiutumisessa? Mitä vinkkejä hänellä
on maahanmuuttajille? Lue lisää
verkkosivuiltamme www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi.
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Minun juttuni

Ajatuksesta
toiminnaksi
Maija Toivonen, Eija Peura ja minä kuulumme
Ristimäen alueseurakunnan tukitiimiin ja alueneuvostoon. Siellä kävimme yhdessä kehittelemään ajatusta kaikille naisille tarkoitetusta
toiminnasta, jossa ei vain kuunnella ja istuta
tumput suorina vaan keskustellaan ja kehitetään tapaamisista kävijöiden näköisiä.
KaikkiNaiset-ryhmä on kokoontunut nyt
kerran ja kokemus oli tosi positiivinen. Paikalle saapui 47 eri-ikäistä ja eri elämäntilanteissa olevaa naista. Illan puhuja Kati Myllymäki
kiinnosti ihmisiä selvästi, mutta saimme kehuja myös mukavasta kohtaamispaikasta.
Moni työssäkäyvä saattaa kaivata omaa
rauhallista hetkeä ja jutustelua naisten kesken
kun taas ikäihmiset voivat kohdata yksinäisyyttä. Tämä ryhmä on tarkoitettu ihan kaikille naisille, emme sulje ketään ulkopuolelle.
Kokoonnumme kerran kuussa, seuraavan
kerran tuomiokirkon kryptassa lokakuun 28.
päivä kello 17.30. Tällöin keskustelua alustaa
musiikin maisteri Sirkka-Liisa Huuhtanen. Kohtaamisten ajat ja paikat vaihtelevat tarkoituksella, jotta mahdollisimman moni kiinnostunut pääsisi tutustumaan toimintaan muiden
menojensa ohella. Se tulee, kuka kerkiää ja
ketä kiinnostaa.
Teemoja kehitellään yhdessä kävijöiden
toiveiden pohjalta. Jos naiset innostuvat esimerkiksi teatterireissusta tai vierailusta, niin
sitten järjestetään sellaisia. Jos taas teemalliset alustukset tuntuvat kiinnostavan, niin
jatketaan niitä. Tätä tehdään yhdessä naisten
kanssa ja kaikki palautteet ovat yhtä tärkeitä
ja toivottuja.
Tykkään viedä asioita eteenpäin. Kun saan
idean, en jää odottamaan, kuka sen toteuttaisi, vaan käärin itse hihat. Seurakunta tarjoaa
jo nyt monipuolista toimintaa, mutta aina sekaan mahtuu jotain uuttakin!
Johanna Lindbohm
Juttusarjassa seurakuntalainen esittelee
itselleen tärkeän ryhmän, toiminnan tai
tapahtuman.

Aina mielessä

Sopeutumiskykyinen
kukoistaa
kivikossakin
Elämä ja arki yllättävät meidät jatkuvasti.
Kun työpaikka lähtee alta, lapsi sairastuu
vakavasti tai pitkään jatkunut köyhyys
kuristaa, kysytään mielen joustavuutta ja
kykyä orientoitua uuteen. Sopeutuvaisuus on
onneksi kaikkien valittavissa.
Teksti Krista Eskelinen Kuva Henri Kähkönen

Tunnetko henkilön, jonka
hymy ei hyydy eikä elämänilo
ehdy vaikeassakaan tilanteessa? Sellaisen, joka löytää umpikujasta ainakin kahdeksan
ulospääsyä ja pitää kovinta kriisiä kiintoisana mahdollisuutena?
Tällaisella henkilöllä on
luultavasti korkea resilienssi
eli kyky selviytyä joustavasti
suuresta muutoksesta tai pitkästä puute- tai stressijaksosta.
Psykologi ja traumapsykoterapeutti Soili Poijula suomentaa
termin joustavana myönteisen
sopeutumisen kykynä, sitkeytenä ja lannistumattomuutena.
–Resilienssi on sitä, ettei
olosuhteista huolimatta sisäistä ympäristön negatiivisia vaikutteita, vaan jatkaa eteenpäin,
kykenee poimimaan elämäänsä
hyviä asioita ja kukoistamaan
vaikean vaiheen väistyttyä.
Resilienssiin
vaikuttavat
niin yksilön kuin ympäristön
ominaisuudet. Rohkea temperamentti ja ulospäin suuntautunut luonne ohjaavat luonnostaan kohtaamaan elämän
haasteet ja hakemaan vaikeuksissa tukea läheisiltä. Sen sijaan

arka tai yksinäinen ihminen voi
helpommin ajautua ahdistukseen tai vältellä vaikeuksia.
Poijula kuitenkin muistuttaa, että arkakin persoona voi
kehittää sietokykyään ja lannistumattomuuttaan.
–Esimerkiksi lapselle voi
riittää, että hänellä on yksi välittävä aikuinen tai taito, joka
lisää itseluottamusta.
Lapsuudessa ja nuoruudessa koetut vastoinkäymiset
voivat myös toimia rokotteena

jo menetetty, vai vieläkö minusta voi koulia sitkeän sisuuntujan?
–Resilienssiä voi oppia ja
vahvistaa läpi elämän, vastaa
Poijula.
–Esimerkiksi vaikka optimismi opitaan kahdeksanteen
ikävuoteen mennessä äidin
mallista, sitä voi opetella minkä ikäisenä tahansa.
–Resilienssiä lisäävät ajatteluun ja tunteiden säätelyyn
liittyvät asiat ja oman mielen

”Resilienssiä voi
oppia ja vahvistaa
läpi elämän”

aikuisuuden ahdistaville tilanteille. Kun on jo selviytynyt monesta, ei pieni pulma passivoi
jatkossakaan.

Hyvältähän tämä kuulostaa,
mutta mitä jos lapsuus meni jo
ja märisen edelleen pienenkin
pettymyksen edessä? Onko peli

taju. Voi oppia tunnistamaan
ne tilanteet, joissa itse reagoi
voimakkaasti, pohtia, mitä kielteisiä ajatuksia mieleen nousee,
mitä myönteistä voisi vaihtoehtoisesti ajatella ja mitä asian
hyväksi voisi tehdä.
Myös hyvästä fyysisestä
kunnosta, ravinnosta ja levosta

huolehtiminen ovat konkreettisia
mielen joustavuutta lisääviä keinoja. Läheiset ihmissuhteet, luonnossa
oleskelu ja tyydytystä tuova työelämä vaikuttavat myös positiivisesti
vaikeuksien kohtaamiseen. Poijula
korostaakin mielekästä elämän kokonaisuutta.
– Jos uraorientoituneelta ihmiseltä lähtee työ alta, hänen on vaikeampi selviytyä menetyksestä kuin
työkaverinsa, jolla on vastaavassa
tilanteessa mielekkäitä harrastuksia
ja hyviä ihmissuhteita.
Monipuolisen tukiverkoston lisäksi toivoa ja myönteistä suhtautumista elämään voi Poijulan mukaan
harjoitella esimerkiksi tietoisuusharjoituksilla tai mietiskelemällä.

Myös hengellisyys ja tarkoituksen kokeminen voivat olla selviytymisen avain vaikeassa tilanteessa.
–Kun kaikki ei ole ihmisen omassa
varassa, on helpompi säilyttää toivo ja
hyväksyä elämän yllätyksellisyys, Poijula kuvaa.
Syvästi uskovaisilla usko usein syvenee vaikeuksissa, mutta henkinen
kasvu tapahtuu kärsimyksen rinnalla.
Esimerkiksi lapsen kuolema voi herättää kyselemään, onko Jumalaa olemassa ja miksi Hän sallii kärsimyksen.

– Harva löytää kaiken selittävää
vastausta, mutta itsetuntemus ja
ymmärrys syvenevät, kun niitä joutuu etsimään. Samalla myös myötätuntoisuus ja armollisuus itseä ja
toisia kohtaan vahvistuvat.
Kriisin kohdanneelle ei sen sijaan tule tuputtaa omaa uskoaan

Kriisin on vanhastaan ymmärretty olevan joko vaara tai mahdollisuus. Ajatus kuulostaa mitätöivältä
kliseeltä, mutta pitää tutkimustenkin valossa paikkansa. Vaikeat
menetykset ja kokemukset voivat
osoittautua myös siunauksiksi, sillä niihin liittyy usein myötätunnon
lisääntyminen
itseä ja muita
kohtaan.
–Altruismi
ei välttämättä
kasva, jos ihminen elää pumpulissa.
Sen
sijaan tutkimukset osoittavat,
että köyhimmät
antavat eniten
omastaan ja tekevät eniten vapaaehtoistyötä, Poijula kertoo. Tämä on
kiinnostavaa myös siksi, että hyvän
fyysisen kunnon ohella vapaaehtoistyö on yksi tärkein resilienssiä
lisäävä tekijä.
–On luonnollista, että kriisiin joutunut kokee itsensä ensin uhriksi, haavoitetuksi ja ulkopuoliseksi. Resilienssi auttaa
selviytymiseen, jolloin ihminen ei
jää miettimään katkerana, miksi juuri minulle kävi näin vaan ymmär-

”On vain yksi periaate:
epätäydellisyys.
Joka hyväksyy sen,
jaksaa elää.”

vaan huomioida autettavan tarpeet.
–On tärkeää, ettei lähimmäinen
tai ammattiauttaja ahdistu vierellä
tai suojaudu rutiineilla, vaan uskaltaa olla rauhallisesti läsnä.
–Ahdistunut läheinen kadottaa empatian ja toimii sympaattisesti omien tarpeidensa pohjalta. Kuitenkin jo koettu hyvyys
ja turvallinen kontakti toiseen
ihmiseen auttavat kärsivän toisten yhteyteen, Poijula muistuttaa.

tää, että maailmassa pahoja asioita voi sattua kaikille, myös itselle.

Parhaassa tapauksessa ihminen
siis vahvistuu oman muutoksensa
kautta, löytää voimavaransa ja oppii
uusia selviytymiskeinoja. Tärkeää
on myös, että ihmistä autetaan siinä, mikä kriisin hetkellä tuntuu ylivoimaiselta.
–Tärkeää on, ettei jää uhriksi:
pelästy, vetäydy ja luovuta. Heti kun
ihminen kykenee kohtaamaan todellisuuden, alkaa ponnistella selviytyäkseen uudessa todellisuudessa ja luottaa, että siitä voi selvitä,
hän uskaltaa kohdata myös kärsimyksen ja pääsee elämässä eteenpäin.
Resilienssi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi aina ajatella
positiivisesti ja mennä pää pystyssä
eteenpäin. Sen sijaan pettymyksen
hetkellä on tärkeä olla ohittamatta
omia tunteitaan ja olla myötätuntoinen itseä kohtaan.
Armollisuuteen auttaa ihmisen
erehtyväisyyden ja epätäydellisyyden hyväksyminen. Kirjailija Eeva
Kilpi sanottaa asian seuraavasti: ”On
vain yksi periaate: epätäydellisyys.
Joka hyväksyy sen, jaksaa elää.” •
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Ristimäki

Näillä nurkilla

”Kysyin Jarilta,
miksi luulet Jumalan
antaneen sinulle
puolisoksi tällaisen
uskovaisen naisen?”

”Jumala puhui
minulle
vaimostani
jo ennen kuin
tapasin hänet ”
Jumala yhdisti erilaiset, kun työorientoitunut
ja pinttynyt poikamies Jari sekä uskossa jo
oleva Terhi löysivät toisensa. 20-vuotisen
liiton aikana pariskunta on johdatettu
muun muassa Helsingistä Mikkeliin, lopulta
yhteiseen uskoon ja Alfa-kurssin ohjaajiksi.
Teksti Krista Eskelinen
Kuva Henri Väisänen

Tylsistynyt Jari Rahikainen
makoili toimittajien taukotilan sohvalla Lillehammerin olympiakylässä. Oli vuosi 1994 ja urakeskeinen
uutistykki odotti ykkösissään iltaa
ja presidentti Martti Ahtisaaren
haastattelua. Yleensä työkeikoilla ei
liiemmin loikoiltu, mutta sinä päivänä eräs kilpalaji oli jouduttu perumaan liian lämpimän sään vuoksi.
Harvinainen lepotauko loppui
lyhyeen, kun kuvaaja oli bongannut
kisakaupungilta jotakin kiinnostavaa: kymmenkunta nuorta suomalaista kulki Jeesus-kylttejä kantaen.
Tässä porukassa oli mukana myös
Terhi, silloinen Rahikka.
–Minun ei alun perin pitänyt
edes lähteä tälle matkalle, sillä olin
opiskelemassa erikoissairaanhoitajaksi ja halusin saada opinnäytetyöni valmiiksi hiihtolomalla. Yllättäen eräs ystäväni lupasi auttaa
työn puhtaaksikirjoituksessa ja niin
saimme urakan valmiiksi juuri ennen reissuun lähtöä, Terhi muistelee.
Parin ensikohtaaminen jäi molemmille mieleen.
–Tiesin alusta lähtien, että tässä on jotain erityistä. Haastattelun
päätyttyä naiset kysyivät, voisinko
lähettää heille muistoksi lehden,

jossa juttu ilmestyy. Vastasin vältellen, että en taida ehtiä, mutta asia
jäi kuitenkin kalvamaan ja etsiskelin porukkaa kaupungin kaduilta
seuraavina päivinä, Jari naureskelee
ja kertoo, että kyseinen lehtijuttu
aiheutti harmaita hiuksia myös kadotessaan bittiavaruuteen matkalla
Iltalehden toimitukseen.
–Siinä oli jo mietinnän paikka,
jätänkö jutun siihen, mutta sisuunnuin ja kirjoitin tarinan alusta asti
uudestaan oikein ajatuksen kanssa.
Ehkä tämänkin kautta kohtaaminen
jäi minulle vahvemmin mieleen.
Kun Terhi sitten viimeisenä kisapäivänä käveli kadulla vastaan, oli
Jarin helppo luvata lähettävänsä julkaisupäivän lehdet. Näin Terhin kotiosoite vaihtoi omistajaa ja samalla
Jarin vahva ja varma kädenpuristus
jäi lähtemättömästi Terhin mieleen.

Jumala puhui
mökkirannassa

Sitten oli vielä se profetia. Jari istuskeli kaikessa rauhassa mökkirannassaan Lillehammeria edeltävänä
kesänä ja mietti elämäänsä. Miehen
arki oli yhtä reissaamista ja lööppijuttujen takomista koneelle – töitä
siis.
Näitä pohtiessaan Jari kuuli sel-

Terhi ja Jari Rahikainen ovat uuden edessä Alfa-kurssin ohjaajina. Tehtävä
on erityisen kiinnostava siksi, että siinä oppii itsekin muiden näkemyksiä
kuunnellessa. ”Ohjaajina tuemme ja täydennämme toisiamme hyvin”, Jari kokee.

västi äänen sanovan: ”Olet onnellinen vasta sitten, kun sinulla on uskovainen vaimo. Minä annan sinulle
vaimon. Hänen nimensä on Terhi tai
Riikka ja hän on sairaanhoitaja”.
–Tiesin, että se oli Jumalan puhetta. Tämä tunne ja tietoisuus pysäyttivät. Kävin siinä sitten mielessäni läpi tuntemani terhit ja riikat ja
ajattelin, että ei tule kysymykseen,
Jari nauraa.
Asia unohtuikin mielestä nopeasti, eikä Jari yhdistänyt sitä puolisen vuotta myöhemmin myöskään
Lillehammerin kohtaamiseen.
–Vasta vuosi sitten tajusin kuulleeni Jumalaa väärin. Ei Hän sanonut ”Terhi tai Riikka” vaan ”Terhi
Rahikka”, viittaa Jari Terhin tyttönimeen.
Pariskunnan erityinen kohtaaminen on kantanut suhteen eri
vaiheissa. Alussa Terhiä mietitytti,
voiko uskova seurustella ei-uskovan
kanssa.
–Koin kuitenkin tutustumisestamme rauhaa myös Jumalan edessä. Jarin kanssa oli helppo olla ja
suhteemme eteni luontevasti, Terhi
muistelee seurustelun alkuaikoja.
–Jumala oli puhunut minulle tulevasta puolisostani ja koin Jarin sopivan monessa kohdin tähän kuva-

ukseen. Osasin jollain lailla odottaa
häntä: minkä näköinen, kokoinen ja
oloinen hän olisi. Jarin kanssa pystyi puhumaan - ihan kaikista asioista. Hän myös kuunteli minua ja keskustelimmekin paljon.
Eri paikkakunnilla asuvan parin
tutustuminen oli pitkien puhelinkeskustelujen varassa. Suhde kuitenkin eteni seurusteluun ja pari
meni kihloihin ja naimisiin vuoden
sisällä ensitapaamisesta. Seuraavina vuosina perhe kasvoi kahdella
lapsella.

Etsikkoaika päättyi
taukopaikalle

–Kun kohtasimme, Jarilla oli selkeästi etsikkoaika meneillään. Kävimme yhdessä hengellisissä tilaisuuksissa, rukoilimme ja keskustelimme
uskon asioista. Jarilla ei kuitenkaan
ollut halua kiinteään seurakuntayhteyteen, Terhi muistelee.
Perheen muutettua Mikkeliin
Terhi huomasi käyvänsä hengellisissä tilaisuuksissa pääsääntöisesti
yksin tai lasten kanssa. Käänne tapahtui kolme vuotta sitten Israelissa.
–Havahduin Israelin matkallani
siihen, että olen täälläkin ystäväni
kanssa, vaikka minulla on aviomies-

kin. Halusin Jarin tulevan kanssani seurakunnan tilaisuuksiin
ja aloin aktiivisesti rukoilla hänen uskoontuloaan.
Rukoustaisteluun kuului Jumalalle annettu lupaus olla syömättä karkkia ennen kuin Jari
tulee uskoon. Vuosi kului, mutta muutosta parempaan ei näkynyt. Päinvastoin pariskunta
riiteli enemmän kuin koskaan.
–Ajattelin, että miten Jari
voisi koskaan tulla uskoon, kun
osoitan hänelle tyytymättömyyttä koko ajan. Tuntui, etten
pysty edes rukoilemaan, kun
olen niin ärsyyntynyt ja vihainen, Terhi kertoo.
–Ymmärsin kuitenkin, että
vihollinen yrittää viedä minulta
miehen ja saada minut luovuttamaan. Sain uudestaan ja uudestaan sanat ”Älä luovuta” esimerkiksi televisiosta tai luin ne

jostakin lehdestä, ja niin jatkoin
rukoilemista.

Luottamuksen ja
levollisuuden aika

Parin vuoden taistelun jälkeen
Rahikaiset olivat tilanteessa, etteivät ymmärtäneet, miten heidän
yhteiselämänsä voisi jatkua.
Sitten Jumala puuttui peliin.
Jari kuuli taas saman korviin
kuultavan äänen kuin parikymmentä vuotta aiemmin mökkirannassa.
–Olin ollut Terhille pitkään
todella ilkeä ja kiukkuinen. Jumala sanoi, että minun pitää
osoittaa vaimolleni rakkautta.
Olin ällistynyt ja suunnattoman
helpottunut, Jari muistelee.
–Tästä alkoi muutos parempaan. Luimme ja pohdiskelimme yhdessä lyhyttä neljän

kohdan rukoustraktaattia, josta löysin Jumalan rakkauden.
Huomasin, että minulta puuttui
kärsivällisyyttä ja itsehillintää.
Pariskunta kokee, että vihdoin vihollisen ote alkoi hellittää. Raamattua alettiin lukea
yhdessä ja vuosi sitten löytyi
Alfa-kurssi, jota pariskunta on
tänä syksynä jo itse ohjaamassa. Palvelupaikka on löytynyt
myös Kirkonmäen iltamessujen
suunnittelu- ja toteutustiimistä.
TUSKU
–Kysyin joskus Jarilta, että
etkö ole koskaan ajatellut, miksi Jumala antoi sinulle puolisoksi tällaisen uskovaisen naisen – joku tarkoitushan sille oli
oltava, Terhi kertoo.
Kysyttäessä Jari ei vielä
osannut vastata, mutta nyt osaa:
Onni ja lepo löytyivät elämään
uskovan puolison rinnalla. •

Mikkelin-mökkiläisistä
omakotiasujiksi
Rahikaisen perhe on asunut
viitisentoista vuotta omakotitalossa Punakivenkadulla, Urpolan lammen tuntumassa. Ennen
muuttoa Mikkeliin pariskunta
asui kahden lapsensa kanssa
Helsingissä Lauttasaaren rannassa ja vietti kesät mökillään
Anttolassa. Jarin lapsuusmaisemat tulivat näin tutuiksi myös
Terhille.
–Jari oli aina ajatellut palaavansa Mikkeliin ja minua
houkutti lapsille rauhaisampi
kasvuympäristö, Terhi kertaa
perheen muuttovaiheita.
Asuntoa etsittiin ensin Rantakylästä, jossa perheellä oli
ollut kerrostalo-osake kakkosasuntonaan. Jari ei kuitenkaan
kiinnostunut mistään Terhin

ehdottamasta omakotitalovaihtoehdosta, kunnes heidän silmiinsä osui myynti-ilmoitus
talosta Punakivenkadulla.
–Olin ajatellut jo ennen Terhin tapaamista, että jos tämä tai
viereinen talo joskus on tarjolla, ostan sen. En osaa selittää,
mikä päähänpinttymä tai haave
se oli, Jari kertaa.
Taloa käytiin vilkuilemassa
sunnuntai-illan mökkireissulla,
maanantaina oli yksityisnäyttö
ja ostopäätös tehtiin heti. Myös
Terhin toiveet täyttyivät; asunnon vaaleat ja puiset sisäpinnat
olivat rukousvastaus.
–Edelliset omistajat olivat
purkaneet kirjahyllyn sisällön
laatikoihin ja heillä oli päällimmäisenä sama Wislöffin ru-

kouskirja, joka minullakin oli.
Siitäkin tuli hyvä tuntu, Terhi
kertoo.
Kotiseudussa parasta on
Rahikaisten mukaan sijainti:
keskusta ja hyvä alakoulu ovat
lähellä eikä Terhillä ole pitkä
matka töihinkään. Koiran kanssa on hyvä kulkea lenkkipoluilla ja kadun toiseksi viimeinen
tontti on rauhallinen.
Näillä nurkilla -sarjassa käydään kylässä alueseurakunnissa
ja haastellaan seurakuntalaisten kanssa heidän kotonaan.
Voit vinkata kotikulmiesi
kiinnostavista henkilöistä toimitukselle.

Olet täällä
Ristimäen alueseurakunta leviää Mikkelin
kaupunkialueella laajalle. Toiminta-alueisiin
kuuluvat Lähemäki, Laajalampi, Lehmuskylä
ja Rouhiala, joissa kokoontuu monenlaisia ryhmiä kaikkein pienimmistä senioreihin. Näyttävin Ristimäen ja koko kaupungin maamerkki
on tuomiokirkko, jonka jykevä siluetti kertoo
pysyvyydestä, arvoista, isien työstä sekä luottamuksesta Jumalaan.
Tuomiokirkko on hiljentymisen, rukouksen
sekä monenlaisen kohtaamisen paikka ihan
kaikille seurakuntalaisille. Sunnuntain kello
kymmenen jumalanpalveluksen lisäksi tuomiokirkossa vietetään päivähartautta keskiviikkoisin kello 12. Kirkko on avoinna myös joka
arkipäivä kello 10–11 hiljentymistä varten.
Mikkeliläisten omia erityismessuja, Ilonmessuja, vietetään muutaman kerran kaudessa
ja tuomiokirkko on myös suosittu konserttipaikka. Ristimäen ja muiden alueseurakuntien
toiminnasta löydät lisätietoa sivulta 12 eteenpäin.
RIUTTA

ROUHIALA
EMOLA

ROKKALA

KALEVANKANGAS

LÄHEMÄKI

MAUNUKSELA

LEHMUSKYLÄ
KIRJALA
PITKÄJÄRVI

KAUKOLA

PEITSARI

SAVILAHTI

NUIJAMIES
URPOLA
KATTILANSILTA

KENKÄVERONNIEMI

TUPPURALA

PURSIALA

Ristimäellä
tapahtuu
Tuomiokirkossa vietetään keskiviikkona
11. marraskuuta kello 18 Majataloiltaa ilon
teemalla.
Tapahtuma kuuluu myös Kirkon monikulttuurisen työn päivien ohjelmaan ja illassa kuullaankin perinteisen Fermaatti-kuoron lisäksi myös
sudanilaisten kuoroa. Mukana on myös piispa
Seppo Häkkinen.
Majatalo-ilta on rento ja yhteisöllinen keidashetki kaiken kiireen ja kuohunan keskellä.
Se koostuu monipuolisista ohjelmapaloista,
raikkaasta ja mukaansa tempaavasta musiikista sekä kahvittelusta nyyttäripöydän äärellä. Iltaan voi tulla huoletta kuka tahansa, vaikkeivät
kirkon menot muutoin olisikaan tuttuja, sillä
muotoseikkoja tärkeämpiä ovat ilo ja yhteys.
Tervetuloa iloitsemaan yhdessä!
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Kohtaamispaikka

Suomalaisten
ystävällisyys
auttoi
sopeutumaan

3 kulmaa

Uuden edessä

1.

Positiivinen ajattelutapa ja usko
ovat auttaneet Clarisa Razia
elämässä.
Teksti & kuva Kati Kulmala

Clarisa Raz saapui Suomeen
helmikuussa 2005 lumen ja kylmyyden keskelle.
–Oli hirveän kylmä, paljon lunta
ja kaaduin, kun yritin liikkua lumella, naurahtaa Clarisa ja jatkaa
kertomalla, että pipon laittaminen
päähän ei tahtonut onnistua.
Siitä huolimatta hän on aina
viihtynyt Suomessa ja heti saapuessaan hänet otettiin hyvin vastaan. Ehkä siinä auttoi myös Clarisan oma positiivinen luonne ja
ajattelutapa, että maassa ollaan
maan tavalla.
Clarisa muutti Suomeen Kyproksesta. Rakkaus suomalaiseen
mieheen toi hänet ensin Ouluun
ja sitten miehen töiden perässä
Mikkeliin. Hän on kotoisin Filippiineiltä.
–Ei ollut vaikeaa löytää uusia
ystäviä Suomesta. Oulussa oli
paljon muitakin ulkomaalaisia ja
kansainvälinen opiskelijaympäristö. Liityin silloin myös ryhmään
nimeltä International Group for
women, muistelee Clarisa ensimmäistä vuottaan Suomessa.
–Myös ensimmäisen työpaikkani henkilökunta sai minut tuntemaan kuin olisin osa heidän perhettään.
Oulussa hän aloitti suomen kielen opiskelun ja työskenteli kehystäjänä.
–Kun muutimme Mikkeliin, sain
paikan työharjoittelijana Ristiinan
seurakunnasta, jossa olin muun
muassa lasten ja perheiden pa-

rissa. Mikkelissä olen työskennellyt myös Mimosassa ja opiskellut
Esedussa kaupallista alaa.
Mimosa on monikulttuurikeskus, kohtaamispaikka, joka tukee
tänne muuttavia, mutta myös järjestää erilaista vapaa-aika ja kulttuuritoimintaa kaikille niin mikkeliläisille kuin tänne muuttaville.
Mimosassa Clarisa järjesti erilaisia tapahtumia ja ohjasi kokkauskurssillaan. Hän tekee yhä yhteistyötä Mimosaan, mutta toimii nyt
yrittäjänä.
–Studion Claran toiminnan Nuijamiestenkadulla aloitin vuonna
2013. Teen erilaisia kehystystöitä
ja myyn myös omia taulujani ja
peilejä, kertoo Clarisa.
–Maalausharrastukseni alkoi
vasta aikuisena, ensimmäinen
näyttelyni oli vuonna 2003 YK:n
päämajassa Nicosiassa.
Clarisa kertoo nauttivansa
Suomen neljästä vuodenajasta,
vaikka talviaika onkin pitkä ja
kylmä. Sitten Clarisa kertoo minulle monta pientä tarinaa siitä,
kuinka suomalaiset ovat ottaneet
hänet sydämellisesti vastaan. Pienet kohteliaisuudet, eleet ja teot
ovat saaneet suuren merkityksen
hänen kokemuksistaan suomalaisista.
Arjessa Clarisa saa voimaa uskostaan.
–Uskon Jumalaan. Se antaa minulle voimaa ja inspiraatiota, jota
hyödynnän arjessa ja työssäni. •

”Uskon Jumalaan.
Se antaa minulle voimaa ja
inspiraatiota, jota hyödynnän
arjessa ja työssäni.”
Tapahtuma

Monikulttuurisen työn
äärellä Mikkelissä
Mikkelissä järjestetään marraskuussa (10.–12.11.) Kirkon monikulttuurisen työn päivät. Kolmipäiväinen
tapahtuma sisältää monipuolista ja
ajankohtaista ohjelmaa. Osa tilaisuuksista on kaikille avoimia, mutta
päästäkseen nauttimaan neuvottelupäivien tarjonnasta kaikkineen
tulee ohjelmaan ilmoittautua etukäteen.
Päivien suunnittelutyöryhmässä mukana oleva oppilaitospastori
Jaana Pietiläinen iloitsee joustavasta yhteistyöstä ja laadukkaista
vieraista.
–Esimerkiksi kulttuurienvälisen
viestinnän emerita-professori Liisa
Salo-Lee on alansa huippuosaaja.
Hän on työskennellyt tutkijana ja
luennoitsijana muun muassa Jyväskylässä, Brasiliassa sekä Yhdysvalloissa.
Mikkelissä Salo-Lee luennoi

Mamkilla teemalla ”Monikulttuurisuus opiskelussa ja työelämässä –
Miten tulemme yhdessä toimeen?”.
Muina teemoina neuvottelupäivillä
ovat muun muassa kohtaaminen ja
osallisuus, hengellinen vieraanvaraisuus ja ehtoollisekumenia.
–Kaikille avoimessa majataloillassa ollaan koolla nyyttärimeiningillä ja mukana ovat sudanilaisten
kuoro, Fermaatti-kuoro ja piispa
Seppo Häkkinen, Pietiläinen kertoo.
Tilaisuus on tuomiokirkossa keskiviikkona kello 18.30.
Päivillä julkaistaan myös seurakunnan päivitetty monikulttuurisen
työn strategia.
Neuvottelupäivien ohjelma ja
ilmoittautuminen:
www.lyyti.in/Monikulttuurisen_
tyon_paivat_2015_2296

2.
3.

Kuinka monta kertaa olen miettinyt, ettei tästä enää mennä eteenpäin.
Pakannut laukkuni ja purkanut ne vieraassa valossa. Kaivannut
kadotettua yhteyttä, ystävää tai ymmärrystä. Nuoruuttakin joskus; sitä
aikaa, kun kaikki oli omasta mielestäni mahdollista.
Sanotaan, ettei auringon alla ole mitään uutta. Että kaikki mitä on
ollut, tulee myös olemaan. Ja kuitenkin, kun pystyn taas kuuntelemaan
lintujen laulua itkemättä, tuntuu hetki niin riipivän tuoreelta. Kuin
kuokka iskisi kuivaan multaan ja vetelisi vakojaan. Anna siemen! Anna
kasvu, Jumala! Olen taas valmis kantamaan hedelmää.

”Vaikka olet pitkän tiesi uuvuttama, et vain ole sanonut:
”Turhaa kaikki!” Aina sinä löydät uutta voimaa,
niin ettet vieläkään ole nääntynyt.” Jes. 57:10

Tänään turhaudun itseeni: koviin sanoihini, itsekkyyteeni,
täysiaikaiseen oikeassa olijan tarpeeseeni. Tekisi mieli ryhtyä
rakennuspuuhiin; valita jokin viiden kohdan tikapuutavoite ja
muuttua kehittyneemmäksi versioksi itsestäni. Kerrankos sitä opitaan
kärsivällisemmäksi, iloisemmaksi, lempeämmäksi ja mitä kaikkea
vielä!
Sitten muistan: Kyse ei ole minusta. En saa itsestäni tämän
parempaa, mutta Herran Henki luo jatkuvasti uutta. Hän rauhoittaa
minun syyttävän sydämeni, ja saan kutsua Isääni ihan vain luottaen.
Hän pitää minusta huolen. Maksettu on. Eikä minun tarvitse enää
räpiköidä.

”Kun sinä lähetät henkesi, se luo uutta elämää,
näin uudistat maan kasvot.” Ps. 104:30

Jos eläisin vain tätä elämää varten, olisi minulla kiire kokea kaikki
mahdollinen. Kammoaisin valintoja, sillä jonkin oven joutuisin ehkä
sulkemaan loppuelämäksi. Pettymykset veisivät elämänilon, sillä
ei olisi takeita oikeuden toteutumisesta. Tekisin kaikkeni elääkseni
täysillä, mutten ehtisi pysähtyä mihinkään.
Vaan minäpä olen myös taivaan tytär tai päättymättömyyden
poika! Elämäni on kätkettynä Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä se
käytännössä tarkoittaa, sitä minulla on loppuelämäni aikaa makustella.
Eikä taivaassa tarvitse tätäkään kysymystä enää muistella.

”Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja siihen luottaen
me odotamme uusia taivaita ja uutta maata,
joissa vanhurskaus vallitsee.” 2. Piet. 3:13

Metsäpolulla
Ensi vuoden toimintaa suunnitellessamme
kaikkien seurakunnan työalojen erityinen
huomio kohdistuu yhteen asiaan. Tuo asia on
kohtaaminen. Siihen liittyy minun mielessäni
erityisesti se, kuinka me työntekijät kohtaamme seurakuntalaisia ja miten mahdollistamme
seurakuntalaiset kohtaamaan toisiaan.
Metsäpolulla kulkiessani pohdin kohtaamista. Kuinka haluaisin tulla kohdatuksi?
Millä tavoin osaisin kohdata toisia? Huomasin
kulkevani polkua eri suuntaan kuin aiemmin.
Koko metsä näytti aivan uudelta, toisenlaiselta, sain siihen uusia näkökulmia. Ajattelin, että
tällä tavoin haluaisin itsekin tulla kohdatuksi
ja kohdata muita. Ihmisessä on paljon sellaista, jota ei ensi silmäyksellä näe. Uudet näkökulmat tuovat esiin tiedostamatonta, joskus
salattuakin. Ehkä metsäkin näkee minut eri tavalla, kun kuljen polkua toiseen suuntaan kuin
aiemmin.
Toivoisin osaavani olla samalla tavalla
luottamuksen arvoinen kuin metsä on. Se kohtaa minut aina yhtä vakaana eikä jaa tuskaani
ja pettymyksiäni muille. Toisaalta kohdatessani metsän muuttuneena, nähdessäni sen uudet
kasvot metsätyökoneen jäljiltä, ei mieleeni tulisi koskaan syyttää muutoksesta metsää.

”Metsä rohkaisee meitä
uskaltautumaan myös
omalle epämukavuusalueellemme”

Suomalaisessa mielenmaisemassa luonto on usein läsnä. Monelle on tärkeää päästä
marjamättäille tai lenkkipoluille, keskelle hiljaisuutta ja kauas vaatimuksista. Metsä hoitaa
ihmistä ja vastaa tiedostamattomiin tarpeisiimme. Se avaa näkökulmamme rohkeammaksi ja avarammaksi. Metsässä moni kokee
olevansa turvassa, vaikka liikkuukin siellä
luonnon ehdoilla, eikä omillaan.
Näin metsä rohkaisee meitä uskaltautumaan myös omalle epämukavuusalueellemme,
tilaan, jossa emme voi kaiken aikaa kontrolloida tai ennakoida sitä, mitä ympärillämme
tapahtuu. Kenties metsä ja luonto opettajanamme saatamme löytää sen rentouden, jolla
Jeesus kohtasi ihmisiä, ne sanat, sen läsnäolon,
jota ihminen kaipaa juuri siinä hetkessä.
Tuulia Ikonen

Seurakunnassa tapahtuu
Anttola
Jumalanpalvelukset
Anttolan kirkossa

» Hiljentymistä kryptassa
Tule hiljentymään ja rukoilemaan tuomiokirkon kryptaan maanantaina 2. marraskuuta kello 20. Hiljainen
iltahetki antaa mahdollisuuden olla Jumalan hoidettavana. Tilaisuuden päättää yhteinen teehetki. Illat jatkuvat keväällä 2016. Lisätietoja antaa Matti Laitsaari,
p. 044 794 2930.

Su 25.10. klo 10 Messu. Miettinen,
Stenlund.
La 31.10. klo 17 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus. Miettinen, Husso,
Kirkkokuoro.
Su 1.11. klo 10 Messu. Miettinen,
Huhtanen.
Su 8.11. klo 10 Messu. Miettinen,
Stenlund.
Su 15.11. klo 17 Messu. Miettinen,
Stenlund.
Su 22.11. klo 10 Omaishoidon
kirkkopyhä. Miettinen, Karjalainen.
Ruokatarjoilu srk-talolla.
Su 29.11. klo 10 Perhemessu. Miettinen, Stenlund, Kirkkokuoro. Kahvit ja
lähetysmyyjäiset srk-talolla.
Su 6.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Miettinen, Stenlund, Kirkkokuoro.
Itsenäisyyspäivän puurojuhla srktalolla.

Toivo laulu!

Hengellisten toivelaulujen ilta
srk-talolla 6.11. klo 18. Laulamme
yhdessä osallistujien valitsemia
virsiä, Messulauluja ja Nuoren
seurakunnan veisuja kanttori Jukka
Stenlundin johdolla. Tilaisuudessa
partiolippukunta Anttolan Viiriäisten järjestämä buffet.

Raamattupiiri

» Näyttelytila tarjolla taiteilijoille
Oletko taiteilija? Ammattilainen tai harrastaja? Tarjoa
taidettasi seurakuntakahvila Tukipilarin näyttelytilaan.
Keväällä 2016 on vielä avoimia näyttelyaikoja. Yhteydenotot ja lisätiedot Tuomo Haikarainen, p. 0440 360
663.

Klo 18 srk-talon yläkerrassa: 21.10./2
8.10./11.11./25.11./2.12. ja 15.12.

Lapset

Ke 2.12. klo 15–19 Jouluaskartelua
srk-talolla.

Miehet

Miesten piirit srk-talolla ke 18.11. ja
9.12. klo 18.

Haukivuori
Jumalanpalvelukset

» Perinteiset syysmyyjäiset
Kirkonemäntien ja diakoniawäen perinteisiä syysmyyjäisiä vietetään kirkonmäen seurakuntatalolla keskiviikkona 28. lokakuuta kello 11 alkaen. Myynnissä on
tuttuun tapaan keittoja omiin astioihin, maalaisleipää
sekä leivonnaisia. Myyjäisissä on mahdollisuus osallistua myös arpajaisiin tai ruokailla ja kahvitella.

Su 25.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus
kirkossa. Liukkonen, Siikavirta, Veteraanilaulajat. Kirkkokyyti.
La 31.10. klo 16 Pyhäinpäivän
muistomessu kirkossa. Liukkonen,
Siikavirta, Kirkkokuoro. Kirkkokyyti.
Su 1.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus
srk-talolla. Liukkonen, Siikavirta.
Su 8.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus
kirkossa. Koivikko, Siikavirta. Kirkkokyyti.
Su 15.11. klo 10 Messu srk-talossa.
Liukkonen, Siikavirta. Mukana
”selkomessussa” Pääskylän asukkaat.
Saarnan paikalla näytelmä: ”Jeesus
tyynnyttää myrskyn”. Kahvit.
Su 22.11. klo 10 Messu kirkossa. Liukkonen, S. Kettunen. Kirkkokyyti.
Su 29.11. klo 10 Adventin perhemessu ja mehut/kahvit kirkossa.
Liukkonen, Siikavirta, Kirkkokuoro.
Kirkkokyyti.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus kirkossa. Liukkonen, Siikavirta, Veteraanilaulajat.
Kirkkokyyti.

Käytä kirkkokyytiä!

Edestakaisen kyydin hinta on 5 e/
matkustaja. Kyyti lähtee apteekin
edestä puoli tuntia ennen jumalanpalveluksen alkua. Kyyti ajaa reittiä:
Apteekki - Koulutie - Pirttitie – Itätie
– Kapeaselkä – Kirkko. Haukivuoren
kirkkokyytiä ajaa Kari Paavilainen.
Tervetuloa kirkkomatkalle!

» Saattohoitokoulutus saa jatkoa
Saattohoitokoulutuksen peruskurssin suorittaneille
järjestetään lisäkoulutusta kahtena tiistaina 10. marraskuuta kello 9–12 ja 17. marraskuuta kello 12–16.
Koulutukset järjestetään seurakuntakeskuksen yläsalissa. Ilmoittautumisia ottaa vastaan 3. marraskuuta
saakka Mari Ylönen, p. 0400 143 232.

Evankeliumin ilta

Su 25.10. klo 18 srk-talolla. ”Mistä
tunnen Hyvän Paimenen äänen?”,
evankelista Esko Räsänen Kansan
Raamattuseurasta ja Markku Liukkonen. Kahvit klo 17.30.

KONSERTIT

Ke 21.10. klo 18 ” Syksyn säveliä”,
srk:n kanttorien konsertti kirkossa.
Su 8.11. klo 18 ”Hyvyyden voimaan”
- Gospelyhtye Caminanten isänpäivän
konsertti kirkossa. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 e.

Lapset ja perheet

Su 15.11. klo 10 Pyhäkoulu srk-talon
päiväkerhotiloissa
Perheillat klo 17.30–19.30 ti
17.11. Laavuilta (paikka ilmoitetaan
erikseen) ja ti 8.12. srk-talolla. Tied.
Jaakko Vanttaja, 0400 143 435.
Ke 25.11. klo 9.15 Päivähoidon,
päiväkerhon ja perhekerhon adventtihartaus srk-talolla
Ma 30.11. klo 17.30 Jouluaskarteluilta perheille srk-talolla

Kuorot

Päivälaulajat srk-talolla parill. vkot ke
kello 10
Veteraanilaulajat srk-talolla paritt.
vkot ke kello 10
Kirkkokuoro joka ke srk-talolla klo 17

Ristiina
Jumalanpalvelukset
Ristiinan kirkossa

Su 25.10. klo 17 Tuomasmessu. Rossi,
Kälviä, messuryhmä, kahvit. (Huom!
Ei messua klo 10).
La 31.10. klo 10 Pyhäinpäivän messu.
P. Palm, Kälviä, srk-kuoro, messuryhmä, kahvit.
La 31.10. klo 19 Pyhäinpäivän muistohetki, luetaan viime Pyhäinpäivän
jälkeen poisnukkuneiden Ristiinaan
haudattujen seurakuntalaisten nimet
ja sytytetään kynttilä heidän muistokseen. Rossi, Kälviä, srk-kuoro.
Su 1.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Rossi, Kälviä.
Su 8.11. klo 10 Messu. P. Palm,
Kälviä, messuryhmä, kahvit.
Su 15.11. klo 10 Messu, Palokuntanaisten kirkkopyhä. Rossi, Huhtanen.
Su 22.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus. P. Palm, Kälviä.
Su 29.11. klo 10 Messu. Rossi, Kälviä,
srk-kuoro, messuryhmä, lounas Valon
salissa lähetystyön hyväksi. Ilm.
ruokailuun ke 25.11. menn. 0400 143
664.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus. P. Palm, Kälviä.
Seppeleiden laskun jälkeen Valon
salissa kahvitilaisuus.

Ristiinan messuryhmien
tapaaminen

Su 29.11. Adventtimessun ja
lähetyslounaan jälkeen koulutus- ja
keskustelutilaisuus Valon salissa klo
12–14.

Ristimäki
Jumalanpalvelukset

Tuomiokirkossa sunnuntaisin ja juhlapyhinä klo 10 ellei toisin mainita
Su 25.10. Messu, pappisvihkimys.
Piispa Seppo Häkkinen, J. Palm,
Husso, Tuomiokirkkokuoro.
La 31.10. Messu. J. Palm, Huhtanen,
Tuomiokirkkokuoro.
La 31.10. klo 18 Muistamme vainajiamme -tilaisuus. Ikonen, Martikainen, Huhtanen, Karjalainen.
Su 1.11. Sanajumalanpalvelus.
Koivikko, Karjalainen.
Su 1.11. Ilonmessu klo 18. Kilpeläinen, Ukkonen.
Su 8.11. Messu, Herättäjän kirkkopyhä. Ukkonen, Karasti, Husso, Virsikuoro. Kryptassa kahvit ja Herättäjän
seurat.
Su 15.11. Perhekirkko. Kilpeläinen,
Tirronen, Satakielet-lapsikuoro.
Kahvit.
Su 22.11. Messu. Ikonen, Huhtanen.
Su 29.11. Sanajumalanpalvelus.
Martikainen, Huhtanen, Asantekuoro.

Seurakunnassa tapahtuu
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Su 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. E. Laine, Huhtanen.
Kahvit.

Päivähartaudet

tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo 12.
Ehtoollinen tarjolla 28.10./11.11. ja
25.11.

Majataloilta ”Ilo”

tuomiokirkossa ke 11.11. klo 18.
Mukana piispa Seppo Häkkinen,
Fermaatti-kuoro ja sudanilaisten
kuoro. Kahvit ja nyyttärit. Kuuluu
myös Kirkon monikulttuuristen työn
päivien ohjelmaan.

Rukouspiirit

Srk-kesk. aulakamarissa ma klo 15.

Kudontahuone

Lähemäen srk-talon alakerrassa
kutojien käytössä ma-pe klo 8-20 ja
la klo 8-12. Tule kutomaan mattoa,
poppanaa, pellavaa. Saatavana
valmiiksi leikattua matonkudetta.
Tarvitsemme vapaaehtoisia matonkutojia lähetystyön hyväksi. Tied.
kudonnanohjaaja Hannele Kotisalo,
tavattavissa ma ja to klo 8-12, 0400
143 529 ja muuna aikana, 0400 143
342.

Iloa laulusta!

Tervetuloa nauttimaan yhteislaulusta
- osasitpa laulaa tai et! Lauletaan
yhdessä tuomiokirkon Kryptassa klo
13: pe 23.10. ja pe 27.11. Laulattamassa kanttori Suvi Tirronen.

Konsertit tuomiokirkossa

Su 25.10. klo 18 Gospelyhtye
Caminanten 5-vuotisjuhlakonsertti
”Hyvyyden voima”. Caminante ja
lausuntataiteilija Lea Suopelto. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 e ovelta.
Su 29.11. klo 19 Tenorissimon joulukonsertti

Lähemäki

Tilaisuudet Lähemäen srk-talossa klo
15, Paukkulantie 27
Su 25.10. Yhteisen leivän jaamme
-messu.
La 7.11. klo 18 Konsertti: Viulisti
Sergei Popovin. Ohjelma 10 e, sis.
kahvitarjoilun.
Su 8.11. Isänpäivän perhekirkko.
La 14.11. Miehen tie -tilaisuus.
Su 22.11. Yhteisen leivän jaamme
-messu.

Laajalampi

Tilaisuudet Laajalammen srk-kodilla
klo 15, Kaituentie 27.
Su 1.11. Messu, ”Antakaa toisillenne
anteeksi.”, Mällinen, Husso. Kahvit.
Su 15.11. Raamatun äärellä. ”Kristus
Psalmeissa”, osa II E. Laine. Kahvit.
Su 22.11. ”Virsi soi” -yhteislaulutilaisuus, Husso.
Su 29.11. Messu, ”Valvokaa!” Mällinen, Husso. Kahvit.
Ti 1.12. klo 17–20 Jouluaskarteluilta.
Iltapala- ja materiaalimaksu kolme
vuotta täyttäneiltä 3 e.

Läntinen alue

Su 29.11. klo 14 Jouluaskartelu
Rouhialan srk-kodilla.

Savilahti
Jumalanpalvelukset

Pitäjänkirkossa klo 10 ellei
toisin mainita

Su 25.10. Messu. VanhamäkiViljakkalan kinkeripiirin kirkkopyhä.
Luukkonen , Määttä.
La 31.10. Veteraanien kirkkopyhä,
huonokuuloisten (tekstitetty) messu.
Riitta Kuusi, Määttä, Kirkkokuoro.
La 31.10. klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko. T. Kettunen, S. Kettunen.
Su 1.11. Messu. Luukkonen, Määttä.
Su 8.11. Messu. Vanhala-HarjumaaPajulan kinkeripiirien kirkkopyhä. T.
Kettunen, Määttä, Kirkkokuoro.
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Su 15.11. Messu. E. Laine, S.
Kettunen. Lähetysaiheinen kirkkokahvitilaisuus Kirkonmäen srk-talolla.
Su 22.11. klo 18 Messu Kirkonmäen
srk-talolla. M. Laine, Määttä. Huom!
Ei messua kirkossa.
Su 29.11. Messu. T. Kettunen,
Määttä, Kirkkokuoro. Messu tulkataan viittomakielelle.
Su 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. Luukkonen, Määttä.

Kiinnostuitko
Käsittämättömistä?
Ota yhteys Sonja
Söderlingiin,
p. 0400 143 410 tai
liity Käsittämättömien
Facebook-ryhmään!

Otava

Su 1.11. klo 15 Perhemessu srktalolla. T. Kettunen, S. Kettunen.
La 7.11 klo 15–17 Touhulauantai
srk-kodilla.
Su 15.11. klo 15 Hiljaisuuden kirkko
srk-talolla. Leena Silvonen-Jokinen,
Hanna-Liisa Koistinen-Purps,
Tirronen.
Su 29.11. klo 18 Adventtivesper srktalolla. T. Kettunen, Määttä.

Profeetallisen sanan päivä

”Meillä on Kuningas!” Palavan
sydämen raamattupäivä su 22.11. klo
12–17 Otavan srk-talolla. Puhujana
Outi Cappel, musiikissa Tommi
Cappel. Kahvit.

» Nuori aikuinen! Käsittämättömät on ryhmä sinulle!
Rakastatko neulomista, virkkaamista
tai askartelemisesta? Tahdotko samalla
tehdä hyvää? Jos vastasit kyllä, Käsittämättömät on ryhmä juuri sinulle!
Kyseessä on käsitöiden ympärille kokoontuva ryhmä nuorille aikuisille. Taitotasolla
ei ole väliä, vaan innostus käsillä tekemiseen on tärkeintä. Illoissa nautitaan myös
kuppi kuumaa sekä jotain pientä makeaa.
Illoissa on mukana seurakunnan vs. lähe-

tyskasvatussihteeri Sonja Söderling.
Voit tehdä käsitöitä joko itsellesi tai
myytäväksi esimerkiksi lähetystyön tai
Naisten Pankin hyväksi. Omat materiaalit voi halutessaan ostaa itse, erityisesti
jos toiveissa on tietynlainen materiaali.
Seurakunta kuitenkin avustaa tarvikkeiden hankinnassa, eikä iltaan tarvitse välttämättä ottaa mitään mukaan.
Käsittämättömien työt päätetään

osallistujien toiveiden pohjalta. Esimerkiksi viime vuonna ryhmässä pidettiin
joulukorttipaja. Tänä syksynä on muun
muassa virkattu. – Uusia ideoita otetaan
mielellään vastaan! Syksyn aikana kokoonnumme vielä muutaman kerran. Tiedot
seuraavista kokoontumisista saat joko
Käsittämättömät facebook-ryhmästä tai
Kaupunkilehden kirkollisista ilmoituksista,
kertoo Sonja Söderling.

Rantakylä

Su 25.10. klo 15 Raamattutunti srktalolla: ”Paavali, lähetystyöntekijä ja
teologi”. Luukkonen.
La 7.11. klo 11–13 Touhulauantai
srk-kodilla.
Su 22.11. klo 11 Kyläkirkko srkkodilla. Luukkonen, Gynther.
Jumalanpalvelus ja ruokailu. Lapsille
leikkihetki.

Laulun ja Sanan äärellä

Su 22.11. klo 13 Ihastjärven koululla,
Ihastjärventie 170. M. Laine, Määttä.

Suomenniemi
Jumalanpalvelukset
Suomenniemen kirkossa
Su 25.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Kilpeläinen, Tirronen.
La 31.10. klo 10 Pyhäinpäivän messu.
Suihkonen, Kemppinen.
Su 8.11. klo 17 Sanajumalanpalvelus.
Suihkonen, Kemppinen.
Su 15.11. klo 10 Messu. Suihkonen,
Kemppinen.
Su 22.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Mällinen, Husso.
Su 29.11. klo 10 Messu. Suihkonen,
Kemppinen.
Su 6.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Suihkonen, Kemppinen.

Seurakunta
facebookissa
Tykkää sivuistamme ja seuraa
toimintaa facebookissa!
Löydät meidät nimellä
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta. Myös Anttolan,
Haukivuoren ja Savilahden
alueseurakunnilla on omat
facebook-sivunsa, samoin
kuin tyttö- ja poikatyöllä,
nuorilla ja lapsilla.
Facebookiin päivitetään myös
kuvaterveisiä tapahtumista!

Kehitysvammatyön koordinaattori Tiina Ool ja
arkkipiispa Urmas Viilma kastoivat ja konfirmoivat
Viron kirkon ensimmäiselle kehitysvammaisten
rippileirille osallistuneen Raulin.

Nimikkolähetti kehitysvammaisten
rippikoululeirillä Virossa
Teksti Minna Nikki Kuva Tommi Nikki

Sunnuntai 11. lokakuuta
oli merkittävä päivä yhdeksälle virolaiselle rippikoululaiselle. Viron evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa
Urmas Viilma konfirmoi heidät erityisen kehitysvammaisille järjestetyn rippileirin jälkeen. Seitsemän
konfirmoitavista myös kastettiin.
Tallinnan
tuomiokirkossa pidetyssä konfirmaatiossa avustivat rippileirillä
opettajina toimineet kehitysvammatyön koordinaattori Tiina Ool, asessori Tauno Toompuu ja teologian
tohtori Kaido Soom. Heidän
lisäkseen rippileirillä olivat
mukana lähetystyöntekijät
Minna Nikki Suomen Lähe-

tysseurasta ja Kirsti Malmi
Suomen Evankelisluterilaisesta Kansanlähetyksestä.
Rippikoulu järjestettiin
kahtena viikonloppuna kirkon omassa Talun leirikeskuksessa Tallinnan lähellä.
Jokaisella leiriläisellä oli tukihenkilö auttamassa niin
arjen askareissa kuin rippikouluopetuksessa.

Leiriläiset opettivat
ohjaajiaan

Leirillä opiskeltiin kristinuskon perusteita luovin
menetelmin elämysten ja
kokemusten kautta, laulettiin hengellisiä lauluja
ja opeteltiin rukoilemaan.
Jokainen leiriläinen valmis-

ti itselleen kansion, johon
kokosi materiaalia leirin aikana oppimistaan asioista.
Leirillä harjoiteltiin myös
miten polvistua, ristiä kädet tai ottaa ehtoollisleipä
vastaan.
Leiriläiset puolestaan
opettivat ohjaajia ja avustajia siinä, miten elää todeksi
uskoa ja luottamusta Jumalaan. Usko on lahja Jumalalta eikä sitä voi itsestään pakottaa. Uskon voi vaan ottaa
vastaan.
Virossa rippikoulut ovat
yleensä iltakoulumuotoisia
ja useimmat rippikoululaiset aikuisia. Juuri päättynyt
leiri oli ensimmäinen laatuaan. Kehitysvammaisten
ihmisten on Virossa lähes

mahdotonta päästä täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi, jos ei ole toimintaa,
jossa huomioidaan heidän
erityistarpeensa. Rippileirille osallistuneet asuvat
eri puolilla maata ja monet
heistä osallistuvat kirkon
järjestämiin
kirkkotunteihin kehitysvammaisten
asumisyksiköissä. Seurakuntayhteys siis säilyy leirin jälkeenkin.
Kaste ja konfirmaatio
olivat monen leiriläisen jo
vuosien takainen haave,
josta vihdoin tuli totta. •
Kirjoittaja on Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan
nimikkolähetti.

Seurakunnassa tapahtuu
Lapset
ja perheet
Lisätiedot: www.mikkelintuomio-

kirkkoseurakunta.fi tai Facebook:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
lapset

Päiväkerhot

» Senioritiistai jatkaa sydämen
asialla
Senioritiistain sydänteema jatkuu seurakuntakeskuksen
toisen kerroksen saleissa tiistaina 27. lokakuuta kello
10–12. Päivän asiantuntijaluennoitsijana kuullaan psykologi Marita Hietalaa, jonka aiheena on ”Tunteet ja
sydän”.
–Käsittelen aihetta kahdesta näkökulmasta: Miten
tunteet vaikuttavat sydämeen ja miten niitä tulisi käsitellä, että sydän voi hyvin? Toisaalta kerron myös siitä,
mitä tunteita sydänsairaus saattaa aiheuttaa sekä alkuvaiheessa, leikkauksen jälkeen että myöhemmin, Hietala
valottaa aamupäivän antia.
Luennon jälkeen nautitaan yhteinen lounas kello
11.15–12 kahdeksan euron hintaan. Ruokailuun tulee
ilmoittautua etukäteen diakoniatoimistolle.
Syksyn viimeinen kokoontuminen pidetään tiistaina
24. marraskuuta, jolloin rovasti Marja Kosonen alustaa
aiheesta ”Suurempi kuin sydämeni”. Tällöin käsittelyssä
on siis sydän ja hengellinen ulottuvuus.
Lisätietoa tapahtumista saa diakoniatyön johtaja
Anita Teittiseltä, p. 0400 143 251.

Seurakunnan päiväkerhot 3-5-vuotiaille lapsille ovat alkaneet viikolla 35.
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella
lapsityön johtaja Sirpa Kiesilältä, 0400
143 407.
Tulossa perheretki Rantasipi
Laajavuoren kylpylään Jyväskylään
la 21.11. Tied. Marita Martikainen,
0400 143 349.
Ei kerhotoimintaa koulujen syysloman aikana viikolla 43.

Perhekerhot

Ke klo 9.30–11.30 Anttolan, Kirkonmäen, Lähemäen, Otavan, Rantakylän, Rouhialan ja Ristiinan srk-taloilla.
Haukivuoren Aseman perhekerho
päiväkerhotilassa pe klo 10–12.30.
Ohjelmassa monenlaista mukavaa
puuhaa isoille ja pienille. Omakustanteinen tarjoilu.

Muskarit

Praising Kids –gospel-liikuntaryhmä
Pienet klo 17 ja isot klo 18 Lähemäen
srk-talolla pe 6.11./20.11./4.12. ja
11.12. Tied. Sari-Anne Vauhkonen,
044 542 5466.

Laajalammen srk-koti su klo 12
Rukoushuone (Pihlajatie 2) ke klo 18
Rämälän koulu su 25.10./22.11. ja
13.12. klo 9
Tupala (Mäkituvantie 2F 30) su klo 11
Vitsiälän kylätalo (Ristiina), su 22.11.
klo 15
Lastentupa
Lastentuvassa pyhäkouluhetki ja
monenlaista mukavaa puuhaa 4
vuotta täyttäneille la klo 9.30–12.30.
Mukaan omat eväät, sisäjalkineet
ja sään mukainen ulkoiluvarustus.
Maksuton.
Mikkelin srk-keskus, Kuuttitupa:
7.11. ja 12.12. Tied. Arja Piilemä,
0400 143 320.
Ristiinan srk-keskus, päiväkerhotila:
7.11. ja 5.12. Tied. Mervi Kovanen,
0400 143 671.

Tytöt ja pojat
Seurakunta järjestää tytöille ja pojille
mukavaa ja monipuolista kerhotoimintaa kokkailusta bänditoimintaan
ja sählystä puuhailuun. Katso kerhojen ajat ja paikat www.mukaan.net.
Kerhot jäävät joulutauolle viikolla 51
ja alkavat jälleen viikolla 1. Talvilomaviikolla ei ole kerhoja.

Donkkis Big Night

Donkkis Big Night on junioreiden

Miehen tie -tilaisuus Lähemäen srktalolla la 14.11. klo 15.
Miesten keskusteluilta Haukivuoren
srk-talolla ti 17.11. klo 18. Voitto
Huotari: Uskonnot ja rauha. Matalan
kynnyksen ilta joka miehelle. Kaikkia
koskettavista teemoista kuullaan
ja keskustellaan. Yritys tai yhteisö
tarjoaa kahvit ja esittelee toimintaansa. Musiikkia ja iltahartaus.
Aloittelijoiden raamattupiiri miehille:
Srk-kesk. Kokouskellarissa paritt. vkot
ti klo 17–19. Tied. Veli-Ville Varneslahti, 0440 888 107.
Miesten piiri Kirkonmäen srk-talon
kahviossa ke klo 14. Kaikille miehille
avoin hengellinen keskusteluryhmä.
Tied. Raimo Paajanen, 0400 653 736.
Sylkky – Yksin- ja yhteishuoltajien ilta
srk-kesk. ke klo 17. Tervetuloa lasten
kanssa. Tied. Irene Wirilander, 0400
143 722. Ei 21.10.

Ikäihmiset
Kerhot alueittain

Diakonian
aamupalat
ja pienryhmät
Anttola
Päivä kerrallaan -ryhmä Rantasaunalla ti 27.10. klo 13–16.
Peittotalkoot srk-talon yläkerrassa ke
11.11. ja 9.12. klo 12–15. Tied. Reetta
Sirkiä, 0400 143 452.
Lauluhetki Palvelukeskuksella ke
18.11. klo 14.
Haukivuori
Diakonian aamupala Työnkulman
kerhohuoneessa ke klo 9-10 (2 e).
Diakonian päiväkahvit srk-talon
Takkatuvassa ma 2.11. klo 13 (joka
toinen ma). Kahviraha 3 e.
Tiistaitupa srk-talon Takkatuvassa
ti klo 12. Ohjelmasta vastaavat eri
järjestöt ja srk. Kahvi 2 e.
Mikkeli
Diakonian aamupala Mikkelin Työttömät ry:ssä (Porrassalmenkatu 1) ti klo
9-10 (2 e).

Anttola

Seurakunnan nuorten toiminta:
www.mukaan.net.

Kyyti-kerho srk-talolla to 13.11. klo
12–14. Päiväkahvi 2 e. Muut kerhot:
27.11. ja 10.12.

Nuotta-nuortenillat

Haukivuori

Saunaillat: Pitkäjärven srk-kodilla.
Kaikki saunavuorot klo 17.30–20. Ma
ja ke: naiset ja tytöt, ti ja to: miehet
ja pojat.

Nuoret

Lähemäen srk-talolla pe
6.11./13.11./20.11./4.12. ja 11.12.
klo 18. Joulujuhla 18.12. klo 12. Järj.
Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ja
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.

Pyhäkoulu on lasten (3v. täyttäneet)
ikioma kirkkohetki, joka kestää
puolesta tunnista tuntiin. Pyhäkoulunohjaajina ovat vapaaehtoiset
seurakuntalaiset. Tied. Sirpa Kiesilä,
0400 143 407.

Miehet ja isät

Kirkonemännät ja diakoniawäki
Kirkonmäen srk- talon kahviossa ma
2.11./16.11./30.11. ja 14.12. klo 10.
Tied. Anne Pöyry, 0400 143 419.

Taaperomuskari 2-3-vuotiaille
vanhempineen Rouhialan srk-kodilla
joka toinen ma klo 9.30–10.15.
Ohjaaja Mari Turunen, 0400 143 344.

Pyhäkoulut

Etelä-savolaisista osaajista koottu Gospelyhtye Caminante on saavuttanut syksyn korvalla viiden vuoden
iän. Juhlan kunniaksi Caminante pukee vaelluskengät
jalkaansa, nakkaa virsikirjan reppuun ja lähtee reissuun
ympäri maakuntaa.
Hyvyyden voimaksi nimetty juhlaesitys on koskettava kokonaisuus lausuntataiteilija Lea Suopellon esittämiä runoja sekä suomalaisten lempivirsiä uuteen,
jopa yllättävään asuun sovitettuna. Sovituksista vastaa
yhtyeen kosketinsoittaja Vesa Tirri. Hyvyyden voima on
viimeisin Caminanten seitsemästä konserttikokonaisuudesta, joissa pääroolissa on gospelmusiikin ja runojen
vuoropuhelu.
Caminante on vuosien karttumisen lisäksi kasvanut
alkuvuodesta uudella jäsenellä. Laulaja Kirsi Suovalkamaa kuullaan juhlakonsertissa vanhojen tuttujen caminantelaisten rinnalla.
Hyvyyden voima 5-vuotisjuhlakonsertin kiertuepaikat ja -ajat ovat Mikkelin tuomiokirkko 25.10., Mäntyharjun kirkko 1.11., Vaalijalan kirkko 8.11., Haukivuoren
kirkko 8.11. ja Hirvensalmen kirkko 15.12. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu on kymmenen euroa.
Caminanteen kuuluvat kosketinsoittaja Vesa Tirri,
basisti Kimmo Sappinen, laulajat Tanja Häkkinen, Kirsi
Suovalkama, Mimmi Rantala, Tarja Pyhähuhta ja Pete
Nikulainen, joka soittaa myös kitaraa sekä lausuntataiteilija Lea Suopelto.
Tarkemmat aikataulut ja lisätietoa konsertista löytyy
Caminanten Facebook-sivulta.

Anttolan srk-talo ti 27.10./24.11. ja
15.12. klo 16–18.15
Haukivuoren srk-talo ti 3.11. ja 1.12.
klo 16–18.15
Ihastjärven koulu (Ihastjärventie 170)
ma 9.11. ja 7.12. klo 17.30–19.45
Lähemäen srk-talo pe 30.10. ja 27.11
klo 17.30–19.45
Otavan srk-talo to 12.11. klo
17.30–19.45
Rantakylän srk-koti to 19.11. ja
10.12. klo 17.30–19.45
Ristiinan Kirkonkylän koulu
(Koulukeskus, Mäkitie
30) to 5.11. klo 17 -19.15
Järj. Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Anttolassa srk-talolla pe klo 9–9.30
pienimmät (ei kävelevät pikkuiset) ja
klo 10–10.45 isommat ja sisarukset.
Ohjaaja Mari Salminen, 0400 143
318.

Ristiinassa Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2, to klo 9–9.30 (talon väki)
sekä 9.30–10 (lapset ja aikuiset).
Ohjaaja Minna Puhakka, 0400 143
672.

» Caminante kuljettaa kuulijan
hyvyyden voiman suojaan

toiminnallinen ilta. Illan ohjelma
sisältää raamattuopetusta, draamaa,
nukketeatteria ja monia hauskoja
toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen
voi tuoda pientä naposteltavaa. Illan
päätteeksi arvotaan osallistujien
kesken palkintoja. Tied. Sari-Anne
Vauhkonen, 044 542 5466/ EteläSavon Kansanlähetys.

Seurakunnassa tapahtuu
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Opiskelijat ja
nuoret aikuiset
Kolme kohtaamista -illat

Lähemäen srk-talolla ke klo 18
21.10. Tiina-Mari Mällinen: ”Minä ja
Aamos”
28.10. Raamis
4.11. Heikki Huttunen: “Minä ja
Filippus”
11.11. Leffailta
18.11. Raija Kotilainen: ”Kohtaan,
kunnioitan ja kuuntelen”
25.11. Raamis
2.12. Matti Manninen: “Minä ja
Mooses”
9.12. Raamis
16.12. Joulujuhla Laajalammen srkkodilla
Järj. Kansanlähetys ja Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunta. Tied. SariAnne Vauhkonen, 044 542 5466

Naiset ja äidit
KaikkiNaiset tuomiokirkon kryptassa
ke 28.10. klo 17.30. Mus. maist.
Sirkka-Liisa Huuhtanen: Musiikki
-tunnelman luoja ja hetkien syventäjä.
Äitien saunailta Ristiinassa Ruunaniemen rantasaunalla pe 30.10. klo
18–20.30 sekä Äitien iltapäivä la
21.11. klo 13–17. Tied. ja ilm. Taru
Rantalainen, 0400 143 668.
		
Naisten tuumauspiiri Suomenniemen
srk-kodilla ti 3.11. klo 17 (kuukauden
1.ti). Kahviraha 2 e. Tied. Irene Wirilander, 0400 143 722.
Sylkky – Yksin- ja yhteishuoltajien ilta
srk-kesk. ke klo 17. Tervetuloa lasten
kanssa. Tied. Irene Wirilander, 0400
143 722. Ei 21.10.

Pöytä on katettu srk-talolla to 29.10.
klo 10–12 . Lounas ja kahvi 8 e. Muut
kerhot: 12.11./26.11. ja 10.12.

Ristiina

Seurakuntakerho srk-kesk. to 29.10.
klo 11–13. Lounas ja kahvi 8 e. Muut
kerhot: 12.11./26.11. ja 10.12.
Eläkeläisten porinaryhmä srk-kesk.
kahviossa to 22.10. klo 10–11.30.
Muut ryhmät: 5.11./19.11. ja 3.12.

Mikkeli

Laajalammen srk-kodilla ma 26.10.
klo 11.30. Ruokailu klo 11.30,
ohjelma klo 12.30. Lounas ja kahvi 8
e. Muut kerhot: 9.11., 23.11. ja 7.12.
Srk-kesk. Aulakahviossa ke 28.10. klo
13. Kahvi 2 e. Muut kerhot: 11.11. ja
9.12.
Kiiskinmäen Päiväkeskuksen kerhotilassa (Kiiskinmäenkatu 2) to 29.10.
klo 13–15 Kahvi 2 e. Muut kerhot:
12.11./26.11. ja 10.12.
Lähemäen srk-talolla to 29.10. Klo
10.15 jumppa, klo 11 lounas, klo 12
ohjelma, klo 13 kahvi. Lounas ja kahvi
8 e. Muut kerhot: 12.11./26.11. ja
10.12.

Savilahti

Vanhemman väen kerho Kirkonmäen
srk-talolla to 22.10. klo 10.30–11.30.
Lounas klo 11.30, 6 e. Muut kerhot:
5.11./19.11. ja huom! 10.12. joulujuhla.
Päiväpiiri Rantakylän vanhustentalon
kerhohuoneessa ke 4.11. klo 14–15
(paritt. vkon ke).
Otavan vanhemman väen piiri srktalolla ti 3.11. klo 11, sauna ja uinti
klo 10–11, lounas klo 11, 6 e. Muut
kerhot: 17.11. ja 1.12. Yhteinen
joulujuhla pitäjänkerholaisten kanssa
Kirkonmäellä 10.12.

Senioripysäkki: Kysy lisätietoa Maaret
Marttinen, 0400 143 238.
Ristiina
Diakonian aamupala Pellosniemen
koululla ma klo 9-10 (2 e).

Vammaiset	
Kehitysvammaiset
Haukivuori: Kehitysvammaisten
srk-kerho Pääskylän palvelukodissa
kerran kuussa klo 13. Tied. Kaija-Riitta
Pomell, 0400 143 434.
Mikkeli: Kehitysvammaisten kerho
srk-kesk. Aulakahviossa ke 25.11. ja
9.12. klo 18–19. Tied. Maaret Marttinen, 0400 143 238.
Kuurot/Viittomakieliset
Kuurojen seurakuntailta srk-keskuksen Aulakahviossa ti 3.11. klo 16–18.
Adventtileiri Susiniemessä 11.–13.12.
Adventtimessu viitottuna Pitäjänkirkossa 29.11. klo 10.
Kauneimmat Joululaulut Pitäjänkirkossa viitottuna 18.12. klo 18.
Tied. Anne Pöyry anne.poyry@evl tai
p.0400 143 419.

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

Sururyhmät
Läheisensä menettäneiden ryhmät
- Tukea surun keskelle, kun läheisen
kuolemasta on aikaa noin 3-12 kk.
To klo 13–15 Kirkonmäen srk-talolla
alk. 5.11. Tied. ja ilm. 26.–27.10. p.
0400 143 419, anne.poyry@evl.fi.
Ti klo 9.30–11 srk-kesk. alk. 10.11.
Tied. ja ilm. 26.–27.10. p. 0400 143
257, tarja.nousiainen@evl.fi.
Anttola: srk-talolla, alk. vko 45. Tied.
ja ilm. 31.10. menn. p. 0400 143 452,
reetta.sirkia@evl.fi.
Lapsensa menettäneiden ryhmä
alkaa, kun ilmoittautuneita on sopivasti. Tied. ja ilm. p. 044 351 4169,
raila.leino-ehrnrooth@esshp.fi.
Mikkelin kriisikeskus järjestää ryhmiä
äkillisesti läheisensä menettäneille
ja itsemurhan tehneiden läheisille.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kriisikeskukseen, 015 214 401.

Diakonian muut
tapahtumat
Kynttilähetki

Su 15.11. klo 17 kynttilähetki itsemurhan tehneiden muistoksi tuomiokirkon portailla. Petteri Kilpeläinen.
Järj. Virike ry.
Omaishoitajien kirkkopyhä
Anttolassa Su 22.11. Yhteiskyyti
lähtee tuomiokirkon kryptalta klo
9.15 ja paluukyyti Anttolasta klo
14.15. Ilm. 12.11. menn. diakoniatoimistoon ma, ti, pe klo 9-11, p. 0400
143 250 tai muuna aikana Maaret
Marttinen, 0400 143 238. Hinta 5 e.
Ylitä raja! - Vastuuviikon tilaisuus
su 25.10. alk. klo 11.30 kahvitarjoilulla srk-kesk. salissa (2.krs). Jassin
Rezai on mikkeliläinen Ekumeenisen
Vastuuviikon lähettiläs. Afganistanista kotoisin oleva Jassin kertoo
oman tarinansa sekä kotoutumisesta
Suomeen ja Mikkeliin. Mukana
Markku Liukkonen, Anita Teittinen ja
Irene Wirilander.

Muut tapahtumat
ja retket
ICEJ:n Israel-tilaisuus

Huonokuuloiset

Ma 26.10. klo 18 srk-kesk. yläsalissa.
Kahvit klo 17.30. Vieraana tohtori Ulla
Järvilehto, musiikkissa Matkamiehet,
srk:n puheenvuoro. Vapaaehtoinen
kahviraha exodustyölle. Järj. ICEJ ja
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.

Näkövammaiset

Hiihto- ja lasketteluretki
Pyhätunturin Kairosmajalle
2.-9.4.2016

Messu Pitäjänkirkossa 30.10. klo 10.
Saarnaa Riitta Kuusi.
Kerho srk-keskuksen Aulakamarissa
ti 17.11. ja 15.12. klo 12.30–14. Tied.
Maaret Marttinen p. 0400 143 238

Vapaaehtoiset
Lue vapaaehtoistoiminnasta lisää:
www.vapaaehtoistyo.fi/mikkeli
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteys Mari Ylöseen,
0400 143 232 tai Hannele Häkkiseen,
0400 143 253.
Anttola: ”Yhdessä ulkoilemaan”
Palvelukeskuksen asukkaiden kanssa
joka to klo 15. Lisätietoa p.0400 143
452.

Mukaan mahtuu noin 30 lähtijää. Täyshoito huoneesta riippuen n. 500–610
e. Hinnat tarkentuvat kevättalvella.
Bussimaksu n. 130 e. Perillä ohjattuja
hiihtoretkiä, hiljentymisiä Revontulikappelissa, maittava täysihoito, yhdessäoloa, saunomista ja avantouintia.
Matkanjohtajana Hilveliisa Ukkonen.
Kairosmajalla mukana Kansan raamattuseuran työntekijöitä. Tied. ja ilm.
Hilveliisa Ukkonen, 0400 143 241, hilveliisa.ukkonen@evl.fi.

English Service

Sunday 29.11. at 1 pm (klo 13) at the
crypt of Mikkeli Cathedral
Tuesday 1.12. at 6 pm (klo 18) English
Carols at the crypt of Mikkeli Cathedral
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Herätysliikkeet
Rukouksen talo/Kansan
Raamattuseura

Lähemäen srk-talolla ma klo 17. Tied.
Inkeri Häkkinen-Vuorinen, 044 345
6348.

Herättäjä

Su 8.11. klo 10 Jumalanpalvelus
tuomiokirkossa, kahvit ja seurat kryptassa. Klo 18 iltaseurat tuomiokirkossa. Seuroissa juhlitaan erityisesti
Urpo Karjalaisen 30-vuotista uraa
Herättäjä-yhdistyksessä.
To 12.11. klo 18.15 seurat tuomiokirkon kryptassa.
La 28.11. myyjäiset srk-kesk. klo 10.

Kansanlähetys
Ristiina
Ma 26.10. klo 18 Sisälle sanaan
-raamattuluento srk-keskuksen Valon
salissa 2. Tess 2. ”Laittomuuden
ihminen ja pelastukseen valitut”. Ma
23.11. klo 18. 2. Tess. 3. ”Varoitus
kurittomasta elämästä”, Matti
Manninen.

» Mielenterveys- ja
vapaaehtoistyö kohtaavat
Mikä mielenterveysasioissa askarruttaa? Kiinnostaako
vapaaehtoistyö? Tarvitsetko tukihenkilöä tai ystävää? Ojentaisitko kätesi -tapahtuma Stellan tähtitorilla
lauantaina 21. marraskuuta kello 12–16 kokoaa teemasta
kiinnostuneet yhteen. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden sekä
asiantuntijoiden kanssa!

Ristimäki
To 5.11. klo 18 Sisälle sanaan
-raamattuluennot Galatalaiskirjeestä
srk-kesk. Yläsalissa ”Mitä on kristityn
vapaus” ja ”Rakkaus on lain täyttymys”, Pekka Eskelinen.
La 5.12. klo 9-12 Lähetyksen adventinajan myyjäiset srk-kesk. Tuotteita
otetaan vastaan samana aamuna
klo 8 alk., Raili Korhola.
Savilahti
Su 15.11. klo 11.30 Lähetysaiheinen
kirkkokahvitilaisuus Kirkonmäen
srk-talolla. Saara Karttunen, Taru
Kettunen, mus. Matkamiehet.
Joulumatka Pietari-Pushkin
11.–13.12. Hinta 275 e, sis. ryhmäviisumin, matkan, majoituksen ja
ruokailut. Omalla viisumilla 200 e.
Ilm. 13.11. menn. seera.ollikainen@
gmail.com tai p. 0440 214 248.
Gospeljumpat: Peitsarin
koululla ke klo 16.30–17.30,
naisille ja miehille sama ryhmä!
Oma alusta ja juomapullo mukaan.
Ohjaajana Sari-Anne Vauhkonen,
044 542 5466.

Suomen Raamattuopisto
Päivätilaisuudet
Su 1.11. klo 14 Aulakahviossa ”Kuinka
olen Kristuksen tuoksuna?” Esko
Räsänen ja Juha Hasanen.
Su 6.12. klo 14 Aulakahviossa
”Uskossa etsivät isänmaata” Markku
Liukkonen ja Juha Hasanen.
Raamattuluennot
Ke 21.10. klo 18 Yläsalissa. 1. Piet. 2.
Juha Hasanen.
Ke 18.11. klo 18 Kokouskellarissa. 1.
Piet. 3. Juha Hasanen.
Raamattupiiri
Ma 2.11. klo 13 Kokouskellarissa,
16.11. klo 13 Aulakamarissa,
30.11. klo 13 Aulakahviossa. Vetäjinä
Martti Juutilainen ja Matti Miettinen.
Yhteisen leivän jaamme -messu
Su 25.10. klo 15 Lähemäen srktalossa. Kilpeläinen, Tirronen, s. Juha
Hasanen
Su 22.11. klo 15 Lähemäen srktalossa. Kilpeläinen, Husso ja s. Juha
Hasanen
Jos haluat järjestää seurat Suomen
Raamattuopiston työn tukemiseksi,
ota yhteyttä: Juha Hasanen, 044 516
7250 tai juha.hasanen@sro.fi.

» Lohdutuksen sävelet soivat
jälleen Harjun kappelissa
Harjun kappelissa järjestetään jälleen pyhäinpäivän alla
kaksi Lohdutuksen säveliä -tilaisuutta. Tilaisuudet ovat
tiistaina 27. lokakuuta kello 17 ja kello 19. Tilaisuudet on
tarkoitettu kaikille, jotka haluavat hiljentyä surun ja kaipauksen äärellä.
–Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty konsertti
sai niin hyvän vastaanoton, että tänä vuonna päätimme
järjestää kaksi esitystä, jotta kaikille riittäisi istumapaikkoja,
totesi johtava kanttori Päivi Karjalainen.
Illan aikana kuullaan tuttuja sävelmiä ja lauluja, joita
usein toivotaan siunaustilaisuuksiin. Näitä ovat mm. Suojelusenkeli, Ota hänet vastaan, Matkamiehen virsi ja Albinonin Adagio. Erityisesti lapsensa menetystä sureville on
valittu Päivi Karjalaisen säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen
sanoittama laulu Taivaan pienten enkelten kyliin sekä lasten
iltalaulu Nuku, lapsi.
Illan musiikista vastaavat kanttori Kaija Huhtanen, urut
sekä katedraalikvartetti, jossa laulavat Suvi Tirronen, Päivi
Karjalainen, Mikko Miettinen ja Lassi Suihkonen. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Jouluajan tapahtumatiedot
löydät seuraavasta lehdestä.
Niitä päivitetään myös
seurakunnan verkkosivuille.

16

Isä, Poika ja rock’n’roll

Neljännessä kerroksessa

Onko Jumala
vuorotteluvapaalla?

Sinä olet minä?

Teksti Kari Rossi

Missä piileskelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella?
Vai kaiken takana? Vai vuorotteluvapaalla? Tällaisia kyselee
suomirockin iki-ikoni Hector eli
Heikki Harma kappaleessaan
Kuunnellaan vaan taivasta. Biisi ilmestyi vuonna 2003, jolloin
käytiin Irakin sotaa. Ei voi kuin
hämmästellä Hectorin pohdiskelua. Terävää ja nokkelaa,
uskovaa ja toivovaa, hellää ja
kaipaavaa. Hectorin uskonnonfilosofinen rocklyriikka upposi
kansaan ja lienee monen kuuli-

jan kohdalla päätynyt korvamatojen
galleriaan.
Jumalalle soitin, koitin sitä tavoittaa. Missä äijä
väijyy, kun ei sitä
kiinni saa? Näin
Jumalaa
haikaili
edesmennyt Juice
Leskinen. Kappale nimeltä Jumala
ilmestyi Albumilla
Boogie-teorian alkeet vuonna 1983.
Juicen anarkistinen jumalkaipuu
lyö rajusti korville.
Sanojen takana voi
nähdä kapinallisen
rokkarin
tarttumassa Jumalaa rinnuksista kiinni ja
haastamassa tappeluun. Rockstara
etsii Jumalaa raivoisasti, ja samoin
teki vanhan testamentin Jaakob haastamalla
Jumalan painiotteluun. Jumala
voitti eikä Jaakobkaan oikeastaan hävinnyt. Se oli eräänlainen win-win. En usko, että Juicekaan hävisi.
Hector ja Juice eivät jumalkaipuussaan ole mikään poikkeuksia. Näitä armonkerjäläisiä
on rock pullollaan. Miksi puhe
Jumalasta uppoaa silloin, kun
esittäjä on rockmuusikko? Syy
tuskin on vain siinä, että tekijä
on suuri stara, jonka kaikki tuotokset myyvät. Kysymyksen voi

kääntää myös päälaelleen. Miksi puhe Jumalasta ei useimmiten uppoa silloin, kun esittäjä
on pappi tai muu kirkon työntekijä? En yritä vastata kumpaankaan kysymykseen. Tyydyn vain ihmettelemään sitä
sumeaa logiikkaa, joka liittyy
kysymykseen Jumalasta. Jumala näyttää olevan kiinnostava
juttu silloin, kun periaatteessa
ei pitäisi olla ja päinvastoin.
Jumala on vaikea aihe. Siksi
Hectoria, Juicea ja monia muita
rokkareita on syytä onnitella.
He ovat onnistuneet tekemään
Jumalasta kiinnostavan. He
ovat löytäneet sopivat sanat ja
uskottavan tyylin. Kirkon sisäpiireissä on koko 2000-luvun
ajan oltu huolestuneita siitä,
että kirkko ei kiinnosta sillä tavalla kuin kirkon edustajat toivoisivat. Eli väärin sammutettu.
Tähän huolipuhujien sekakuoroon en itse jaksa liittyä.
Jumala ei ole kuollut eikä kuopattu. Hän ei voi pitää vuorotteluvapaatakaan, eikä pelkästään
siksi, että teki töitä vain kuusi
päivää - sattuu vaan olemaan
niin kysytty äijä. Jumaljano ei
näytä sammuvan, joten eiköhän
toivoteta Hector ja Juicekin tervetulleiksi Jumalan valtakunnan VPK:n porukoihin. •
Sarjassa pastori Kari Rossi
pohtii rock-musiikin aarteita
taivaallisella twistillä.

Sain jättää hyvästit isälleni
Teksti Inkeri Häkkinen-Vuorinen

si hänen kohdallaan.
Saavuttuani isän huoneeseen hän istui sängyn laidalla,
hymyili ja sanoi iloisesti: ”Inkeri, sinä tulit”. Vastasin, että niin
tulin ja kysyin, miten hän voi ja
onko ollut vaikea päivä. Isäni
sanoi, että hän ei voinut syödä eikä nousta, kun oli Israelin
kuninkaan juhlassa. Isä lisäsi
vielä, että se kuningas oli niin
mahdottoman kaunis.
Hoitaja kertoi myöhemmin
hämillään, että isäni elintoiminnot olivat hidastuneet, mutta

Eija Karhu
Kirkkohallitus järjestää perheneuvojille erikoistumis- ja täydennyskoulutusta. Syyskuun
lopussa järjestetyssä seminaarissa oli ”kertauskurssilla” myös kaksi mikkeliläistä perheneuvonnan työntekijää. Tässä jutussa on
irrallisia lainauksia seminaarissa käsitellyistä
läheisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyvistä
aiheista, joista jokin voi sopia lukijankin mietittäväksi.
Juttusarjassa seurakuntaviraston neljännen
kerroksen asukit eli perheasiain neuvottelukeskuksen väki kirjoittaa perheen ja parisuhteen
teemoista.

Elossa

Isäni oli sairastellut ja sydän
oli lähes lopussa. Hän oli terveyskeskussairaalassa,
josta
sain soiton työpäiväni päätteeksi. Hoitaja ilmoitti, että jos vielä
haluaisin tavata isäni, minun
pitäisi tulla kiireesti. Isän vointi
oli heikentynyt ratkaisevasti.
Päätin lähteä, vaikka matkaa sairaalaan oli reilut 100
kilometriä. Koko matkan ajan
rukoilin, että saisin vielä tavata
isäni tässä ajassa, pyysin isälleni voimia ja siunasin, kuitenkin
niin kuin Taivaan Isän tahto oli-

”Tee seuraava harjoitus: Istu alas ja sulje silmäsi. Ole rauhassa itsesi kanssa. Ajattele:
Minä olen minä. Tässä ja nyt. Mieti sitten
parisuhdettasi, tai jos elät yksin sitä suhdetta, jossa haluaisit olla. Jos parisuhteesi olisi
ravintola, millainen ravintola se olisi? Minkälainen olisi ravintolan sisustus ja tunnelma?
Kuinka pöytä olisi katettu? Minkälaista ruokaa tilaisitte ja miten sitä söisitte? Tilaisiko
kumpikin oman mieltymyksensä mukaan, vai
päättäisikö toinen molempien puolesta? Olisiko annoksia yksi vai useampi? Millä tavalla
aterian päätteeksi kiittäisit puolisoasi?”
”Olen seksuaalinen olento kohdusta hautaan. Seksuaalisuus ei ole yhtä kuin seksi tai
jokin erillinen suoritus. Parisuhteessa seksuaalisuuteni toteutuu parhaiten, kun voin olla
kokonainen oma itseni hyvässä vuorovaikutuksessa puolisoni kanssa. Kun olen turvassa,
sitoutunut, arvokas ja hyväksytty. Kun voin
heittäytyä ja antautua. ”Saadakseen parhaat
mahdolliset eväät elämäänsä vauva tarvitsee
symbioosin eli suhteen, jossa on yhtä toisen
kanssa. Symbioottisesta suhteesta irrottauduttuaan jokainen pääseekin harjoittelemaan uutta: Kuinka tarvita toisia ihmisiä ja
ilmaista oma tarvitsevuutensa? Miten pysyä
sopivasti erillisenä omana itsenään ja näyttää
oma tahtonsa? Kuinka oppia kunnioittamaan
toisen erillisyyttä ja tahtoa? Vain erillinen ihminen kykenee parisuhteessaan aitoon seksuaaliseen läheisyyteen.”
”Miten matka menisi, jos te kaksi lähtisitte Fiat 600:lla Rovaniemelle?”

vähän ennen kuin tulin, hän
olikin noussut ylös ja pyytänyt
ruokaa. Isäni eli vielä pari kuukautta ja monet läheiset pääsivät häntä tapaamaan.
Meille on annettu lupa rukoilla joka tilassa. Silloinkin,
kun se jo inhimillisesti tuntuu
toivottomalle, Jumalalle kaikki
on mahdollista. •
Juttusarjassa seurakuntalaiset
kertovat saamastaan rukousvastauksesta.

