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Pääkirjoitus
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tiedotuslehti

Raha. Ei paha.
Tunnen kaksi naista, joiden
taloudenpitoa erityisesti arvostan. Toinen hankkii vaatteensa
kirpparilta, mutta kattaa kyläilijöille aina kahvipöydän – arkisesti ja numeroa tekemättä.
Toinen on maksanut kotinsa
pienestä palkastaan, elättänyt
lapsensa ja säilyttänyt iloisen
ja hyväntahtoisen mielensä silloinkin, kun oma velkareppu on
taas kerran tukevoitunut kattoremontin tai sairaalakulujen
vuoksi. He eivät ole raharikkaita naisia, jotka olisivat läheskään aina saaneet haluamansa.
Kuitenkin he ovat päättäneet,
ettei raha tai sen puute saa ylen
määrin vaikuttaa heidän arvoi-

hinsa, asenteisiinsa, sanoihinsa
tai tekoihinsa.
Raha on tabu. Palkka on
yksityisasia. Talous on tylsää.
Näihin väitteisiin törmäsin tätä
lehteä koostaessani. Kuitenkin kätemme käy kukkarolla
viikoittain ja vähintään yhtä
useasti kulutus myös kuuluu
puheissa tai kulkee ajatuksissa.
Väestöliiton tutkija Lassi Lainiala avaa sivun 6 artikkelissa
sitä, miksi rahasta riidellään
perheissä kolmanneksi eniten heti kotitöiden jakamisen
ja lastenkasvatuksen jälkeen.
Eurot rajoittavat ja rahoittavat
toimintaa myös työpaikoilla.
Seuraavan sivun jutusta sel-

viää yleistasolla, mihin seurakunnan rahat kuluvat. Jos asia
kiinnostaa tarkemmin, kannattaa seurata kirkkoneuvoston
kevään kokouspöytäkirjoja tai
kysyä kulujen kohdentumisesta
johtavilta työntekijöiltä.
Sananlaskuissa (Snl.30:7-9)
Agur pyytää: ”Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran, kuin tarvitsen.”
Rahaa tarvitaan, mutta sen ei
tarvitse hallita elämää. Itse asiassa sillä (tai sen puutteesta
huolimatta) voi tehdä myös hyvää. Kiitos teille, ihanat naiset,
jotka olette rakastaneet minua
myös rahoillanne.

Gallup

Kasvokkain
Alkaako rahasta stressaaminen jo kouluiässä vai
päteekö nuoriin sanonta huoleton, hevoseton
mies? Polun toimitus päätti kysyä asiaa kolmelta
lukiolaiselta.

Minttu Vartiainen
Mietin jonkin verran raha-asioita: riittävätkö rahat koulukirjoihin, ruokaan ja vaatteisiin. Ei nuorten kesken kuitenkaan ajatella, että jos jollain on
enemmän rahaa, hän olisi muita arvokkaampi.

Jumalat
piilossa?
jolta odottaa kaikkea hyvää.
Voiko talouden kasvu muodostua yhteiskunnassa sellaiseksi jumalaksi, jonka varaan
ihmisen perusluottamus yksinomaan sitoutuu? Kiintymystä
rahaan ja omaisuuteen pääsee
tunnustelemaan
esimerkiksi
miettimällä, mihin liittyvät tärkeimmät huolen tai ilon aiheet
elämässäni. Kultainen vasikka
jättää palvojansa kuitenkin sisäisesti tyhjäksi. Kuluttaja huomaa, että rahalla ei sittenkään
voi ostaa omantunnon rauhaa,
aitoa rakkautta, terveyttä ja
yleensä elämän arvokkaimpia
asioita. Ne meidän on saatava
lahjaksi.
Kaksi asiaa onkin syytä pitää mielessä, kun rahasta puhutaan. Ensiksikin epävarmaan
rikkauteen ei kannata panna
toivoaan. Jeesus kertoi miehes-

Seuraava lehti ilmestyy 17.3.2016. Ilmoitusaineistot
ke 24.2. klo 12 mennessä tiedotustoimistoon.

Krista Eskelinen

Tuomiorovastilta

Ajassamme jumalat pyrkivät
piiloutumaan ja niiden tunnistaminen on entistä vaikeampaa. Ne eivät välttämättä ole
edes mitenkään uskonnollisia,
vaan hallitsevat ihmisiä monien erilaisten elämänalueiden
piirissä. Jumalattomaksi elämä
ei siis muutu, sillä johonkin ihminen aina kuitenkin luottaa ja
turvautuu - ellei muuhun niin
itseensä.
Jokaisella ajalla on omat
jumalansa. Ne ovat niitä arvoja, ideoita ja trendejä, joita
kulloinkin eniten seurataan ja
joihin viime kädessä elämä halutaan ankkuroida. Ne näyttävät tuovan turvallisuutta epävarmuuteen. Kuka tai mikä on
meidän jumalamme? Pakoon
emme tätä kysymystä pääse,
sillä jokainen etsii jotakin, johon voi kiinnittää toivonsa ja
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tä, jonka elämän tähtäyspiste
oli rikastua yhä enemmän. Kun
elämä tuli päätepisteeseen,
hänelle ei lopulta ollut mitään
hyötyä omaisuudestaan. Toiseksi se, mitä ihminen omistaa,
ei vaikuta hänen ihmisarvoonsa. Jokainen meistä on Jumalan
silmissä arvokas riippumatta
siitä mitä meillä on tai mitä
teemme.
Olemme saaneet elämän
lahjaksi. Meitä ei ole lunastettu millään katoavalla tavaralla,
vaan Kristuksen kalliilla verellä. "Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita
jumalia." Ensimmäisen käskyn
Jumala on oikealla paikalla silloin, kun Hän saa olla elämässämme kaiken hyvän antaja.
Juha Palm
Tuomiorovasti

Marianne Salminen
Helpoiten rahat kuluvat vaatteisiin ja muihin
omiin menoihin. Saan rahaa vanhemmilta, eikä
asiaa muuten tule juuri mietittyä.

Niki Löytty
Olen ollut kesätöissä ja oppinut, että käyttörahat
täytyy itse ansaita. Eniten kuluu vapaa-aikaan
ja koulukirjoihin. Saattaa aiheuttaa kateutta, jos
jollain on enemmän kulutettavana kuin toisilla,
mutta ei raha tee kenestäkään sen parempaa
ihmistä.
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Seurakuntatyön rahankäytön top 5 vuonna 2015:
nuorisotyö, hautatoimi,
lapsityö, diakonia ja kirkolliset toimitukset.
Kirkkoherra Juha Palm
kertoo seurakunnan strategian suuntaavan toimintaa
kohti luovuutta ja ajankohtaisuutta. ”Meillä täytyy
olla uskallusta luopua
niistää omana aikanaan
radikaaleista uutuuksista,
jotka eivät enää ole niin
kiinnostavia”.
Alakuva havainnollistaa,
kuinka suuri osa seurakunnan rahoista käytetään
seurakuntatyöhön, kiinteistötoimeen, hallintoon ja
hautatoimeen.

Vakaa talous
turvaa toiminnan
Seurakunnassa säästetään, jotta toiminta olisi tasapainoista
ja joustavaa. Toiminnan lisäksi seurakunnan rahat kuluvat
kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon sekä hallintoon.
Teksti Krista Eskelinen Kuvat Markus Mattila

Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnassa talous ja toiminta kulkevat käsi kädessä. Viime vuonna
erilaiseen seurakuntatoimintaan
käytettiin noin 5,4 miljoonaa euroa.
– Tämä tarkoittaa noin puolta
seurakunnan toimintakuluista, kertoo talouspäällikkö Tiina Snicker.
Vaikka vuoden 2015 talousluvut valmistuvat vasta myöhemmin
helmikuussa, ovat seurakunnan
suurimmat menoerät jo selvillä:
eniten (1,9 milj. euroa) panostetaan lapsiin ja nuoriin.
– Lapsena saadut vaikutteet tukevat kasvua ja turvaavat elämää
ja rippikouluissa tavoitamme lähes
koko ikäluokan mikkeliläisnuoria.
Lasten, perheiden ja nuorten tukeminen on meille tärkeää ja se luo
pohjan kaikelle kirkon työlle, kokee
kirkkoherra Juha Palm.
Vuonna 2015 hautatoimeen
suunnattiin puolestaan 970 000
euroa, seurakunnan auttamistyöhön eli diakoniaan noin 750 000

euroa ja kaste-, vihki- ja hautaustoimituksiin noin 500 000 euroa.
Seuraavaksi suurimmat kulut olivat
seurakuntatyössä jumalanpalvelustoiminnassa (424 000 euroa),
lähetys ja kansainvälisessä työssä
(364 000 euroa) sekä tiedotuksessa (228 000 euroa).

Jotain uutta,
jotain vanhaa

Tasapainoisen talouden tarkoituksena on turvata seurakunnan hyvin
toimiva perustyö: rippikoulut, kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset ja niin edelleen.
– Samalla meillä pitäisi olla
viisautta etsiä uusia tapoja tavoittaa ihmisiä ja rohkeutta luopua
jostain vanhasta. Tarvitsemme
näkökulmanvaihdosta, jossa toiminta lähtee entistä enemmän
seurakuntalaisten ideoista, pohtii
Palm ja nostaa esimerkiksi syksyllä startanneen KaikkiNaisetryhmän.

– Ajatus ja toteutus nousi Ristimäen alueneuvoston puitteissa ja
naisten teemalliset tapaamiset ovat
osoittautuneet suosituiksi. Tällaista aktiivisuutta tarvitsemme ja sitä
meidän tulee myös tukea.
Samoilla linjoilla on myös Tiina
Snicker:
– Hyviin ja perusteltuihin tarpeisiin löytyy kyllä rahaa. Kun työtä ja sen tavoitteita priorisoidaan,
kulut saadaan kohdennettua joustavasti myös ajankohtaisiin tarpeisiin reagoiden. Tämä on myös seurakuntalaisten etu.

Kohtaamisia vai
kiinteistöjä?

Toiminnan lisäksi seurakunnan rahat kuluvat kiinteistöjen ylläpitoon
ja huoltoon (2,5 miljoonaa) sekä
hallintoon (1,1 miljoonaa).
– Hauta- ja kiinteistötoimen
kuluihin emme pysty määräänsä
enempää vaikuttamaan. Ylläpidettävien rakennusten kulut makse-

taan, vaikka sähkön tai veden hinta
kallistui, konkretisoi Snicker.
Kuitenkin säästöjä on saatu viime vuosina juuri suunnitelmallisen
kiinteistöstrategian avulla. Tämä ei tarkoita vain
käyttökelvottomista rakennuksista luopumista, vaan esimerkiksi investoimista Susiniemen
maalämpöön.
– Henkilöstökuluissa olemme
puolestaan pystyneet säästämään
luonnollisen poistuman, esimerkiksi eläköitymisten kautta, kertoo
Snicker.
Kuinka käy seurakunnan toiminnan ja kohtaamisten?
– Emme voi enää ajatella, että
tavoitteemme on pelkästään kohdata työntekijöinä seurakuntalaisia, väittää Juha Palm.
– Tärkeämpää on mahdollistaa
tilanteet, joissa seurakuntalaiset
pääsevät kohtaamaan toisiaan. Kun
tällaisia toimintamuotoja löydetään, tulisi niihin olla uskallusta panostaa – myös rahallisesti.
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Kolumni

Kyllähän ne
ympäristöasiat
ovat tärkeitä,
mutta…
Olen kuullut monesti edellä mainitun lauseen. Mitä muttia sieltä sitten tulee? Mutta kun työtä on muutenkin niin paljon. Niin
kuin se nyt lisäisi työmäärää, että esimerkiksi printtaa vain ehdottomasti tarpeellisen
ympäristömerkitylle paperille, sammuttaa
turhat valot tai lajittelee jätteensä oikein.
Mutta kirkon pitäisi keskittyä perussanomaansa. Näen perussanomaan olennaisesti kuuluvaksi, että yritämme vähentää
niiden lähinnä kehitysmaissa asuvien ihmisten ahdinkoa, joihin meidän rikkaiden
maiden kerskakulutuksen haitat kohdistuvat. Lähimmäisen rakastaminen on yhteisen
hyvän jakamista tasapuolisesti kaikille. Yksi
hyvinvointivaltioiden asukas kuluttaa (moni)
kymmenkertaisesti verrattuna kehitysmaiden asukkaaseen. Kuitenkin kehitysmaiden
väkirikkautta pidetään usein syynä ilmastonmuutokseen. Tietoisesti unohdamme, että
meillehän siellä kehitysmaiden hikipajoissa
tuotteita tuotetaan. Meidän elintapamme
aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.
Mutta kun ympäristön huomioimisesta
tulee vain lisää kustannuksia. Seuraamalla
ja vähentämällä veden, sähkön ja lämmönkulutusta seurakunta on säästänyt merkittävästi käytettäväksi perustyöhönsä, siis
esimerkiksi lasten, nuorten ja vanhusten
hyvinvointiin.
Mutta kun meillä on vielä niin paljon
tehtävää ympäristöasioissa. Ei ympäristödiplomi tarkoita, että olisimme hoitaneet
täydellisesti kaikki ympäristöasiamme. Ympäristödiplomin saa seurakunta, joka ottaa
käyttöön kirkon ympäristöjärjestelmän ja
täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Kyse
on ympäristöasioiden huomioimisesta toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Arvioinnin jälkeen tehdään tarvittavat korjaukset.
Viime aikoina olen kuullut onneksi muttia harvemmin. Ehkä se kertoo osaltaan, että
neljännen Ympäristödiplomikauden alettua
tuomiokirkkoseurakunnassa ympäristöasioiden huomioiminen on osa arkea.
Mari Ylönen

Diplomiin kuuluva ympäristöohjelma sisältää tavoitteet muun muassa keittiölle, toimistoille, jätehuollolle
ja hautausmaan hoidolle. Ympäristökasvatussuunnitelma sisältää puolestaan seurakuntien työaloja
koskevat ympäristökasvatukselliset tavoitteet.

Ympäristötyön
edelläkävijä
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sai
neljännen ympäristödiplominsa kiittävin arvioin.
Teksti Krista Eskelinen Kuva Aarne Ormio

Ympäristön suojelu ja eettiset valinnat ovat ohjanneet
seurakunnan
päätöksentekoa vahvasti jo 1990-luvulta. Vuonna 1999 Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunta
oli
mukana Ympäristödiplomin pilottihankkeessa.
Sitoutuminen kestävään kehitykseen on ollut vahvaa, sillä
uusimme Suomen seurakunnista
ensimmäisenä diplomin neljättä
kertaa. Seurakunnan ympäristötyötoimikunnan puheenjohtaja
Osmo Luukkonen antaa tästä
kiitoksen työntekijöille.
– Ympäristötyöstä on tullut meille jo tapa. Vakiintuneet

käytännöt ja koulutus tukevat
hyvää työtä myös henkilöstön
vaihtuessa.
Seurakunnan ympäristötyö
on vaikuttavia valintoja ja määrätietoista toimintaa, ei pikkuasioiden kanssa näpertelyä.
Kirkkohallituksen myöntämän
diplomin kriteerit ovat tiukat ja
tavoitteelliset; todistus myönnetään seurakunnalle, joka on
sitoutunut kehittämään toimintaansa jatkuvasti ympäristön kannalta paremmaksi.
Erityistä kiitosta Mikkeli
sai luomu- ja lähiruuan käytöstä, vahvasta ympäristökasvatuksesta sekä onnistuneesta

Lasten suusta

kiinteistöstrategiasta.
–
Energiankulutuksesta
saimme parhaat mahdolliset
pisteet, mikä on tällä kiinteistömassalla huikea juttu. Susiniemen maalämpö, ympäristömerkityn sähkön käyttäminen
ja led-lamppuihin siirtyminen
ovat esimerkkejä, jotka selittävät alhaisen hiilijalanjälkemme, Luukkonen kertoo.
Ratkaisut rakentamisessa,
kunnostamisessa ja kiinteistöistä luopumisessa ovat puolestaan vaikuttaneet siihen,
että sähkön, lämmön ja veden
ominaiskulutus vähenee vuositasolla seurakunnassamme.

Niilo pohtii itsenäisyyspäivänä: ”Tämän täytyy
olla joku hyvin tärkee päivä, kun liput liehuu…
No niinhän se onkin: minun nimipäivä!”
Juteltaessa ammateista pieni tyttö kertoo:
”Nellin isä on poliisi ja minun isä on sotilas. Ja
minun ukki on kuningas!”
Äiti laulaa lapsilleen unilauluksi ”Joka ilta
kun lamppu sammuu”, jossa on kahdeksan
säkeistöä. Viidennen säkeistön kohdalla kuuluu
pojan sängystä kyllästynyt ääni: ”Eikö tää laulu
ikinä lopu?”
Lastenohjaaja kertoo: ”Minä sain naapureilta
tosi kauniin tulppaanikimpun, mutta ei ne

kukat jaksaneet aueta, vaan ne kuoli silleen
nupulleen.” Joku kerholaisista: ”Olisit laittanu
niille vettä!”
Odotetaan ukkia kotiin. Kohta kuistilta
kuuluukin jo kopinaa. Hertta terästää kuuloaan
ja kysyy: ”Kuulitko mummi ukin ääntä? Minä
kuulin, kun minä oon tyttö. Tytöt kuulee aina
ukkinsa ääntä!”
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Matkakarkit
Yhteisvastuu torjuu nuorten
syrjäytymistä
Vuoden 2016 keräys tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria Suomessa
ja Ugandassa. Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä ja osallisuutta
partiotoiminnan avulla. Ugandassa keräysvaroin tuetaan nuorten ammattikoulutusta ja toimeentuloa. Viime vuonna
mikkeliläiset osallistuivat Yhteisvastuukeräykseen 46 723 eurolla. Näillä varoilla
laajennetaan Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoimintaa koko maahan ja autetaan lapsia kouluun Haitissa.
Varsinainen kirkkovuosi
Mikkelissä juhlitaan tänä vuonna niin
Pitäjänkirkkoa kuin Suomenniemen kirkkoa. Edellinen täyttää 200 vuotta ja juhlatilaisuuksia on ympäri vuoden elokuisesta piispanmessusta lokakuiseen Toivon
talo -musiikkinäytelmään. Vuosi huipentuu lokakuussa, jolloin myös Arto Myllärisen ja Lasse Heikkilän Pitäjänkirkon ja
entisen maaseurakunnan vaiheista kertova musikaali saa ensiesityksensä. Suomenniemen kirkko täyttää puolestaan
150 vuotta ja suunnitelmissa on muun
muassa juhlakonsertti heinäkuulle.
Isovanhemmuus avaa uutta
Pienet tai isot lastenlapset kääntävät
isovanhempien elämässä uuden lehden.
Tilanteeseen sisältyy isoja ilon tunteita,
mutta myös hämmennystä ja epävarmuutta. Aiempien polvien toimintamallit
eivät välttämättä enää päde, ja osasta
opitusta olisi hyvä oppia pois. Mistä löytyvät voimavarat isovanhemmuuteen?
Tule kuulemaan ajatuksia isovanhemmuudesta ja sen voimavaroista Mikkelin
seurakuntakeskukselle (Savilahdenkatu
20) perjantaina 19. helmikuuta kello 13–
16. Luennoitsijana on perheterapeutti ja
pastori Liisa Välilä. Luennolle on vapaa
pääsy, ei ryhmäkeskusteluja, kahvitarjoilu.

Hamahelmi

Avajaispäivänä “Turkki” ja “Suomi” yhteiskuvassa. Sanna Paasonen ja
turkkilaiset osallistujat viittoivat kotimaansa viittomat.

Kuurosokeana kuurojen
maailmankongressissa
Teksti Sanna Paasonen

Istanbulissa pidettiin loppukesästä 17. Kuurojen maailmankongressi. Kongressiin oli rekisteröitynyt kaikkiaan 1 317 osallistujia yli
100 eri maasta, mutta kongressin
ulkopuolella törmäsin vielä kymmeniin viittomakielisiin turisteihin. Pohjoiskorealaiset pääsivät
ensimmäistä kertaa osallistumaan
kongressiin, mikä oli historiallinen
edistysaskel.
Kongressin teema oli ihmisten
monimuotoisuuden vahvistaminen.
Viikon aikana käsiteltiin muun muassa kaksikielistä opetusta, kehitysyhteistyötä ja tummaihoisten kuurojen asemaa Amerikassa.
Itse edustin kuurosokeusasiantuntijaryhmässä, joka perustettiin Australiassa yli kaksi vuotta
sitten. Asiantuntijaryhmää koordinoi Philip Dobson Etelä-Afrikasta ja minun lisäkseni mukana
ovat Christine Roschaert Kanadasta ja Sarah Reed Englannista.
Erityiskiitokseni Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalle, Otavan ja
Mikkelin Lionsille, Kuurojen Liitolle
ja Suomen Kuurosokeat ry:lle, joi-

den avustusten ansiosta sain puhua
kuurosokeiden integroitumisesta
kuurojen yhteisössä.
Kuurosokeat ovat osa viittomakielistä yhteisöä, mutta valitettavan
moni syrjäytyy syystä tai toisesta.
Suurin syy on tiedonpuute siitä,
miten kuurosokea tulee kohdata.
Yksinkertaisia apukeinoja ovat hyvä
valaistus keskustelutilanteessa ja
huomion kiinnittäminen kuurosokean olkapään koputuksella.
Kuurojen maailmankongressi ei
ole tarkoitettu ainoastaan kuuroille,
vaan se on meidän kaikkien viittomakielisten yhteinen tapahtuma.
Oli jännä seurata, kun kongressin
avaus- ja loppupuheenvuoron piti
turkkilainen coda eli kuurojen vanhempien kuuleva lapsi. Hän viittoi
kansainvälistä viittomakieltä niin
sujuvasti, ettei kukaan voinut uskoa
hänen olevan oikeasti kuuleva.
Viittomakielisyys ei ole kuulosta ja näöstä kiinni; kuuleva poikani
tuotti ensimmäisiä viittomia jo viiden kuukauden ikäisenä, siis ennen
kun alkoi puhua. Hän on myös kasvanut kaksikielisenä.

Kuka?
Läpsystä vaihto! Näin lennokkaissa -ja lumisissa- tunnelmissa
vietettiin Otavan olympialaisia
vuonna 2008. Lasten ja nuorten
hiihtokisan lisäksi sivakointia pääsi kokeilemaan neljän naisen tyylillä, ja lystiä tuntui olevan.
Tänä vuonna Otavan olympialaisissa sivakoidaan ja viete-

tään talvista touhupäivää 21. helmikuuta. Perinteet kantavat siis
edelleen.

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

Sanna Paasonen
• mikkeliläinen kasvatustieteiden maisteri
• kouluikäisen pojan äiti
• syntymästä saakka kuuro, yliopiston opiskeluaikoina sokeutunut
• suomen- ja viittomakielinen opettaja Evantia-konsernissa, erityisasiantuntija Violan Saumuri-hankkeessa ja etiopialaisessa kuurosokeiden
kehitysyhteistyöhankkeessa sekä sijoittaja kiinteistöalan perheyrityksessä
• Kuurojen Liiton hallituksen jäsen ja Mikkelin Kuurojen Yhdistys ry:n
puheenjohtaja
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Minun juttuni

Lähde mukaan,
olen kanssasi!
Olen Kaija Kilpeläinen Ristiinan peräkylästä, reilut 32 kilometriä taajamasta korpeen
päin. Jäin leskeksi 2003, jolloin asuin Lahdessa, ja päätin muuttaa takaisin syntymäkotiini Mikkeliin. Aloin harrastaa vapaaehtoistoimintaa 2005, jolloin lähdin mukaan
myös Yhteisvastuukeräykseen.
Yhteisvastuu on minulle tapa, joka on
ollut aina olemassa. Sen kautta tehdään
hyvää vaikeissa oloissa olevien ihmisten hyväksi niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Vuosien varrella olleista teemoista kuoleman kohtaaminen tulee ensimmäisenä
mieleen. Aikanaan tämä koettiin vaikeaksi
teemaksi, mutta minulle se ei ollut vaikea.
Läheisten lähtiessä viereltä teema on tullut
tutuksi ja se on minulle myös koskettavin
ja läheisin teema. Viimevuotinen vapaaehtoisteema on myös sydäntäni lähellä.
Vuosien varrelta vahvasti mieleen jäänyt muisto on juuri kuoleman kohtaamisen
teemalla: keräystilanne Ristiinassa, kun tehtiin ”rynnäkkö” eli käytiin keräämässä ovelta ovelle. Mukana oli aivan ihania nuoria
tyttöjä, jotka suhtautuivat aiheeseen hyvin
eivätkä säikähtäneet, vaikka kokemusta ei
ollut. Nuoria voisi olla enemmänkin mukana kerääjissä, yhteistä tekemistä usean sukupolven voimin.
Lahjoittamalla keräykseen autat niin
kotimaan kuin ulkomaan vaikeissa oloissa
olevia ihmisiä. Voit tulla mukaan myös kerääjäksi ajatuksella: ”Lähde mukaan, olen
sinun kanssasi”. Uusilla kerääjillä olisi aina
hyvä olla mukana kokenut kerääjä, näin
pääsee helpommin alkuun asiassa. Voit ottaa yhteyttä joko seurakuntaan tai suoraan
kerääjiin, jos tunnet heitä. Yhteisvastuukoulutuksesta saa opastusta ja ohjemateriaalit
ovat hyviä, kun niihin malttaa tutustua.
Seurakunnan alueella järjestetään YVtapahtumia sekä kerätään kaupoissa ja
ovelta ovelle. Toivotaan, että tänä vuonna
saadaan runsaasti vapaaehtoisia tekijöitä
mukaan!
Juttusarjassa seurakuntalainen esittelee
itselleen tärkeän ryhmän, toiminnan tai
tapahtuman.

Aina mielessä

Minun rahat =
Kun valtion talous on tiukalla, nousee työ- ja
raha-arvojen merkitys myös yksittäistalouksissa.
Kuinka venyttää senttiä niin, etteivät perhesuhteet
kärsi taloudenpidosta?
Teksti Krista Eskelinen Kuva Henri Kähkönen

Työkaveri toi Dermosilin
kevätkuvaston kahvipöydälle,
mutta uskaltaako niitä voiteita
ja purnukoita enää kantaa kotiin, kun edellisistäkin tuli sanomista? Auton vaihto uudempaan himottaisi, mutta Q7 ei
kuitenkaan mene läpi perheen
hallitusneuvotteluissa. Kumpi
hankkii lapsille uudet toppahousut?
Rahankäyttöön, säästämiseen ja kuluttamiseen liittyvät
valinnat ovat osa arkipäivää.
Monelle lounaspaikan suunta
on vielä helppo päätös, mutta
suurempia hankintoja joutuu
selittämään pidempään niin itselleen kuin puolisolleen. Tämä
näkyy myös riitelytilastoissa.
Väestöliiton
perhebarometrin (2013) mukaan neljäsosa aviopareista riitelee rahasta vähintään kerran kuussa.
Avopareilla luku nousee 28
prosenttiin ja eronneiden parien kohdalla puhutaan jo 61
prosentista.
Rahasta riidellään perheissä kolmanneksi eniten kotitöiden jaon ja lasten kasvatuksen
jälkeen. Kuitenkin kaikista pienituloisimmilla pareilla raha on
yleisin riidan aihe. Väestöliiton
perhetutkija Lassi Lainialan
mukaan perheen tulotaso vaikuttaa parisuhdetyytyväisyyden lisäksi eroalttiuteen: Mitä
paremmin perhe tulee toimeen,
sitä tyytyväisempiä sen jäsenet
ovat parisuhteeseensa ja sitä
vähemmän suunnittelevat eroa.
– Toisin sanoen tutkimustulos tarkoittaa sitä, että hyvin
suuri osa parisuhteen ongelmista johtuu perheen tiukasta
taloudesta, Lainiala toteaa.

– Perheiden hakeutuessa
pariterapiaan tai -neuvontaan
voisikin rohkeammin keskustella myös talouskysymyksistä.
Yhteiskunnallisella tasolla tulisi puolestaan pohtia, miten saadaan työpaikkoja ja tarvittavia
sosiaalietuuksia kaikkein heikoimmassa tilanteessa oleville
perheille.

Siitä puhe
mistä puute

Perheen tiukka taloustilanne ei
pelkästään aja riitelemään rahasta; Rahan valta ulottautuu
myös asenteisiin ja arvoihin.
– Perheet tai yksilöt, jotka
joutuivat tinkimään rahankäytöstä, arvostivat työnteon hyvin
korkealle, Lainiala avaa tuoreita tutkimustuloksia.
– Kun taloudessa menee hyvin ja ihmisillä on töitä, vapaaaikaan liittyvät arvot ja perhearvot nousevat puolestaan
tärkeämmiksi ihmisten omilla
ranking-listoilla.
Taloudesta
puhuttaessa
kyse on pitkälti ihmisten kokemuksista, ei niinkään palkkapussin koosta. Keskituloisen
säännöllinen tulotaso ei esimerkiksi näy luksuksena arjessa, jos hieman liian suuri vuokra tai asuntolaina painaa päälle.
Siksi myös Väestöliiton
barometri on jaettu kokemuksellisiin muuttujiin: puhutaan
erinomaisesti toimeen tulevista, melko mukavasti toimeen
tulevista, niistä, jotka pärjäävät jos harkitsevat sekä niistä,
jotka joutuvat tinkimään lähes
kaikesta.
– Yleisin talousriidan aihe

on selviäminen. Jos tienaa vähän tai on paljon pakollisia
menoja, ei pariskunnalle jää
välttämättä lainkaan rahaa käytettäväksi kivaan ja ylimääräiseen.
Kiva ja ylimääräinen ei välttämättä tarkoita edes ravintolaillallisia tai koko perheen
ulkomaankeikkaa. Eurontarkka
talous ei kestä edes automatkaa
sukujuhliin – tai sitä autoa.
– Taloudessa pätee vanha
sananlasku: Siitä puhe, mistä
puute.

Rahat vai
kolmipyörä?

Mies ansaitsee puolisoaan
enemmän kolmessa taloudesta
neljästä. Lainialan mukaan suomalaisperheen rahankäytöstä
sovitaan kuitenkin useimmiten
yhdessä.
– Vaikka mies haluaisi hankkia sen päheän urheiluauton,
muistuttaa nainen viimeistään
autokaupoilla, että reissuille
pitäisi saada mukaan koira ja
matkatavaratkin. Hankinnoista
tulee usein keskustelun kautta
yhteisiä, vaikka toisella puolisolla olisi toista parempi palkkatulo, Lainiala kokee.
Hankinnoista keskustelu ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että
nainen ja mies jakaisivat kulut
tasapuolisesti.
Tutkimusten
mukaan naiset maksavatkin
yleisimmin esimerkiksi ruoka- ja päivittäistavaraostokset,
lasten kulut, vaatteet ja kengät,
lahjaostokset sekä sisustamiseen käytettävät kulut.
Miehet taas maksoivat naisia yleisemmin kodinkoneet ja
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sinun rahat?

Rajuimmat riidat saattavat syntyä arjen pienistä asioista. Perhesuhteet voivat paremmin, kun rahasta puhutaan muulloinkin kuin riidellessä.

-elektroniikan, lämmityskulut, auton, lomat ja huvitukset kuten ulkona syömisen, vakuutukset sekä
myös asuntolainaa tai vuokraa – siis
hyödykkeitä, joita ei kokkailla kurkusta alas.
Vaikkei Lainiala juuri innostu
feministissävytteisistä näkökulmista, kannustaa hän sopimaan tasapuolisen taloudenpidon säännöistä.
– Perheessä voidaan esimerkiksi määrittää, mitä kukin laittaa
yhteisiin menoihin ja mikä osa jää
omaan käyttöön. Jos toinen on toista pienituloisempi, aiheuttaa kulujen jakaminen tasan ristiriitoja.
– Suurin osa vähintään viisi
vuotta yhdessä olleista pareista kokeekin, että kaikki rahat ovat perheen yhteisiä. Tämä edistää osaltaan parisuhteen hyvinvointia. Jos
toinen osapuoli kokee jatkuvasti,

että toinen pääsee hyötymään tai
joutuu itse maksamaan liikaa, syntyy konflikteja.
Pahimmillaan toistuvat konfliktit tai epäoikeudenmukaisuuden
kokemus johtavat eroon, jolloin voi
olla merkitystä myös sillä, kuinka
kuluja on jaettu parisuhteessa.
– Avoerossa naisen oikeus vaatia itselleen miehen hankkimia autoja tai kodinkoneita voi olla heikko
ja johtaa pitkällisiin setvimisiin. En
kehota säilyttämään kuitteja kaikesta, mutta jotenkin pitäisi sopia,
että tämä on nyt yhteinen ostos.
Myös avioeroissa ositusriidat
ovat yleisiä. Niissä käsitellään usein
hyvityksiä vedoten siihen, että toinen on rahoittanut perheen menoja
enemmän. Paljon jää siis keskinäisen sopimisen varaan.

Lapsuuden malleista
omaan taloudenpitoon
Rahasta riidellään etenkin nuorissa perheissä. Ajatuksia ohjaavat
vielä lapsuudenperheestä tutut talousmallit, jotka poikkeavat usein
toisistaan. Lisäksi muut muutokset, kuten lapsen syntymä tai uusperheen muodostus, haastavat totuttuja toimintatapoja.
Lassi Lainiala uskoo kuitenkin,
että rahankäyttö lähtee vähitellen
kulkemaan kohti pariskunnan näkemysten mukaista keskiarvoa.
– Yhteiset ostokset ja niistä
keskustelu luo perheen oman talouskulttuurin. Yhteinen tili yhteisille menoille on myös nähty
hyväksi keinoksi vähentää ristiriitoja.

Eri asia on, jos kina taloudessa
ei johdu toisen kulutustottumuksista vaan omista toiveista.
– Vanhempien sukupolvi on
ollut säästäväisempää. Nykyään
rahaa käytetään hövelimmin ja
eletään kädestä suuhun. Ei etelän
matkoja tehty 20 vuotta sitten kovinkaan usein, ja nykyisin pitäisi
päästä käväisemään ulkomailla
vuosittain.
– Toisaalta nuorilla perheillä
ei ole juurikaan rahaa säästöön
meneväksi, sillä asuminen kallistuu jatkuvasti. Köyhimmät voivat
vain haaveilla omistusasumisesta
ja suuri osa palkasta menee kuukausittain vuokraan.
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Näillä nurkilla

Rakkautta ja suoraa puhetta

Jari ja Krista Lampisen perhe on keväällä uuden edessä. Krista on palannut kuuden vuoden tauon jälkeen töihin ja Jarin ympäripyöreät päivät alkavat maatilan
kesätöiden alkaessa. Perheen neljällä lapsella on samalla totuttelu uuteen arkeen. Ruokapöydässä syödään tilan omia kananmunia, jotka haetaan pienestä kanalasta.

Teksti ja kuvat: Kari Kauppinen

Lampisen kuusihenkinen perhe
elää rosoista maaseudun arkea.
– Maatalousyrittäjän elämää on
hankala selittää ulkopuoliselle. Se
tarkoittaa sitä, että kun kevät tulee,
niin mies häviää. Silloin alan puhua
peltoleskeydestä, kertoo arjestaan
Krista Lampinen.
– Ja sitten kun syksy tulee, niin
mies palaa kotiin.
Ihan yhtä soittoa ei Kristan
aviomies Jari Lampinen ole poissa
kotoa, mutta työt pitävät tiiviisti otteessaan.
– Hänen on oltava jatkuvassa
valmiudessa, hän hötkyilee joka
suuntaan. Mutta niinhän se on, että
sesonkiaikana ne työt on tehtävä.
Turha sitä nyt olisi mennä kovilla
pakkasilla lumen alta maata kääntämään.
Talviaikaan työt eivät toki lopu,
vaikka Jari voikin olla enemmän kotosalla perheen kanssa.
– Edelleen huomaan ajattelevani, että kun kynnöt on tehty, niin Jarillakin on enemmän aikaa olla ko-

tona. Sitten aletaan kuitenkin tehdä
rästihommia, joita ei kerta kaikkiaan ole ehditty aiemmin tehdä.
– Siinä pestään ja rasvataan koneita, vaihdetaan niihin nippeliä ja
nappelia. Ja kun tulee lunta, ovat lumiurakat edessä.
Jari kertoo talon ulkopuolisista
töistä.
– Auraan muutamia yksityisteitä ja metsäyhtiöille ajetaan teitä
auki.
Krista mainitsee vielä vuoden
ympäri toteutuvan rutiinin.
– Elukat on hoidettava aamuin
illoin, oli keli mikä tahansa, oli pyhä
tai arki.
– Olemme asuneet täällä vuodesta 2007 ja olen pienen kaupungin asukkaana hiljalleen totutellut
tähän. Samat rutiinit toistuvat maatalon töissä, ja totta kai sitä ymmärtää, että keväällä tehdään kylvöt ja
sitten korjataan rehu ja viljat myöhemmin. Paljon on kuitenkin sellaisia työvaiheita, joissa on riittänyt
opeteltavaa.

– Isäni oli yrittäjä, mutta onhan
tämä ihan erilaista. Muistan lapsuudesta, kun lomamatkalla oltiin, niin
isä puhui puhelimeen missä tahansa. Täällä yritys vaatii läsnäoloa.
– Meidän elämä menee puolen
vuoden sykleissä.

Työmaa alkaa
kun oven aukaisee

Jari Lampinen kuuntelee rauhallisena vieressä, naurahtaa väliin, jatkaa
sitten puhetta.
– Työviikko on seitsemän päivää
ja siinä on 24 tuntia joka päivässä.
Kun menen ovesta pihalle, niin työpaikkani on siinä. Ei tule sellaista tilannetta, että työt olisi tehty. Yrittäjä on jatkuvassa työssä. Sitä miettii
koko ajan, mitä tehdään huomenna,
mitä jäi tekemättä ja mitä voisi tehdä toisin.
Krista jatkaa.
– Tavallaan sellainen suunnitelmallisuus, joka niin sanotussa
normiperheessä on, puuttuu meiltä.

Että kun esimerkiksi tulee talvi, voidaan kiireisen kesän jälkeen lähteä
reissuun. Ei se meillä toteudu.
Aviomies kuuntelee edelleen
vieressä. Hän tietää nämä asiat. Asioista on puhuttu perheessä. Joku
voisi järkyttyä vaimonsa suoruudesta. Maaseudulla eläminen ei ole
pelkkää idylliä.
Krista puhuu suoraan ja rakastavasti.
– En ole siitä erityisen katkera,
vaikka tiettyinä hetkinä siltä voi
tuntuakin. Olen ratkaissut sen niin,
että Jari on sitten täällä ja menemme lasten kanssa. Mutta olisihan
se kiva, jos voisi koko perhe olla ja
mennä yhdessä.
Jari sanoo, että kodin piirissä
työskentelyssä on etunsakin.
– Lapset leikkivät pihalla ja heitä näkee siinä kaiken aikaa. Ja kesällä he voivat olla joissakin puuhissa
mukanakin.
Krista jatkaa.
– Jos joku meidän lapsista jää
tänne tilaa jatkamaan, niin me läh-
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Näillä mennään!
Itsepähän olen
ukkoni valinnut.

demme johonkin taajamaan.
Sen olen alusta asti tehnyt hyvin selväksi, että olen hänen takiaan muuttanut tänne ja sitten
vanhuspäivillä voidaan muuttaa minun takia lähemmäs palveluja.
– Voihan se olla, että mieli
kerkeää vielä muuttua, mutta tällainen suunnitelma minulla on.
– Mutta hyvä täällä on olla.
– Ja kun oma työ on ihmisten parissa touhuamista, osaan
myös arvostaa rauhaa. Silloin
kun monta vuotta olin lasten
kanssa kotona ja Jarin peltotyöt
olivat hippeimmillään, niin kyllä sitä ajattelin, että kaupungissa pääsisi helpommalla.
– Mutta näillä mennään. Itsepähän olen ukkoni valinnut ja
niillä valinnoilla on tietyt seuraukset. Ja niinhän se on Jarillekin
tietyt seuraukset, että on minun
kanssani lähtenyt kulkemaan.

Kaupunkielämää
on myös ikävä

Jari Lampinen sanoo, että
maanviljelystä ja tilanpidosta
on valtavia harhakuvia.
– Suurin on se, että maanviljelijät ovat hirmuisen rikkaita
ja että joka vuosi on uusi traktori. Että valtion virkamiehet

kantavat ovesta sisään rahaa ja
kun ovesta ei mahdu, niin sitten
kaadetaan ikkunasta.
– Tämän ajattelun myötä
tulee se, että maanviljelijän tekemää työtä ei arvosteta, kun
luullaan, että työ on helppoa.

Ja kun työtä ei arvosteta, niin ei
arvosteta myöskään kotimaisia
tuotteita.
– Omassa pöydässämme kotimaisuusaste on korkealla, koska tiedämme, miten paljon sen
eteen on tehty työtä.

Lampisten perheen rutiineihin kuuluu iltarukous. Kun asia
tulee puheeksi, samassa yksi
lapsista aloittaa rukouksen lukemisen. Iltaisin siunauksia lähteekin rakkaille ihmisille moneen kertaan rukouksen aikana.
– Se on sellainen rauhoittumisen hetki päivän päätteeksi,
sanoo Jari.
Kirkossa perhe käy harvemmin.

– Kirkossa käydään, kun
kirkkoon asiaa on. Pääsääntöisesti se on joku lasten kautta
tuleva juttu.
Krista kertoo rippikoulustaan ja ehtoollisesta.
– Rippikoulu oli sellainen
kokemus, että siellä uskon asioista pystyi puhumaan arkisesti. Siihen asti tästä teemasta oli
tavallaan tehty sellainen myytti,
mitä ei osannut käsitellä. Ri-

parilla tuli sinuiksi sen kanssa,
kuka minä olen ja miten minä
uskon. Eli ei tarvitse olla tietynlainen.
– Ehtoollisella koen hirmu
vahvasti sen, että on sopiva välikkö lähettää viestejä ja ajatuksiaan niille läheisille ihmisille,
jotka ovat jo siirtyneet toiseen
hiippakuntaan.
Jari jatkaa.
– Siinä on lähetys päällä.

Lampiset asuvat Närhilän kylällä muutaman kilometrin päässä
viitostiestä Otavan eteläpuolella. Matkaa Mikkelin keskustaan
on kolmisenkymmentä ja Ristiinaan kuusitoista kilometriä.
– Viihdyn täällä, mutta haaveilen pienistä arjen iloista kuten että kauppaan voisi mennä
kävellen tai pyörällä tai lenkille
ihan tehdylle reitille. Ettei tarvitsisi joka paikkaan mennä autolla. Mutta onhan täällä lasten
kanssa kiva asua. Turvallinen
pihapiiri.
– Tilaa temmeltää, jatkaa
Jari.
Krista käy päivätyössä tilan
ulkopuolella. Hän on toimintaterapeutti.
– Monen vuoden tauon jälkeen nyt olen taas työelämässä.

Lampisten neljä lasta ovat
1-6 -vuotiaita ja sukupolvenvaihdos tilalla tehtiin vuonna
2006. Jarin vanhemmat luopuivat tuolloin tilanpidosta ja Jarista tuli neljännen sukupolven
viljelijä.
– Silloin vielä opiskelin agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa. Kun valmistuin,
muutimme tähän yhteen. Tila
on ollut suvun hallussa 1800-luvun lopulta.
Lampiset olivat alkaneet
seurustella vuotta aiemmin ja
vuotta myöhemmin nuoripari
muutti tilalle.
– Ensimmäisen kerran tapasimme partiossa, kun olin
12-vuotias ja Jari 15-vuotias.
Seurustella aloimme kahdeksan
vuotta myöhemmin.
Molemmat vetävät edelleen
ryhmiä partiossa Ristiinassa.

Maataloudesta
paljon harhakuvia

Rippikoulu ja ehtoollinen
vaikuttavia kokemuksia

Olet täällä
Ristiinan kirkko, kappeli, hautausmaa, seurakuntakeskus, Himalansaaren kyläkirkko ja
Ruunaniemen leirikeskus palvelevat seurakuntalaisten toimintaa. Ristiinan alueseurakunnassa tavoitellaan tasapuolisuutta eri alueiden
kesken. Esimerkkinä tästä on eri kylillä kodeissa pidettävät kinkerit, joihin kokoonnutaan
talvella ja kesällä yhteensä noin 30 kertaa vuodessa. Aluekappalainen Pirjo Palmin mukaan
Ristiinassa kunnioitetaan perinteitä. Toisaalta
toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset
otetaan huomioon ja joka vuosi kokeillaan
myös uutta.
Seurakunnan toiminnan halutaan olevan
seurakuntalaisten näköistä, minkä vuoksi iloa
on tuottanut messuryhmien syntyminen ja
vahvistuminen. Messuryhmiä on tällä hetkellä
kahdeksan ja kukin ryhmä vastaa 2-3 jumalanpalveluksesta vuodessa. Kukin ryhmä koostuu
noin 7-20 eri-ikäisistä miehistä, naisista ja lapsista, joilla on messun aikana erilaisia tehtäviä.
Ottamalla yhteyttä yhdyshenkilöihin voit itsekin liittyä ryhmään.

MIKKELI

HIETANEN

RISTIINA

Ristiinassa
tapahtuu
Yhteisvastuukeräys käynnistyy Ristiinassa
iloisella koko perheen tapahtumalla sunnuntaina 7. helmikuuta.
Päivä alkaa kirkossa perhemessulla kello 10,
joka on samalla rippikoululaisten kutsukirkko.
Tämän jälkeen on vuorossa koko perheen yhteisvastuutapahtuma seurakuntakeskuksella.
Ohjelmassa on muun muassa makkaranpaistoa, ohjelmaa lapsille sisällä ja ulkona, tietoa
Yhteisvastuukeräyksestä sekä mahdollisuus
ilmoittautua kerääjäksi. Osa ohjelmasta on
maksullista ja tuotto ohjataan YV-keräykseen.
Menossa mukana ovat Marttatiimi, MLL:n Ristiinan yhdistys sekä Yöveden Waeltajat. Lisätietoja saa Taru Rantalaiselta, p. 0400 143 668.

10

Sanan talvipäivillä
mennään Kohti iloa
Markku Leminen on valmistellut yhdessä muiden Kansan Raamattuseuran ystävien kanssa helmikuulle talvipäiviä, joille jokainen mikkeliläinen on tervetullut.
Teksti ja kuva: Kaarina Oittinen

– On oikein nauttia elämästä.
Ei kristityn elämän tarvitse olla
rajoitettua ja ilosta irrotettua.
Raamatussakin meitä kehotetaan
iloitsemaan, muistuttaa Kansan
Raamattuseuran ystävätiimissä
mukana oleva Markku Leminen.
Tiimi valmistelee innolla Mikkelissä tammikuun puolivälissä pidettäviä Sanan talvipäiviä.
”Kohti iloa” valittiin päivien
teemaksi, koska ilo on yksi kristillisen elämän perusasioita. Toki
lohtuakin on luvassa kolmepäiväisessä tapahtumassa. Leminen
haluaa tähdentää, ettei murheita
pidä torjua, vaan ne tulee käydä läpi aidosti. Ilosanoma yltää
myös murheiden keskelle.
– Jopa tämän maailman kauheimpien tapahtumien keskeltä
kristitty voi nostaa katseensa
ylös ja rohkaista muita. Kirkko
pitää tarjolla ilosanomaa Jeesuksesta, joka voi antaa jokaisen ihmisen arkeen perusilon ja
turvallisuuden. Lopullisena päämääränä on iankaikkinen ilo ja
elämä Jumalan luona.
Kansan Raamattuseuran Säätiön mottona on ”Elämme armosta, kerromme Jeesuksesta.” Lemisen mielestä järjestöllä on ollut
koko sen 70-vuotisen taipaleen
ajan monella tavalla sillanrakentajan rooli.
– KRS rakentaa siltaa Jumalan
yhteyteen, mutta samalla se toimii siltana myös yli yhteiskunta-

ja kirkkokuntarajojen.
– Tämä on selkeästi luterilaisen kirkon palvelujärjestö, joka
auttaa
evankelioimistehtävän
toteuttamisessa ja seurakuntalaisten varustamisessa. Vapaaehtoistyötä arvostavassa liikkeessä
annetaan tilaa seurakuntalaisten
innolle toimia kirkossa ja käyttää
omia lahjojaan.
Kun Markku Lemisen isä Erkki aloitti työnsä KRS:n julistustyöntekijänä, oli Markku kolmen
kuukauden ikäinen. Pienestä pitäen hän on ollut mukana kesäjuhlilla ja telttakokouksissa. Mikkelin talvipäivien suunnittelussa
hän on ollut mukana 1990-luvun
alusta lähtien.
– Tavoitteena meillä on saada koolle entisiä ystäviä, mutta
myös niitä, jotka eivät ole koskaan uskaltautuneet mukaan
seurakunnan toimintaan.
– KRS:n viime vuoden teema ”Lähellä” viittaa siihen, että
mennään mahdollisimman lähelle Jumalaa ja ihmisiä. Nokipannukahvit tarjotaan torilla.
Eläkeikäisille pidetään päiväkutsut Sotkulla. Kauppakeskuksen
Tähtitorilla ilosanomaa pidetään
esillä eri tavoin musiikin, puheiden ja haastatteluiden kautta.
Myös raamattuopetuksessa kuulijoita kehotetaan astumaan sisälle kertomukseen. Kenenkään
ei tarvitse tuntea itseään ulkopuoliseksi.
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Sanan talvipäivät
Mikkelissä 12. – 14.2.2016

Perjantaina 12.2.
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13-15 Myö yhessä eläkeläisten päiväkutsut Sotkulla,
Jääkärinkatu 9, Esko Luukkonen, Tuula Hakkarainen, Maritta Katajamäki, Risto Nieminen
18

17
Jaettu ilo talvipäivien avausilta seurakuntakeskuksessa Savilahdenkatu 20, Erkki Laine,
18
Arto Valkeapää, Tuula Hakkarainen
Lähtö ja paluu astu kertomukseen, bibliodraamaohjaaja Mika Lahtinen. Jutustelua iltateen
18.30
ja –kahvin äärellä. Vapaaeht. tarjoilumaksu.

Lauantaina 13.2.

9-13 Kohdataan tulilla nokipannukahvit torilla,
nuotiomestareina Jussi Peuhkuri ja
Erkki Hämäläinen

14

Iloinen juhla astu kertomukseen seurakuntakeskuksessa, Mika Lahtinen

15

Päiväkahvit seurakuntakeskuksessa
vapaaehtoinen tarjoilumaksu

Välipalaa tuomiokirkossa,
vapaaehtoinen tarjoilumaksu
Tuplasti iloa tuomiokirkossa
Juha Palm, Marjo Hämäläinen, Riitta Leminen,
Henrik Ohlis, Arto Valkeapää, musiikki
Fermaatti johtajanaan Johanna Tähkäpää,
Tuula Hakkarainen, Gospel Pack, rukous- ja
keskustelumahd. Kryptassa klo 16-18.30.

Messu tuomiokirkossa, ”Jeesus kiusausten
voittajana.” Saarna Arto Valkeapää, liturgi
Hilveliisa Ukkonen, avustava pappi Jyrki
Koivikko musiikki Asante-kuoro johtajanaan
Suvi Tirronen
Lounas seurakuntakeskuksessa, hinnat:
aikuiset 8 €, 5-17 v. 5 €, alle 5 v. maksutta

13

Kohti iloa päiväjuhla seurakuntakeskuksessa
Hilveliisa Ukkonen, Riitta ja Juha Hämäläinen,
Ari Tähkäpää, Markku Leminen, musiikki
Tuula Hakkarainen

15

Ilon pisaroita -tapahtuma Rantakylän srk-koti,
Sokkalantie 25. Lasten ohjelmaa, Arto Valkeapää, Petra Aarnio, Osmo Luukkonen, musiikki
Tuula Hakkarainen

18

Ilonmessu tuomiokirkossa.
Saarna Mika Lahtinen, liturgi Erkki Laine,
avustava pappi Hilveliisa Ukkonen, musiikki
3K-bändi. Rukouksen talo palvelee.

11-12 Praising Kids, Mika Lahtinen, Tuula Hakkarainen, Sari-Anne Vauhkonen, Arto Valkeapää.
Rukouksen talo palvelee klo 11-14
13-14 Seurakunnan lapsikuoro Sinilinnut, johtajana
Eveliina Hänninen. Tarja Pyhähuhta, Toni Reinikainen, Arto Valkeapää, Tuula Hakkarainen

Ilon ja riemun lähteelle raamattutunti,
Esko Räsänen, musiikki Suvi Tirronen

Sunnuntaina 14.2.

9-11 Pari-iloa avioparien aamiainen, Kahvila Vilee,
Raatihuoneenkatu 14. Arto ja Pirjo Valkeapää, 10
musiikki Miika ja Eveliina Lahti. Lastenhoito
järjestetty srk-keskuksen päiväkerhotilassa.
Aamiaisen hinta 24 €/pari. Ilmoittautumiset,
10.2.mennessä, puh. 0400 143403 / Sari
Martikainen tai: http://www.mikkelintuomio11.30
kirkkoseurakunta.fi/ryhmat/avioparit
Tavataan Stellan Tähtitorilla

”Veisaan virrestä viis” Tuula Hakkaraisen
konsertti tuomiokirkossa, vapaaehtoinen
ohjelmamaksu 10 €

11
Kohtaamispaikka

3 kulmaa

Käsi kukkarolla

1.
2.
3.

Tapasin vanhan tuttavani. Keitimme kahvit ja juttelimme niitä
näitä. Tuli mieleen Hesarin viikonloppujuttu valtion taloudesta ja
innostuin; kyllä siitä rahasta jaksetaan kohkata! Ja että valtiotasolla
nyt vielä ymmärtää, mutta että muuten? Minua ei ainakaan mammona
kiinnosta, jonkin kerran kuussa katson tiliotteen ja muuten käytän
aikani ihan muihin asioihin.
Ystävä huokaisi. ”Tarjouspullaa sinä nytkin syöt”, hän ilmoitti
ja viittasi kaltevaan mainospinoon eteisessä. Kahvi oli keskustasta
-kolme pakettia kympillä- ja maidot Lidlistä. Kun on pakko miettiä sitä
rahaakin.

”Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Te, joilla
ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ilmaiseksi. Syökää, ottakaa
maksutta viiniä ja maitoa!” Jes. 55:1

Siihen se hyytyi, ensimmäiselle bussipysäkille, yleensä niin luotettava
autoni. Mikä siinäkin on, että juuri joulun jälkeen hajoavat kaikki
pakastimet, pesukoneet, vesiputket ja lasten harrastusvälineet? Kaikki
meni jo; ei ole, mistä ottaa!
Istun ja ihmettelen tyhjä lompakko hyppysissä. Mihin minulla on
varaa? Murehtimiseen?

”Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin
istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko
hänellä varoja rakentaa se valmiiksi.” Luuk. 14:28

Raha. Sitä voi käyttää hyvin ja huonosti, omaksi tai muiden hyödyksi,
pihistellen tai tuhlaillen, harkitusti tai hetken mielijohteesta.
Monella tavalla voin käsitellä myös aikaani, taitojani, haaveitani ja
hyödykkeitäni.
Ja lopulta: Mikä näistä on minun?

”Mies palasi maahansa kuninkaana. Tultuaan hän kutsutti
palvelijat luokseen kuullakseen, kuinka tuottavasti kukin
oli saamaansa rahaa käyttänyt.” Luuk. 19:15

Onko sinulla
aikaa?
Niin, onko? Sillä lopulta ihmisellä on vain aikaa. Se on tärkeintä ja kallisarvoisinta, mitä
on. Joskus se jokaiselta loppuu. Ja kun se loppuu, loppuu kaikki tässä elämässä.
Minua on viime aikoina vaivannut - no,
myönnettäköön: jopa loukannut - aikamme
älypuhelinten palvonta. Puhelimet tuntuvat
saavat huomion, jota vaille niin monet ihmiset
jäävät. Ihmiset – oikeat, elävät, Luojan luomat.
Ne lajitoverimme, jotka tulevat meitä vastaan
joka päivä. Joille voisimme puhua suoraan,
omalla äänellämme. Joita voisimme katsoa
silmiin, ehkä jopa koskettaa. Jos meillä olisi
aikaa.

Kuinka monen
ohi kuljemme
somettaessamme
kuin viimeistä päivää?

Pistäydyin hiljattain Pekingissä, ja törmäsin
siellä samaiseen ilmiöön. Istutaan vaikka kahvilassa, toista ihmistä vastapäätä tai vieressä,
mutta kaikki huomio tuntuu kohdistuvan siihen pieneen esineeseen, puh-elimeen, joka kätösissämme kuluu.
Onnekseni ja oivalluksekseni kyseisessä
matkakohteessa oli kuitenkin sen verran tiukka -sanotaanko nyt vaikka että- sensuuri, etten
itse reissuni aikana somettamaan päässyt. Sekös harmitti ja turhautti niin vietävästi, aluksi. Mutta lopulta; aikaa jäi paremmin itselle ja
matkatoverille sekä ympäristön tarkkailulle,
ehkä jopa jonkin uuden oppimiselle. Taatusti
ainakin useammalle aidolle kohtaamiselle!
Tuo some-vapaa loma herätti minut näkemään, että aika on todella kalleinta mitä meillä
on. Rahaa aika ei ole, mutta kallisarvoisinta
kyllä – ja tyystin rahalla mittaamattomissa.
Miksi emme siis käytä sitä arvoisellaan tavalla? Kuinka monen ihmisen ohi kuljemmekaan
somettaessamme kuin viimeistä päivää?
Jo vanhan testamentin Saarnaaja tiesi,
että kaikella on aikansa. Saattaisipa pyörähtää
haudassaan tuokin viisas jos näkisi, miten me
tänä päivänä aikamme käytämme. Jos Saarnaaja näkisi aikaamme, kirjoittaisikohan hän
vielä postskriptumin? Veikkaan, että se saattaisi kuulua jotakuinkin näin:
”on aika somettaa,
ja aika olla läsnä”

Tiina-Mari Mällinen

Seurakunnassa tapahtuu
Anttola

» Kuuleeko kukaan aikuista?

Voisiko vielä kokea jotakin samaa kuin rippikoulussa?
Millainen olisi aikuisten oma leiripäivä? Voinko hetkeksi
pysähtyä? Kuulla ja tulla kuulluksi? Aikuisten leiripäivä
Susiniemen leirikeskuksessa on pieni välähdys leireilyyn,
ehkä johonkin nuoruuden muistoon, pysähdys arjen
keskelle.
Ohjelmassa on tutustumista, alustuksen kirvoittamana keskustelua, hiljentymiskävely ulkoiluna, toivelauluhetki sekä tietysti saunat ja makkaranpaistoa, illalla
vielä iltaseurat. Päivä alkaa noin kello 10.30 ja päättyy
noin kello 20.30. Matkaan lähdetään tuomiokirkon
pihasta yhteiskyydein kello 10. Mukana leiripäivässä
ovat muun muassa Marja Kosonen, Hilveliisa Ukkonen
sekä Aapo Tähkäpää. Päivän hinta 35 euroa sisältää
ruokailut ja ohjelman.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 11. helmikuuta
mennessä pastori Hilveliisa Ukkonen, 0400 143 241 tai
hilveliisa.ukkonen@evl.fi.

Jumalanpalvelukset
Anttolan kirkossa
Su 7.2. klo 10 Yhteisvastuun avausmessu. Miettinen, Sirkiä, Stenlund,
partiolaiset avustavat. Messun
jälkeen Marttojen hernerokkaa srktalossa
Su 14.2. klo 10 Messu. Mällinen,
Stenlund
Su 21.2. klo 17 Messu, Herättäjän
kirkkopyhä. Urpo Karjalainen s., Miettinen lit., Stenlund
Su 28.2. klo 10 Messu. Erkki Rouhiainen s., Miettinen lit., Kallio
Su 6.3. klo 10 Messu. Miettinen,
Stenlund
Su 13.3. klo 10 Messu. Miettinen,
Kallio
Raamattupiiri
Ke 24.2. ja 9.3. klo 18 Raamattupiiri
srk-talossa
Partio
Su 7.2. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen
aloitustapahtuma srk-talossa
Su 14.2. klo 14 Yhteisvastuukeräyksen Ystävänpäiväluistelu Anttolan
kaukalolla
Nuoret
Rymy-illat yläkouluikäisille Anttolan
srk-talossa klo 15.30-17: 20.1., 17.2.
ja 23.3.
Miehet
Ke 17.2. ja 23.3. klo 18 Miestenpiiri
srk-talossa
Seurat
Ti 9.2. klo 13 Kansanlähetyksen
päiväseurat srk-talossa. Matti Manninen, E-Savon Kansanlähetyksen uusi
piirijohtaja
Ti 22.3. klo 13 Herättäjän päiväseurat
srk-talossa. Urpo Karjalainen Herättäjäyhdistyksestä, kahvitarjoilu
Konsertit
To 17.3. klo 18 Katedraalikvartetti
Mikkelistä konsertoi kirkossa,
paastonajan kirkkomusiikkia
Anttolan seurakuntatoimisto on
suljettu. Virastoasiointi hoidetaan
kirkkoherranvirastossa, Savilahdenkatu 20, Mikkeli. Lisätiedot: hallintopastori Eija Juuma p. 0400 143 304

» Naimisiin nollabudjetilla

Ovatko häät mielessä, mutta suuret järjestelyt eivät
houkuta? Naimisiin pääsee halutessaan vaikka nollabudjetilla eikä kirkollinen vihkiminen tarkoita isoja häitä tai
näyttäviä puitteita, jos pari ei niin halua. Mikkelissä on
taas perjantaina 13. toukokuuta mahdollisuus mennä
helposti naimisiin tai saada siviilivihkimykselle kirkollinen siunaus. Parit vihitään saapumisjärjestyksessä kello
17 alkaen, joten ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Pareja pyydetään kuitenkin saapumaan paikalle kello
18.30 mennessä.
Vihkiparilla tulee olla mukana todistus avioliiton
esteiden tutkinnasta. Todistusta tulee pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkimistä ja asian voi hoitaa kirkkoherranvirastossa. Pari voi samalla kertoa, haluaako
kuulutuksensa lehtiin tai luettavaksi kirkossa. Ulkopaikkakuntalaiset pyytävät esteiden tutkintaa siitä seurakunnasta, jonka jäseniä he ovat.
Vihkiminen ei maksa mitään eikä mukaan tarvita
todistajia. Omat läheiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Kirkollinen vihkimys edellyttää kirkon jäsenyyttä ja rippikoulun käymistä. Jos rippikoulu on käymättä, ehtii sen
vielä suorittaa ennen toukokuuta. Aikuisrippikoulu alkaa
tammikuun lopulla, tiedustelut Mauri Laine, 0400 143
402 tai mauri.laine@evl.fi. Vihkitilaisuudesta voi puolestaan kysyä lisää Eija Juumalta, 0400 143 304 tai Ulla
Keski-Jyrältä, 0400 143 400.

Haukivuori
Jumalanpalvelukset
Su 7.2. klo 17 Messu srk-talossa.
Koivikko, Karjalainen. Diakoni Ilona
Matilaisen tehtävään siunaaminen
Mikkelin tuomiokirkossa klo 10
Su 14.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus
srk-talossa. Liukkonen. Messun jälk.
lähetysaiheinen kirkkokahvitilaisuus
srk-talolla, Leena Kröger
Su 21.2. klo 10 Messu srk-talossa.
Liukkonen, Siikavirta. Kahvit
Su 28.2. klo 10 Messu srk-talossa.
Koivikko, Siikavirta
Su 6.3. klo 17 Messu srk-talossa.
Paukkala, Tirronen. Kahvit
Yhteisvastuun hyväksi
Su 13.3. klo 10 Messu srk-talossa.
Erja Kalpio (Ely ry) s., Liukkonen lit.,
Husso. Kahvit ”Hengissä hautaan
saakka” raamattuopetus, Kalpio.
Yhteistä jakamista
Diakonia
To 4.2. klo 10 Pöytä on katettu –
tilaisuus srk-talossa. Uusi diakoni
Ilona Matilainen Markku Liukkosen
haastattelussa. Yhteisvastuuasiaa
Su 7.2. klo 12 Koko perheen
laskiaistapahtuma Rantokankaalla
Yhteisvastuun hyväksi. Yhteistyössä
Haki, aluesrk, Martat ja Osuuspankki
Ma 15.2. klo 13 Diakoniapiirin
päiväkahvit srk-talossa
To 18.2. klo 10 Pöytä on katettu srktalossa Seuraavat tilaisuudet to 3.3.
ja 17.3.

Pe 26.2. klo 10 Yv-startti S-Marketissa
ja Siwassa. Kahvia, munkkeja, arpoja
ym.
Lähetys
Asemankylän lähetyspiiri
keskiviikkoisin klo 12 srk-talossa:
17.2., 2.3. ja 16.3.
Lapset ja perheet
Su 14.2. ja 13.3. klo 10 Pyhäkoulu
päiväkerhotiloissa
Miehet
Ma 15.2. klo 17 Miesten piiri
Takkatuvalla, Keskustellaan
Matteuksen evank. Seuraavat 29.2.,
14.3.
Kuorot
Päivälaulajat srk-talolla parill. vkot ke
kello 10
Veteraanilaulajat srk-talolla paritt.
vkot ke kello 10
Kirkkokuoro joka ke srk-talolla kello
17
Kinkerit
Teema: Virren varassa
Pe 19.2. klo 13 Eteläisten kylien
kinkerit (Pitkäaho-Sarseli-HovilaMoilala-Kirkonkylä) Moilalan
erämajalla, os. Taulumäentie 494.
Liukkonen, Siikavirta
Su 21.2. klo 16 Kinkerit, PohjanlahtiNykälä-Kärenniemi-Tervalahti, Ilpo ja
Tuula Kohvakalla os. Aittokalliontie
35, Liukkonen, Siikavirta
Ti 1.3. klo 13 Kantalan alueen kinkerit
(Harjunmaa-Pölkki) Koivulassa
Sirkka Nykäsellä, Rajakoivuntie 30.
Liukkonen, Siikavirta
To 10.3.klo 13 Aseman seudun
kinkerit (Saari-Tuliniemi-LaukkalaAsema) srk-talossa. Liukkonen,
Siikavirta
klo 18 Häkkilän kinkerit Erämajalla,
os. Saksanrannantie 17. Liukkonen,
Siikavirta
To 17.3. klo 14 Vesikansan
kinkerit (Läntinen Häkkilä-Taipale)
Pienlahdessa Veikko ja Eila
Hännisellä, os. Oravasalontie 25.
Liukkonen, Siikavirta

Ristiina
Jumalanpalvelukset
Ristiinan kirkossa
Su 7.2. klo 10 Perhemessu. P. Palm,
Husso. Rippikoulupyhä. Klo 11-13
koko perheen Yhteisvastuutapahtuma srk-keskuksella
Su 14.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
P. Palm, Kallio
Su 21.2. klo 10 Messu. Rossi,
Kettunen
Su 28.2. klo 17 Tuomasmessu. Rossi,
Nousiainen. Kolehti Yhteisvastuulle
Su 6.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
E. Laine, Nousiainen
Su 13.3. klo 10 Konfirmaatiomessu.
P. Palm, Nousiainen
Musiikki
Su 13.3. klo 18 Kauneimmat hengelliset laulut kirkossa, kolehti Yhteisvastuulle
Kinkerit
Su 7.2. klo 13 Korhola-HeramäkiParkatniemi-Hangastenmaan kinkerit
Pöntisellä, Juottilantie 36
klo 16 Närhilä-Koljola-Ylölän kinkerit
Käräjämiehillä, Närhiläntie 26
Su 14.2. klo 12 Sattila-Savelan kinkerit Kurjilla, Sattilantie 603
klo 15 Kylälahti-Huttulan kinkerit
Pystysellä, Huttulantie 520
To 18.2. klo 14 Kirkonkylän kinkerit
Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2
Su 21.2. klo 13 Sydänmaa-Kuomion
kinkerit Kontisilla, Koivulantie 102
Su 6.3. klo 13 Mahkola-Liiansaaren
kinkerit Neuvosessa, Mahkolantie 48
Su 13.3. klo 13 Järvenpää-Lintuniemi-Taipaleen kinkerit Olkkosilla,
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Paloniementie 23
klo 16 Someenjärvi-Tiirolan kinkerit
Luomalla, Hirsiniementie 134

Ristimäki
Jumalanpalvelukset
Tuomiokirkossa
sunnuntaisin ja juhlapyhinä klo 10
ellei toisin mainita
To 4.2. klo 9 Piispanmessu,
hiippakunnalliset kanttoripäivät
Su 7.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
yhteisvastuukeräyksen avaus. J. Palm,
Kallio. Srk:n uusien työntekijöiden
tehtävään siunaaminen. Jumalanpalv.
jälkeen lounas srk-keskuksessa
Yhteisvastuun hyväksi
Su 14.2. klo 10 Messu. Arto
Valkeapää s., Ukkonen lit., Tirronen
Su 21.2. klo 10 Perhemessu.
Ukkonen, Karjalainen
Su 28.2. klo 10 Messu. Martikainen,
Husso
Su 6.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Paukkala, Kallio
Su 13.3. klo 10 Messu, konfirmaatio.
Karasti, Tirronen
Päivähartaudet
Tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo 12.
Ehtoollinen 10.2./24.2./9.3.
Hiljainen iltahetki
Hiljainen iltahetki tuomiokirkon
kryptassa antaa mahdollisuuden olla
Jumalan hoidettavana, tilaisuuden
päätteeksi yhteinen teehetki. Tule
hiljentymään ja rukoilemaan klo 20:
7.3., 4.4.
Raamattupiirit
Ke 10.2. klo 18 Lehmuskylän
raamattupiiri Kirkonmäen srk-talossa,
parilliset keskiviikot
Rukouspiirit
Rukouspiiri maanantaisin klo 15 srkkeskuksen Aulakamarissa
Iloa laulusta!
Pe 19.2. klo 13 Yhteislaulutilaisuus
tuomiokirkon kryptassa
Konsertit tuomiokirkossa
Su 28.2. klo 18 Matti-Veikko Kuusi
– urut
Ke 16.3. klo 18 Iltamusiikki,
Katedraalikvartetti
Lähemäki
Tilaisuudet Lähemäen srk-talossa klo
15, Paukkulantie 27
Su 21.2. Venäläinen iltapäivä, teetä
ja matkatarinoita
Su 28.2. Lauletaan Viisikielisisestä
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tirronen, Häkkinen
Su 20.3. klo 13 Etelä-Savon
kirkkopäivä ja klo 17 Yhteisen
leivän jaamme -messu. Kilpeläinen,
Karjalainen
Laajalampi
Tilaisuudet Laajalammen
seurakuntakodissa klo 15, Kaituentie
27
Su 7.2. Kirkkohetki ”Jumalan
rakkauden uhritie” ja ehtoollinen.
Mällinen, Stenlund
Su 14.2.Paastonajan runot ja tekstit.
Mällinen
Su 21.2.Virsi Soi! Kurkistus tulevan
liiteosan virsiin, Husso
Su 6.3. Kirkkohetki ja ehtoollinen,
”Jeesus – Elämän leipä”. E. Laine,
Husso. Kahvit
Su 13.3. Raamatun äärellä, ”Kristus
Psalmeissa” osa IV. E. Laine. Kahvit
Su 27.3. Pääsiäisen messu ”Kristus
on ylösnoussut!”. Mällinen s., E.
Laine lit., Husso Kahvit
Läntinen alue
Ke 10.2. klo 18 Lehmuskylän
raamattupiiri Kirkonmäen srk-talossa
Su 13.3. klo 14 Perheiden
pääsiäisaskartelu Rouhialan srk-

Seurakunnassa tapahtuu
talossa, Martikainen, Tirronen
Laitoshartaudet klo 13.30 ke
9.3. Jalavapuistossa ja to 10.3.
Lehmuskodissa
La 20.2. klo 10.30 – 20.30
Aikuisten leiripäivä ”Kuule minua”
Susiniemessä. Aiheen käsittelyä
ja keskustelua, hiljentymispolku,
lauluhetki, saunat ja iltaseurat,
35 e/hlö. Ruokailujen vuoksi ilm.
hilveliisa.ukkonen(at)evl.fi, 0400
143 241

Savilahti
Jumalanpalvelukset
Pitäjänkirkossa
klo 10 ellei toisin mainita
Su 7.2. Tekstitetty messu, Yhteisvastuun aloitus. Riitta Kuusi s.,
Luukkonen lit., Määttä, kirkkokuoro.
Kirkkokyytipyhä
Su 14.2. Rippikoululaisten kirkko.
Karasti, S. Kettunen
Su 21.2. Messu. M. Laine, Määttä,
kirkkokuoro
Su 28.2. Messu. T. Kettunen,
Määttä
Su 6.3. Messu. M. Laine, Määttä,
kirkkokuoro
Su 13.3. Messu. T. Kettunen, S.
Kettunen
Otava
Su 7.2. klo 12 Messu srk-talossa.
Luukkonen, Määttä, kirkkokuoro
Su 6.3. klo 12 Messu srk-talossa. T.
Kettunen, Määttä, kirkkokuoro
Su 21.2. klo 12 Otavan olympialaiset srk-talolla
Konsertit
Su 21.2. klo 15 Mikkelin varuskuntasoittokunnan perinneyhdistys
Pitäjänkirkossa
Kinkerit
Su 7.2. klo 13 Honkamäki-MankolaHiirola Risto ja Mirja Saksalla,
Pieksämäentie 154. M.Laine, S.
Kettunen
Su 7.2. klo 18 Vuolinko Hanna Halisella, Etelä-Lehdontie 5. M. Laine,
S. Kettunen
To 11.2. klo 18 Rämälä-SeppäläSuonsaari Matti ja Leena Neuvosella, Liukolantie 2. Luukkonen,
S.Kettunen
Su 14.2. klo 13 Vatila- TuukkalaOlkkolanniemi Eero ja Eila Luukkosella, Vatilantie 21. T. Kettunen,
S. Kettunen
Su 21.2. klo 13 Korpijärvi-Kekkola
Kalevi ja Asta Nordmanilla, Kellosalmentie 2. Luukkonen,Määttä
Ke 24.2. klo 18.30 Kuvaala Tauno
Lautiaisella, Hiidenmäentie 4. Luukkonen, Määttä
Su 28.2. klo 15 Rantakylän srk-koti,
Sokkalantie 25. M. Laine, Määttä
To 3.3. klo 13 Heinälahti-KaipialaPuuskansaari Olavi ja Oili Haapiaisella, Puuskansaarentie 43.
M.Laine, S. Kettunen
klo 18 Pajula Toivo ja Arja Ylösellä, Pajulantie 60. T. Kettunen,
S.Kettunen
Su 6.3. klo 13 Vanhamäki- Viljakkala
Airi Gyntherillä, Vanhamäentie 230.
Samalla Taimo Gyntherin muistoseurat. M. Laine, S. Kettunen
klo 18 Santara-Kakriala-Postiautio
Arto ja Mari Ylösellä, Alaylösentie 4
B. M.Laine, S. Kettunen

Suomenniemi
Jumalanpalvelukset
Suomenniemen kirkossa
Su 7.2. klo 10 Messu. Mällinen,
Kemppinen. Messun jälkeen
YV-avaustilaisuus srk-kodissa. Kirk-

kokyytipyhä
Su 14.2. Ei jumalanpalvelusta
Suomenniemellä. Retki Lemille,
missä Lassi Suihkonen saarnaa.
Su 21.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Miettinen, Kemppinen
Su 28.2. klo 10 Messu. Ikonen,
Tirronen. Kirkkokyytipyhä
Su 6.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Suihkonen, Husso
Su 13.3. klo 17 Marianpäivän iltakirkko. Kettunen, Kemppinen

Apuja arkikristityn
elämäntaparemonttiin
Teksti Krista Eskelinen
kuva: Kansan Raamattuseura

uskosta kertomista. Käytännönläheisyys
herättää teoriassa tutut termit
eloon myös arjessa.
– L10T kutsuu kokonaisvaltaiseen
elämäntapaan, jossa kuljetaan
rukoillen ja rakastaen. Haluamme toki kertoa Jee-

Kuorot
Kirkkokuoro kokoontuu torstaisin
klo 12-14 srk-kodissa
Diakonia
Ti 8.3. klo 18 Kansainvälinen naistenpäivän ilta srk-kodissa
Lapset
La 6.2. klo 16-18 Perheilta srkkodissa
La 12.3. klo 12-14 Alakoululaisten
Touhu-lauantai srk-kodissa
Kinkerit
Su 7.2. klo 14 Karkaus-Sydänmaan
kinkerit Hilkka Hujalalla, Sollantie
190 A.
To 10.3. klo 18 Kauria-Punkan
kinkerit Terttu ja Ossi Liukkosella,
Leppäniemenkuja 26.
Pe 18.3. klo 13 Luotolahden kinkerit
Pirjo ja Juha Nirkolla, Partakoskentie 795 B.
Su 20.3. klo 12 Kiesilä-PajulahtiKakkolan kinkerit Jussilassa
Muut
Su 14.2. Retki Lemille Kahvikyökin
ja kirpputorin 25-v. juhlaan. Klo 10
Messu Lemin kirkossa, Lassi Suihkonen s., kirkkoherra Lea Karhinen
lit. Messun jälkeen juhla Lemin
srk-salissa. Keittotarjoilu, täytekakkukahvit. Lähtö Suomenniemeltä:
8.30 Luotolahden ent. kauppa,
8.40 Säästöpankki, 8.50 Puolmatka.
Myös reitin varrelta pääsee kyytiin.
Ilm. pe 5.2. mennessä 0400 143
664

Muistot ovat
kalleinta kultaa.
Sovithan
tapaamisen
etukäteen, sillä
olemme usein
töissä hautausmaalla.

HAUTAKIVET
Myynti suoraan
veistämöltä

KAIVERRUKSET
Myös talviaikaan

HAUTAKIVIEN
ENTISÖINNIT JA
KUNNOSTUKSET

MIKKELIN
KIVIVEISTÄMÖ
HUOM! UUSI OSOITE
Ratatie 4, Rantakylä, Mikkeli
✆ 0500 608 268
myynti@mikkelinkiviveistamo.fi
www.mikkelinkiviveistamo.fi
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Oletko ajatellut, että
juuri sinä olet tärkeällä
paikalla? Kukaan ei pysty kohtaamaan, rakastamaan ja auttamaan lähimmäisiäsi niin hyvin kuin
sinä. Tee siis palvelus
puolisollesi, naapurillesi
tai työkaverillesi ja liity
arkikristityn elämäntaparemonttiin!
Innostusta ja konkreettisia apuvälineitä saat
L10T-kurssilta, joka alkaa
Mikkelissä
helmikuussa. Kuusiosainen kurssi
perustuu Luukkaan 10.
lukuun ja voi muuttaa
elämäsi innostavaksi, tuo
syvyyttä elämääsi ja varustaa sinua evankelioivaan elämäntapaan.
Kouluttaja Kristiina
Nordman kertoo, että
kurssi on herättänyt innostusta juuri kokonaisvaltaisuutensa
vuoksi.
Kurssilla käydään läpi
aivan tuttuja asioita: ihmisten siunaamista, ystävystymistä, auttamista ja

suksesta, mutta se ei ole
välttämättä ensimmäinen
vaihe uuteen ihmiseen tutustuessa, kuvailee Kristiina kurssin lähtökohtia.
Ajatus ihmisestä ihmisenä eikä evankelioinnin kohteena myös rauhoittaa: voimme luottaa
Jumalaan ja antaa ihmissuhteille aikaa.
– Kun annamme rukouksen muuttaa itseämme,
näkyy se myös asenteissa
ja toiminnassa. Tätä elämäntapaa voi toteuttaa
kuka tahansa, se ei ole
varattu vain harvoille ja
valituille.
Kurssille ovat tervetulleet kaikki, joita kiinnostaa uskon eläminen
todeksi arjessaan ja itsel-

le sopivalla tavalla.
– Saavu sinäkin, joka
ehkä käyt kirkossa, mutta et hirveästi ole miettinyt omaa paikkaasi tai
et yleensä käy tällaisissa
tilaisuuksissa. Uskon, että
yllätyt positiivisesti!

L10T – Luukkaan evankeliumin 10. luku tähän
päivään Lähemäen seurakuntatalon kirkkosalissa (Paukkulantie 27)
keskiviikkoisin
10.2.,
24.2., 9.3., 16.3., 23.3. ja
13.4. klo 18–20.30. Välissä tarjoilutauko. Kurssimateriaalina käytetään
käsikirjaa ja dvd:tä, jotka
voit ostaa ensimmäisellä
kerralla (kirja 17 euroa
tai molemmat 30 euroa).
Materiaalia ei ole pakko ostaa osallistuakseen
kurssille.

Kurssin pitää ja lisätietoja
antaa kouluttaja Kristiina
Nordman, 0207 681 632
tai
kristiina.nordman@
sana.fi. Voit kysyä lisää
myös tiedottaja Krista Eskeliseltä, 0400 143 278 tai
krista.eskelinen@evl.fi.
Järj. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys
ja KRS Koulutuspalvelut.
Kurssi järjestetään yhteistyössä
Agricola-opintokeskuksen kanssa.

» Rukoile vuosi kanssamme
Seurakunta on saanut oman
rukouskalenterin vuodeksi
2016. Kirkkoherra Juha Palm,
miksi tällainen kalenteri
päätettiin tehdä?

muistaa kaikkea seurakunnan
työtä lapsista vanhuksiin ja
alueseurakuntiin työntekijöiden itsensä muotoilemien
aiheiden avulla.

Idea on saanut alkunsa rukouksesta ja seurakuntalaisten
aloitteesta. Mikkeliläiset halusivat rukoilla seurakuntansa
puolesta kalenterin avulla
ja tähän hyvään ideaan me
mielellämme tartuimme.

Kenelle kalenteri on tarkoitettu?

Miten rukouskalenteria
käytetään?
Kalenteri sisältää 30 rukoussivua – yhden kokonaisuuden

Juha Palm
kuukauden jokaiselle päivälle.
Kalenterin avulla voi siis

Kalenteri on tueksi kaikille,
jotka haluavat muistaa rukouksin omaa kotikirkkoaan, sen
toimintaa ja työntekijöitä.
Paperiversion voi halutessaan
hakea seurakuntaviraston
aulasta tai kirkoista. Kalenteri
löytyy myös sähköisenä nettisivuiltamme.

Seurakunnassa tapahtuu
Lapset
ja perheet
Lisätiedot: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/toiminta/lapset tai
Facebook: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset

YHTEISVASTUUKERÄYS 2016
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa
Anttola
Su 7.2. klo 10 Messu kirkossa, mukana partiolaiset.
Messun jälkeen Marttojen keittämä laskiaisrokka
YV:n hyväksi srk-talossa. Tietoa YV-keräyksestä ja
partiotoiminnasta
Haukivuori
Su 7.2. klo 12 Koko perheen laskiaistapahtuma
Rantokankaan hiihtomajalla, yhteistyössä
Haki, aluesrk, Martat ja Osuuspankki. Tarjolla
hernekeittoa, kahvit ja makkaraa YV:n hyväksi.
Pe 26.2. klo 10 YV -startti S-marketissa ja Siwassa,
kahvia, munkkeja ja arpajaiset YV:n hyväksi
Ristiina
Su 7.2. klo 10 perhemessu kirkossa ja klo 11-13
koko perheen Yv-tapahtuma seurakuntakeskuksella:
kahvio, makkaranpaistoa, ohjelmaa lapsille sisällä ja
ulkona, tietoa YV:stä ja mahdollisuus ilmoittautua
kerääjäksi. Osa ohjelmasta maksullista, tuotto
YV:lle. Menossa mukana Marttatiimi, MLL:n
Ristiinan yhdistys ja Yöveden Waeltajat. Tied. Taru
Rantalainen, p. 0400 143 668
Su 28.2. klo 17 YV-Tuomasmessu kirkossa
Su 13.3. klo 18 Kauneimmat hengelliset laulut
-tilaisuus kirkossa, kolehti YV:lle
Ristimäki
Su 7.2. klo 10 Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa,
klo 11.30 laskiaishernekeitto YV:n hyväksi (8€) srkkeskuksessa, tietoa keräyksestä
Ma 8.2. klo 12-15 YV-startti Stellassa, musiikkia ja
pieniä puheenvuoroja
Su 14.2. Partiolaiset tempaavat valtakunnallisesti
Su 28.2. klo 15 Kauneimmat hengelliset laulut
Lähemäellä, laulamme yhdessä Viisikielisestä YV:n
hyväksi
La 5.3. klo 10-12 Pilkkikilpailut YV:n hyväksi
Pitkäjärven srk-kodin saunarannassa, makkaraa,
kahvia, arpoja, tapahtumia myös rannassa.
Säävaraus.
Su 29.5. klo 14-16 Kevätkirmaus, koko perheen
ulkoilutapahtuma Pitkäjärven srk-kodin pihaalueella YV:n hyväksi
Savilahti
Su 7.2. YV:n aloitusmessu kirkossa
Su 21.2. Otavan Olympialaiset
Suomenniemi
Su 7.2. klo 10 Messu kirkossa, messun jälkeen
Laskiaisrokkaa, kahvia ja YV-informaatiota srkkodissa
Ti 8.3. klo 18 Kansainvälisen Naistenpäivän
tapahtuma srk-kodissa, arpajaiset YV:n hyväksi
Lipaskeräykset
Akseli 12.2., 13.2., 16.2., 17.2., 16.3.
Stella 8.2., 16.2., 17.2., 16.3., 17.3., 24.3., 29.4.
Graani 17.2., 19.2., 4.3., 5.3., 23.3., 29.4., 30.4.
Carlson 17.3., 24.3.
Lidl 24.3., 29.4
Pitkäjärven ja Tuukkalan ABC 24.3.
Otavan Sale ja K-market 24.3.
Rantakylän S-market ja K-market 24.3.

Päiväkerhot
Tervetuloa päiväkerhoon! Seurakuntien päiväkerhot ovat avoimen
varhaiskasvatuksen toimintaa
3-5-vuotiaille lapsille. Kerhopaikat ja
lisätietoa toiminnasta löydät www.
mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella
puh. 0400 143 407/ Sirpa Kiesilä.
Ilmoittautuminen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Perhekerhot
Kokoontuvat keskiviikkoisin klo 9.3011.30 srk-taloissa, Haukivuoren perhekerho perjantaisin klo 10 -12.30.
Ohjelmassa monenlaista mukavaa
puuhaa isoille ja pienille. Lisäksi
on mahdollisuus nauttia korvausta
vastaan tarjoilusta. Tarkemmat tiedot
kokoontumispäivistä ja sisällöistä
nettisivuilta ja lastenohjaajilta. Tervetuloa aikuiset ja lapset!
HUOM! Päiväkerhot ja perhekerhot
ovat hiihtolomalla viikolla 9.
Taideleikkiä vauvalle ja vanhemmalle
Jos Sinulla on 3-8kk ikäinen vauva,
tervetuloa mukaan taideleikkiin
(vauvojen värikylpy) Kirkonmäen srktalolle! Vapaita paikkoja voi kysellä
0400 143 424 tai marjo.therman@
evl.fi Ryhmä kokoontuu kevään
aikana joka toinen maanantai ja toiminnasta peritään materiaalimaksu
20€/ perhe/kausi.
Muskarit
Anttolan srk-talo Mikkelintie 31, pe
klo 9 - 9.45. Tied. 0400 143 318
Ristiina Vaarinsaari Truderuksentie
2, ti klo 9 -9.30 ikäihmisille ja 9.3010 aikuisille ja lapsille. Tied. 0400
143 672
Suomenniemen srk-koti Suomenkyläntie, to klo 9.30 – 10.15 (ei vko 9)
Hei sinä 5-vuotias!
Ota nalle kainaloon ja suuntaa
yhdessä perheen
kanssa sunnuntaina
7.2. klo 15 NAL
LEKIRKKOON
tuomiokirkkoon. Liikettä
ja vipinää pienille tassuille.
Oma rytmisoitin voi myös
olla mukana!
Tilaisuuden kesto n. 40 min+tarjoilu
Pyhäkoulut
Laajalammen pyhäkoulu, Kaituentie
27, su klo 12
Tupalan pyhäkoulu kerhotilassa,
Mäkituvantie 27F, su klo 11
Rukoushuoneen pyhäkoulu, Pihlajatie 2 ,ke klo 18
Tuomiokirkon krypta su 14.2. klo 10
kolehtivirteen asti
Vitsiälän kylätalo su 14.2. klo 15-16.
Tied. 0400 143 668
Lastentupa
Lauantaisin järjestettävä pyhäkoulu- ja leikkihetki yli 4-vuotiaille.
Voit tuoda lapsesi meille vaikkapa
kaupungilla käyntisi ajaksi. Mukaan
eväät, sisäjalkineet ja ulkoiluvarustus.
Maksuton, ei ennakkoilm.
Seurakuntakeskus, Kuuttitupa
(Savilahdenkatu 20) la 20.2. klo
9.30-12.30. Tied. 0400 143 320
Ristiinan srk-keskus ( Kissalammentie 3 ) la 20.2. klo 9.30-12.30. Tied.
0400 143 671

Tulossa
Perheleiri Susiniemen leirikeskuksessa 1.-3.4. Tied. 0400 143 242. Seuraa
ilmoittelua!

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.
Leirit Ruunaniemessä
VALO (1-3 lk) 2.–3.4., 13 €. Ilm.
3.–10.3. www.mukaan.net tai 3.3. klo
17–19 p. 0400 143 233
PURO (4-6 lk) 15.–17.4., 16 €. Ilm.
14.–21.3. www.mukaan.net tai 14.3.
klo 17–19 p. 0400 143 233
Donkkis Big Night,
E-Savon Ev. lut. Kansanlähetys
Donkkis Big Night on junioreiden
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 54667/
Etelä-Savon Ev. lut. Kansanlähetys
Anttolan srk-talo ti 16.2./8.3./5.4. ja
3.5. klo 16–18.15
Haukivuoren srk-talo
ti 23.2./22.3./19.4. ja 17.5.
klo 16–18.15
Ihastjärven koulu (Ihastjärventie
170) ma 8.2./7.3./4.4. ja 2.5
klo 17.30–19.45
Lähemäen srk-talo pe
19.2./18.3./15.4. ja 13.5.
klo 17.30–19.45
Otavan srk-talo to 11.2./17.3. ja 21.4.
klo 17.30–19.45
Rantakylän srk-koti to 25.2./31.3.
ja 28.4. klo 17.30–19.45 Ristiinan
koulukeskus (Mäkitie 30) to 4.2./10.3.
ja 7.4. klo 17–19.15
Järj. Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Praising Kids gospel-liikuntaryhmä,
E-Savon Ev. lut. Kansanlähetys
Pienet klo 17 ja isot klo 18 Lähemäen srk-talolla perjantaisin:
5.2./26.2./11.3. Tied. Sari-Anne Vauhkonen, 044 542 5466.

Nuoret
Lisätietoja: www.mukaan.net ja
facebookista Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan nuoret
Nuotta-nuortenillat, Etelä-Savon Ev.
lut. Kansanlähetys, OPKO
Lähemäen srk-talolla perjantaisin klo
18: 5.2./12.2./26.2./11.3. Tied. SariAnne Vauhkonen, 044 5425466.
Hiihtolomaleiri
Nuorten hiihtolomaleiri 27.-29.2.
Susiniemen saunamajalla, tied. Tiina
Pakarinen 0400 143 408

Opiskelijat ja
nuoret aikuiset
Kolme kohtaamista -illat klo 18
Kokoontumispaikat:
srk-keskuksen kokouskellari, Savilahdenkatu 20
Lähemäen srk-talon kirkkosali, Paukkulantie 27
Ke 10.2. Kristiina Nordman: L10T –
kurssi alkaa Lähemäki
Su 14.2. Ilonmessu Tuomiokirkossa
Ke 17.2. Ilonmessun rakentaminen,
Kokouskellari
Ke 24.2. Kristiina Nordman: L10Tkurssi 2. kerta, Lähemäki
Ke 2.3. Raamis Kokouskellari
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Su 6.3. Ilonmessu Tuomiokirkossa
Ke 9.3. Kristiina Nordman: L10T-kurssi
3. kerta, Lähemäki
Ke 16.3. Kristiina Nordman: L10Tkurssi 4. kerta, Lähemäki
Ke 23.3. Kristiina Nordman: L10Tkurssi 5. kerta, Lähemäki
Järj. Etelä-Savon Ev. lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkosrk. Tied.
Sari-Anne Vauhkonen, 044 542 5466.
wp.sekl.fi/savo/

Naiset ja äidit
KaikkiNaiset
ma 22.2. klo 17.30 srk-keskuksen
Aulakahvio, Savilahdenkatu 20. Vuorovaikutusohjaaja Susanna Sillanpää:
Kosketus. To 17.3. klo 19 Lähemäen
srk-talo, Paukkulantie 27. Kirjailija
Maija Nyman: Raamatun naiset nykynaisten rinnalle. NNKY:n ja KaikkiNaiset yhdessä järjestämä
Naisten tuumauspiiri
Suomenniemen srk-kodissa kuukauden 1. tiistai, 8.3.klo 18 Kansainvälisen Naisten päivän ilta. Kahviraha 2€.
Tied. 0400 143 722
Äitien saunaillat
Ruunaniemen rantasaunalla pe klo
18–20.30: 26.2., 22.4., 27.5. Äitien
iltapäivä la 19.3. klo 13–17. Tied. ja
ilm. Taru Rantalainen, 0400 143 668
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä srk-kesk. Yläsalissa
ke klo 17–19 (ei koulujen loma-aikoina). Tied. 0400 143 434
Keikkuvassa laivassa -illat
Murrosikä – nuori ja vanhempi samassa veneessä? Illoissa jutellaan yhdessä
muiden vanhempien kanssa murkun
elämästä hyvinä ja pahoina päivinä.
Haluatko pitää Keikkuvassa laivassa
-kotikutsut? Ota yhteyttä tiina.haapiainen@evl.fi tai 0400 143 296

Miehet ja isät
Aloittelijoiden raamattupiiri miehille
Parittomat tiistait klo 18, tied. VeliVille Varneslahti 0440 888 107
Miesten piiri
Kirkonmäen srk-talon kahvio ke klo
14. Kaikille miehille avoin hengellinen
keskusteluryhmä. Lisätietoa Raimo
Paajanen, 0400 653 736
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä srk-kesk. Yläsalissa
ke klo 17–19 (ei koulujen loma-aikoina). Tied. 0400 143 434
Miesten keskusteluillat
Ti 16.2. klo 18 Tertin kartano,
Kuopiontie 68. Arto Myllärinen:
Kapakkaan vai kirkkoon? To 17.3. klo
18 Vapaakirkko, Savilahdenkatu 26.
Hannu Nyman: Raamatun rosoiset
miehet. Matalan kynnyksen iltoja
joka miehelle, erilaisia teemoja ja
keskustelua. Musiikkia ja iltahartaus.
Keikkuvassa laivassa -illat
Murrosikä – nuori ja vanhempi samassa veneessä? Illoissa jutellaan yhdessä
muiden vanhempien kanssa murkun
elämästä hyvinä ja pahoina päivinä.
Haluatko pitää Keikkuvassa laivassa
-kotikutsut? Ota yhteyttä tiina.haapiainen@evl.fi tai 0400 143 296

Ikäihmiset
KERHOT ALUEITTAIN
Anttola
Kyytikerho srk-talossa klo 12 - 14 joka
toinen to: 11.2., 25.2., 10.3., 24.3.(iltakirkko), kahvi 2€

Seurakunnassa tapahtuu
Haukivuori
Pöytä on katettu srk-talossa klo 10-12
joka toinen to 4.2.,18.2., 3.3., 17.3.,
31.3. .Lounas ja kahvi 8€
Ristiina
Srk-kerho srk-keskuksessa klo 11-13
parilliset torstait 11.2., 25.2., 10.3.,
24.3. Lounas ja kahvi 8€
Ristimäki
Laajalammen srk-kodissa klo 11.30
parilliset maanantait 8.2., 22.2., 7.3.,
21.3 . Ruokailu klo 11.30, ohjelma
12.30. Lounas ja kahvi 8€
Srk-keskuksen Aulakahviossa klo 13
joka toinen ke 10.2., 24.2., 9.3. Kahvi
2€
Kiiskinmäen Päiväkeskuksen kerhotilassa, Kiiskinmäenkatu 2, klo 13-15
joka toinen to 11.2., 25.2., 10.3.,
24.3. Kahvi 2€
Eläkeläisten päiväkoti Lähemäen
srk-talossa klo 10.15-13.30 parilliset
torstait 11.2., 25.2., 10.3. Jumppa
klo 10.15, lounas klo 11, ohjelmaa klo
12, kahvi klo 13. Lounas ja kahvi 8 €
Tied. 0400 143 257
Savilahti
Vanhemman väen kerho Kirkonmäen
srk-talossa klo 10.30-11.30 parittomat torstait 4.2., 18.2.,
3.3., 17.3. Lounas 6€
Päiväpiiri Rantakylän vanhustentalon
kerhohuoneessa klo 14-15 ke 10.2.,
24.2., 9.3., 23.3. Tied. 0400 143 429
Vanhemman väen piiri Otavan srktalossa klo 11 joka toinen ti 9.2.,
23.2., 8.3., 22.3.
Sauna ja uinti klo 10-11, lounas (6€)
Senioritiistai srk-keskuksen 2.krs
saleissa klo 10-12 ti 23.2., 29.3., 26.4.
Kevään teemana ’Ihmisen hyvinvoinnin avaimia’. Asiantuntijaluento klo
10-11.15, lounas klo 11.15-12.30, 8€.
Tied. 0400 143 251

Diakonian
aamupalat
ja pienryhmät
Diakonian aamupalat
Hinta 3€:
Haukivuorella Työnkulman kerhohuoneessa joka ke klo 9-10, Ristiinassa
Pellosniemen koululla joka ma klo
9-10, Mikkelissä HUOM! Työttömien
yhdistyksen uusi tila: Annikinkatu 4
(käynti sisäpihalta)
Työttömien lounas ja diakonian ryhmä: Työttömyydestä eteenpäin joka
ti klo 11-13
Anttola
Päivä kerrallaan -päihdekuntoutujien
vertaistukiryhmä srk-talon yläkerta
klo 10-12 ti 8.3. ja 5.4.
Peittotalkoot srk-talon yläkerta klo
12-14.30 ke 10.2., 9.3., 13.4., 11.5.
Tied. 0400 143 452
Lauluhetki Palvelukeskuksessa klo 14
ke 24.2., 23.3., 27.4.ja 25.5.
Aamuvirkut srk-talon yläkerta klo 1012 ti 16.2., 15.3., 19.4., 17.5.
Haukivuori
Diakonian päiväkahvit srk-talon
Takkatuvassa klo 13 ma 15.2., 21.3.,
18.4. ja 16.5.Kahviraha 3€ diakoniatyön hyväksi
Tiistaitupa srk-talon Takkatuvassa
joka ti klo 12. Ohjelmasta vastaavat
eri järjestöt ja seurakunta omalla
vuorollaan. Kahvi 2€
Mikkeli
Kirkonemännät ja diakoniawäki
Kirkonmäen srk- talon kahviossa ma
8.2.klo 10, vuosikokous. Seur. kerrat
22.2., 7.3, 21.3., 4.4., 18.4. Tied. 0400
143 419
Saunaillat
Pitkäjärven srk-kodilla kaikki sauna-

vuorot klo 17.30-20: ma naiset ja
tytöt, ti miehet ja pojat, ke naiset ja
tytöt, to miehet ja pojat. Huom! Vuoden 2016 alusta lähtien saunamaksu
2€/hlö
Senioripysäkki
Tied. 0400 143 238

21.2. Laajalammen srk-koti, Mirja
Husso
13.3. Srk-keskuksen Ristimäkisali,
Mikko Kallio
24.4. Kirkonmäen srk-talo, Suvi
Tirronen

Muut tapahtumat
VAMMAISTYÖ
Kehitysvammaiset
Haukivuori: Srk-kerho Pääskylän
palvelukodissa kerran kuukaudessa
klo 13, tied. 0400 143 434
Mikkeli: Kerho srk-keskuksen
Aulakahviossa ke klo 18-19: 10.
2.,16.3.,20.4.,11.5. Tied. 0400 143
238
Kuurot/Viittomakieliset
Srk-ilta srk-keskuksen Aulakahviossa
9.2. klo 18. Hiljaisen viikon iltakirkko
tuomiokirkon kryptassa 23.2. klo 18.
Tied. anne.poyry@evl tai 0400 143
419
Huonokuuloiset
Tekstitetty messu Pitäjänkirkossa su
7.2.klo 10
Näkövammaiset
Kerho srk-keskuksen Aulakamarissa
ti klo 12.30-14: 16.2., 15.3.,19.4. ja
17.5. Tied. 0400 143 238

Vapaaehtoiset
Lue vapaaehtoistoiminnasta lisää:
vapaaehtoistyö.fi/mikkeli
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. Tied. 0400 143 452
Haukivuori Kotikartanon palvelukeskuksen ja Kotipirtin ulkoilu- ja
lauluhetki ke klo 14.30–15.30. Tied.
0400 143 434
Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi
Kirkonmäen srk-talolla klo 9-12: 9.2.,
11.2., 16.2. ja 18.2. Kouluttajina Päivi
Meskanen ja Mari Ylönen. Ilm. 13.2.
mennessä 0400 143232
Työnohjauksellinen vapaaehtoisuuteen liittyvä prosessi osa 1 srk-keskuksen saleissa, 2. krs., ma 14.3. klo
17.30-19.30, vetäjänä työnohjaaja,
sosiologi Johanna Nevala. Ilm. 7.3.
mennessä 0400 143 232

Sururyhmät
Läheisensä menettäneiden ryhmä
Tukea surun keskelle, kun läheisen
kuolemasta on aikaa n. 3-12 kk.
Ryhmä kokoontuu srk-keskuksessa
(Savilahdenkatu 20) torstaisin klo
16.30-18: 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.,
21.4., 12.5., 19.5. Tied. ja ilm. 7.3.
mennessä (ei 27.2.-6.3.) p. 0400
143 257, tarja.nousiainen@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 p. (015-) 214 401..

Musiikki
Virsi soi! -yhteislaulutilaisuudet
Sunnuntaisin klo 15, ”Kurkistus virsikirjan uuteen liiteosaan”

Hiihto- ja lasketteluretki Pyhätunturin Kairosmajalle 2.-9.4.2016
Mukaan mahtuu n. 30 lähtijää. Täyshoito huoneesta riippuen noin
500–610 €. Hinnat tarkentuvat
kevättalvella. Bussimaksu noin 130
€. Perillä ohjattuja hiihtoretkiä,
hiljentymisiä Revontulikappelissa,
maittava täysihoito, yhdessäoloa,
saunomista ja halukkaille avantouintia. Matkanjohtajana Hilveliisa Ukkonen. Kairosmajalla mukana Kansan
raamattuseuran työntekijöitä. Tied. ja
ilm. Hilveliisa Ukkonen, p. 0400 143
241, hilveliisa.ukkonen@evl.fi.
English Service
At Crypt of Mikkeli Cathedral 1 pm
(klo 13): 14.2., 20.3.
Easter Fellowship meeting for
students
Crypt of Mikkeli Cathedral Tue 22.3.
at 6 - 8 pm

Herätysliikkeet
KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan talvipäivät 12.–14.2.2016
“Kohti iloa”. Ks. lisätiedot erillisilmoituksesta sivulta 10
Rukouksen talo
Maanantaisin klo 17 Lähemäen
srk-talolla. Tied. Inkeri HäkkinenVuorinen, 044 345 6348.
HERÄTTÄJÄ
Siioninvirsiseurat
Ti 9.2. klo 14 tuomiokirkon krypta
Su 14.2. Kirkonmäen seurakuntatalo,
jumalanpalveluksen jälkeen, kahvit
Ti 8.3 klo 14 tuomiokirkon krypta
To 10.3. klo 18.15 tuomiokirkon
krypta
KANSANLÄHETYS
Haukivuori
Su 14.2. messun jälk. lähetysaiheinen
kirkkokahvitilaisuus srk-talolla, Leena
Kröger
Ristiina
Ma 22.2. klo 18 Sisälle sanaan
-raamattuluento srk-keskuksen Valon
salissa, Jorma Susi.
Ristimäki
To 4.2. klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluennot srk-keskuksen Aulakahviossa ”Jeesuksen kylväjävertaus” ja
”Lähetä leipäsi vetten yli”, luennoitsijana Jorma Susi
To 3.3. klo 18 Matti Manninen ”Jeesus, pahan vallan voittaja” ja ”Kuljemme Kristuksen voittosaatossa”
Su 21.2. klo 15 Venäläinen iltapäivä
Lähemäen srk-talolla
Su 28.2. Kansanlähetyksen kolehtipyhä
Savilahti
Su 21.2. klo 11.30 Lähetysaiheinen
kirkkokahvitilaisuus Kirkonmäen
srk-talo, Otavank. 9, Juha Saari, Mauri
Laine ja Matkamiehet. Su 13.3. Jorma
ja Astrid Laine.
Hiihto-, laskettelu- ja raamattuleiri
Vuontispirtillä 3. – 9.4.
Raamattuopetus Pekka Eskelinen.
Hinta matkoineen 2hh 440e. Ilm.015
225990 tai Heikki Huttunen 040
7031667
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Päivätilaisuudet
Srk-kesk. Aulakahviossa klo 14, kahvitarjoilu klo 13.30. Tilaisuuksissa myös
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» Hautausmaiden kausi- ja kesätöiden haku on taas alkanut
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hautausmaat ja
puistot työllistävät joka kesä noin 40 aikuista kausityöntekijää ja 30 nuorta kesätyöntekijää. Hautausmaat tarvitsevat työntekijöitä viheralueiden ja hautainhoitorahaston sopimushautojen hoitotehtäviin.
Hautausmaat ovat Harju, Rouhiala, Kirkonmäki ja
Vanha Pohjoinen, Anttola, Ristiina, Suomenniemi ja
Haukivuori.
Haku tapahtuu joko täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa mikkelintuomiokirkkoseurakunta.
fi/info ja asiointi/avoimet työpaikat tai paperisella
hakulomakkeella. Lomakkeita on saatavilla Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan nettisivuilta (mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/hautausmaat) ja Mikkelin
seurakuntakeskuksen ala-aulasta, Savilahdenkatu 20
sekä Ristiinan, Haukivuoren, Anttolan ja Suomenniemen yhteispalvelupisteistä. Haku kausityöhön päättyy
13. maaliskuuta ja kesätyöhön 3. huhtikuuta.

» Haudanhoitosopimuksen
tekeminen ajankohtaista
Haudanhoitosopimuksia kesälle 2016 tehdään aina
30. huhtikuuta asti ja haudanhoitotarjouksen voi
pyytää myös sähköisenä www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/info ja asiointi/hautojen hoito - sivulla
olevan lomakkeen kautta. Netistä löytyy lisäksi kuvia,
lisätietoa kesäkukka- ja perennahoidoista, sekä hoitohinnasto.
Kesän 2016 hoitoihin tarjoamme uutena vaihtoehtona ekologista, kukatonta hoitoa. Kukaton hoito
haudalla tarkoittaa, että seurakunta siimuroi muistomerkin ympäryksen ja huolehtii haudan siisteydestä.
Haudalle ei saa istuttaa kukkia, mutta leikkokukkia voi
tuoda. Sopimus tehdään vain vuodeksi kerrallaan.
Kesäkukka-/perennahoitosopimuksen voi tehdä
yhden, viiden tai kymmenen vuoden ajaksi. Hoitoon
kuuluu keväällä tapahtuva kukkatilan kunnostustyö,
kukkien istutus ja hoito, hauta-alueen hoito, sekä kukkatilan syyskunnostus. Kesäkuun 10. päivän jälkeen
alkaa kesähoitokukkien istutus, perennat voidaan istuttaa jo aikaisemmin.
Hoitosopimus koskee vain seurakunnalta tilattuja
kukkia, eikä pelkkää kasteluhoitoa ole saatavilla. Tästä
johtuen omia lisäkukkia ei haudoille voi kasvukauden
aikana istuttaa. Kesäkukkahoidossa olevalle haudalle
omaiset voivat tuoda kasvukauden jälkeen syksykukkia tai ennen kasvukauden alkua kevätkukkia, jotka
sitten poistetaan keväällä hoitotöiden alkaessa.

kirjamyyntiä.
Su 7.2. klo 14 Päivätilaisuus,
Juha Palm ja Juha Hasanen
Su 6.3.klo 14 Päivätilaisuus,
Marketta ja Hannu Tuomala,
Juha Hasanen
Raamattupiiri
15.2. klo 13 Aulakamari
29.2. klo 13 Aulakamari
14.3. klo 13 Aulakamari
Raamattupiirin vetäjinä toimivat Martti Juutilainen ja Matti
Miettinen

Etelä-Savon kirkkopäivä
Su 20.3. klo 13 Lähemäen srk-talossa. Mukana mm. Jukka Norvanto ja
Timo Junkkaala. Järj. Mlin tksrk, E-S
KL, Kylväjä ja SRO
Yhteisen leivän jaamme –messu
Su 20.3. klo 17 Lähemäen srk-talossa. Messu toteutetaan yhdessä Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Mikkelin
tksrk:n kanssa.
Jos haluat järjestää kotiseurat Raamattuopiston työn tukemiseksi, niin
ota yhteyttä: Juha Hasanen puh.
044 516 7250 tai juha.hasanen@
sro.fi.

Israel-Jordania-Israel 10.-17.4.2016
Tiberias-Geras-Moab-Amman-Petra-Akaba-Eilat-Kuollut
meri-Jerusalem, hinta ph. 1599, hyvät hotellit. Älä pelkää.
Lähde ainoastaan. Eikä asia lopu kesken. Matkanjoht. Urpo
Karjalainen ja opas Ram Laor. Ilm. ja tiedustelut piakkoin.
Urpo p. 040 725 7786, urpo.karjalainen@h-y.fi
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Isä, Poika ja Rock’n roll

Neljännessä kerroksessa

Kolme pientä
sanaa

My Sweet Lord
Teksti Kari Rossi

Viime kesänä paransin maailmaa erään kylänmiehen kanssa
kaupan hedelmätiskillä. Ihmisiä
virtasi ohi, radio pauhasi. Yhtäkkiä radiosta alkoi kuulua jotain
tuttua. Jäi juttu kesken. Teräskielisen akustisen kitaran pehmeät soundit upposivat tajuntaan.
Lempeä sähkökitara vonkui kaihoisasti kuin sitar, ehkä aavistuksen rockimmin. Kuulosti ihan
gospelilta. O Happy Day? Taustalaulajat toistivat Hallelujaa,
mutta myös Hare Krishnaa. En
tunnistanut kappaletta, mutta

netistähän löytyy
kaikki. Näin George Harrisonin My
Sweet Lord tuli puhelimeni soittoääneksi.
My Sweet Lord
on mielenkiintoinen soppa gospelia
ja poppia intialaisin maustein. Sitä
voitaneen
pitää
George
Harrisonin uskonnollisen
etsinnän lopputulemana. My Sweet
Lord oli kokonaan
Harrisonin
oma
tuote, mutta edusti
Beatlesten
intialaista vaihetta. Bändi oli Harrisonin
johdolla tutustunut
intialaiseen kansanmusiikkiin
ja
uskonnollisuuteen.
Elettiin hippien aikaa. Kaikki kukat saivat kukkia.
Sai uskoa tai olla uskomatta.
Jumala saattoi olla yhtä aikaa
Jeesus Kristus ja Hare Krishna.
Jeesus Krishna? Kun Harrison
vuonna 1971 astui lavalle Bangladeshin puolesta järjestetyssä
konsertissa, hän oli kuin hippi,
intialainen guru ja Jeesus samassa hahmossa. Päällä valkoinen
kokopuku, kauluspaita ilman
solmiota, hiukset ja parta ja kuin
kiiltokuva-Jeesuksella. My Sweet
Lordin alkutahtien aikana Harrison lausui puoliääneen Hare

Krishna.
Kappaleeseen liittyy myös
pitkään kestänyt tekijänoikeuskiista. Amerikkalainen tyttöbändi The Chiffons oli 60-luvun
alussa julkaissut He´s So Fine
-nimisen biisin, jossa kieltämättä on paljon samaa kuin Harrisonin kappaleessa. Kun Harrisonia
alettiin syyttää plagioinnista,
hän väitti saaneensa vaikutteita ennemminkin perinteisestä
O Happy Day -gospellaulusta.
Tällä kohtaa olen taipuvainen
uskomaan Harrisonia. Kun My
Sweet Lord alkoi soida kaupan
hedelmätiskillä, itsellekin tuli
heti mieleen O Happy Day.
Miksi Intia ja Hare Krishna?
Ehkä se oli pakoreaktio jumaloinnin kohteeksi joutumisesta.
Ei kenenkään nuppi kestä suurta suosiota loputtomiin. Harrisonin ja Beatlesien Intia-vetoisuus oli varmaan myös tietoista
60-luvun brittiläiselle elitismille
pyllistämistä. Sen viktoriaaninen konservatiivisuus ja korkeakirkollinen uskonnollisuus eivät
vakuuttaneet. Sivalluksia lienee tuntenut nahoissaan myös
jeesusteleva matalakirkollinen
herätyskristillisyys, joka oli käytännössä viktoriaanisuutta rahvaanomaisessa muodossa.
My Sweet Lord, sinusta en
luovu. Saat olla puhelimeni soittoääni vielä pitkään.

Asiakas vertasi rakkautta puolisoaan kohtaan
takavuosien virtuaalilemmikki Tamagotchiin.
Kun lemmikkiä ei ruokita ja hoideta, se menehtyy. Tamagotchi oli siitä kätevä kaveri,
että sen saattoi herättää henkiin napinpainalluksella. Miten käy rakkauden?
Ainakin perheen lasten ollessa pieniä
on tavallista, että parisuhde jätetään hyllyyn
odottelemaan ja pölyyntymään. Erityisesti miehet näyttävät ottavan paineita siitä,
kun ei ole tarjota enempää; olisi halu antaa
omalle puolisolle suuria, upeita elämyksiä.
Puolen tunnin kävely metsässä ei ole mitään!
Keskustelukaan ei suju niin kuin pitäisi: eihän
meillä osata puhua muusta kuin lapsista, remontista ja ostoslistasta… Monesti arki ja
vanhemmuus tulevat kyllä hoidetuiksi, mutta
kun lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa tai
kahdenkeskistä aikaa olisi muuten mahdollista järjestää enemmän, ei puoliso enää tunnukaan tutulta ja omalta.
Jotta ei edettäisi parisuhteessa kämppisvaiheeseen ihmettelemään ”kuka toi on?”,
voidaan miettiä, mikä meidän rakkaus-Tamagotchimme pitää hengissä. Pienistä yhdessäolon ja yhteyden hetkistä syntyy oikeastaan
suurta. Tavallinen arkikeskustelu kuulumisten
vaihtamisineen avaa väylää myös tunteista,
haaveista ja tarpeista puhumiselle.
Gary Chapmanin mukaan rakkaudessa on
viisi erilaista kieltä. Näitä ovat myönteiset sanat, kahdenkeskinen aika, rakkauden lahjat,
lempeät palvelukset ja fyysinen kosketus.
Mikä on sinulle ominainen ja luonteva tapa
osoittaa rakkauttasi, entä kumppanillesi?
Mitä rakkauden viidestä kielestä te kaksi parhaiten ymmärrätte?
Eija Karhu
Juttusarjassa seurakuntakeskuksen neljännen kerroksen eli perheasiain neuvottelukeskuksen väki kirjoittaa perheen ja parisuhteen
teemoista.

Sarjassa pastori Kari Rossi
pohtii rock-musiikin aarteita
taivaallisella twistillä.

Lukijalta

Saako evoluutioteorian kyseenalaistaa?
Television tiede- ja viihdeohjelmien
mukaan järjen ja uskon välillä on fundamentaalinen ristiriita. Uskonnollisuus esitetään naurettavana; jokainen
fiksu ihminen on ateisti ja kannattaa
evoluutioteoriaa. Olen eri mieltä.
Elämän syntyminen itsestään on
kummallinen ajatus. Kun olosuhteet
ovat suotuisat, molekyylit muka alkavat elää ja rupeavat lisääntymään. Tiedemiehet ovat yrittäneet luoda elämää
laboratoriossa luomalla suotuisat olosuhteet – koskaan siinä onnistumatta.
Charles Darwin teki hyviä havaintoja ja veti niistä järkeviä johtopäätöksiä. On totta, että tietyissä kantamuo-

doissa on syntynyt uusia alalajeja ja
rotuja. Ihminenkin on käyttänyt hyväkseen luonnon kykyä mukautua
kehittämällä villeistä muodoista uusia
viljalajeja tai jalostamalla uusia koirarotuja.
Darwinin aikana mikroskoopit
olivat kuitenkin kehittymättömiä eikä
kromosomeista tiedetty mitään. Apinoilla on soluissaan 48 ja ihmisellä 46
kromosomia. Kromosomien lukumäärä ei voi muuttua vähitellen. Niinpä
kysyn, miten ja missä vaiheessa apinat
muuttuivatkin ihmisiksi. Onko apinanaaras joskus synnyttänyt ihmislapsen? Se on mahdotonta!

Sukusoluissa on puolet normaalien solujen kromosomimäärästä. Apinanaaraan munasoluissa on siis 23 ja
apinauroksen siittiösoluissa 23 kromosomia. Vaikka syystä tai toisesta
jossakin munasolussa olisi 24 kromosomia, ei apinauros voisi sitä hedelmöittää. Kromosomien lukumäärä ei
natsaa. Stalinin ajan Neuvostoliitossa
yritettiin risteyttää ihminen ja apina,
mutta hanke ajautui karille johtuen
juuri erilaisesta kromosomien lukumäärästä.
Järjellä ajatellen uskon ja tieteen
suhde näyttää tehneen kuperkeikan.
Tieteeseen vetoavat ateistit ovatkin

omien uskomustensa sokaisemia. Järki puhuu Jumalan olemassaolon puolesta.
Markku Paukku, Mikkeli

Polku julkaisee lukijoiden runoja ja
mielipidekirjoituksia. Lehden harvan
ilmestymistahdin vuoksi pyydämme
suosimaan ajattomia teemoja ja
kirjoittamaan napakasti. Tekstit
julkaistaan omalla nimellä ja toimitus
voi lyhennellä tekstejä. Lähetä tekstisi
krista.eskelinen@evl.fi tai Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunta/Tiedotus, PL
21, 50101 Mikkeli.

