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Ota omasi
- vaikka väkisin
Jokaisella perheellä on
omat kaskunsa – ne pienet tarinat, joille kaikki nauravat ja
joihin palataan vuosien saatossa. Lapsuudenperheeni legenda kertoo, että minulla kävi
pikkutyttönä usein isoveljeäni
huonompi tuuri leikkikalujen
arvonnassa. Kun kaksivuotiaan
pullea käsi kurottautui tarttumaan johonkin -esimerkiksi
omaan nalleen- ehti veli hätiin:
”Älä koske Krista, myrkkyä!” Ritarillisen suojelun saattelemana jatkoin sitten vanhaa leikkiä
tai tyydyin johonkin veljeni tarjoamaan, ”turvalliseen” kapistukseen.
Näin pääsiäisen alla tekee
mieli kysyä, kuulostaako kaa-

va tutulta? Onko joku napannut Jeesuksesta niin tiukan otteen, että oma kiinnostuksesi
on lopahtanut? Ehkä muistelet
äkkijyrkkää uskonnonopettajaa, kuivakkaa rippipappia tai
tuputtavaa kantta seurakuntalehdessä, joka työnnetään
turhautumisestasi huolimatta
postilaatikkoon kerta toisensa
jälkeen? Toisinaan tuomipäivän
pasuuna voi pauhata lähempää
puolison, lapsen tai naapurin
suulla.
Kaikilla näistä on omat motiivinsa ja kokemuksensa, jotka
eivät sinusta ehkä tunnu tosilta tai kiinnostavilta. Kaikki me
olemme ihmisiä ja heittelemme
huolimattomia sanoja muul-

loinkin kuin hengellisissä yhteyksissä.
Mikset kuitenkin nappaisi
kiinni Jeesuksesta ja katsoisi,
onko Hänellä sinulle asiaa, kun
muut ovat hiljenneet? Onko
Hän sellainen ”kipujen mies
ja sairauden tuttava”, joka voi
kulkea kanssasi kärsimystesi
läpi? Näitä teemoja pohtii myös
professori Antti Rainio sivun 6
haastattelussa.
Ehkä käyt matkaan jo tänä
pääsiäisenä, sillä Jeesus kuuluu
juuri sinulle. Siunattua hiljaista
viikkoa ja riemullista pääsiäisen aikaa!

Julkaisija
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Päätoimittaja
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Gallup
Miten vietät pääsiäistä? Polun toimitus kävi kysymässä asiaa kolmelta Ruunaniemen rippileiriläiseltä.

Krista Eskelinen

Aapeli Ahoranta
En tee mitään erityistä, syön suklaata. Nuorempana kävin aina virpomassa velhoksi pukeutuneena.

Tuomiorovastilta

Suunta
ylöspäin
Aamulla meillä on tapana
nousta sängystä ja illalla väsyneinä laskeutua vuoteeseen.
Nouseminen ja laskeutuminen
ovat olennainen osa arkea. Silloin ylöspäin pyrkimiseen sisältyy aivan konkreettinen, fyysinen merkitys. Sairaana ei ylös
nouseminen tahdo ollenkaan
luonnistua. Moni vakavan työuupumuksen tai masennuksen
läpikäynyt on kuvannut, miten
vaikeaa, melkeinpä mahdotonta, on päästä ylös sängystä pitkiin aikoihin.
Myös vertauskuvallisesti ihmisen mieli kulkee ylös ja alas.
Iloinen hyppelee eteenpäin pää
pystyssä, mutta masentunut
taivaltaa ”pää kainalossa”. Lopullinen sana tässä nousemisen
ja laskeutumisen vuorottelussa
sanotaan silloin, kun meidät
lasketaan arkussa hautaan.

Nousemisten ja laskeutumisten päätepysäkki on siis
aina kuolema. Äärimmäisellä
rajalla joudumme vaipumaan
viimeisen kerran. Onko ihmisen osa todella vain hetken aikaa kukoistaa ja sitten kuihtua
pois? Juuri tämän kysymyksen
kohdalla avautuu kuitenkin
aivan uudenlainen näkymä
sille, joka ottaa vastaan evankeliumin
vallankumouksellisen sanan: ”Kristus on noussut
kuolleista!”
Elämä ei olekaan pelkkää
mielialan vaihtelua ja ruumiin
kemiaa. Ylösnousseen Kristuksen seurassa voin nähdä jo
nyt, keskellä sykkivää elämää,
kuoleman rajan yli. Pääsiäiseen
toivonsa panevan ihmisen viimeinen liike ei suuntaudukaan
alaspäin, vaan ylös, kohti kuoleman voittoa ja uutta elämää.

Kristuksen ylösnousemisen merkitys on siinä, että
kuolema on nujerrettu. Se ei
kyennyt pitämään Jeesusta
vallassaan vaan kohtasi Voittajansa. Ihmisten varjoisan
maan ja Jumalan kirkkaan
taivaan erottava synkkä kuoleman muuri on lyöty kerta
kaikkiaan murskaksi. Kristuksen ylösnousemuksella on
siis sisäinen yhteys siihen Jumalan tekoon, jolla hän pyyhkii pois meidän syntimme ja
syyllisyytemme. Pääsiäisen
ihmeistä suurimpia on lupaus
samasta tulevaisuudesta, jonka Kristus kerran koki. ”Jumala herätti meidät yhdessä
Kristuksen Jeesuksen kanssa
ja antoi meillekin paikan taivaassa”.

Juha Palm

Aino Halinen
Olen yhdessä perheen kanssa ja syön suklaata.
Meillä on myös mämmiä, jota iskä syö. Aikaisemmin olen käynyt virpomassa.

Sanni Lindqvist
Pääsiäinen on minulle yksi isompi juhla vuodessa. Olen perheen kanssa ja käyn mummolassa.
Laitamme pääsiäiskoristeita ja syömme lammasta, mämmiä sekä suklaamunia. Kerran serkkuni
tuli Amerikasta pääsiäiseksi kotiin ja kävi kanssani virpomassa, se on hyvä muisto.
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Nuorten syrjäytyminen on paitsi
valtava inhimillinen tragedia,
myös vakava kansantaloudellinen kysymys. Nuorena pysyvästi
syrjäytyneestä henkilöstä on
laskettu aiheutuvan yhteiskunnalle koko hänen elämänsä
aikana noin 1,2 miljoonan euron
kustannukset.

Uhkana syrjäytyminen
Ei peruskoulun jälkeistä koulutusta, ei opiskelupaikkaa, ei töitä.
Liian moni nuori on vaarassa tippua yhteiskunnan kelkasta.
Teksti Salla Peltonen Kuvat Veikko Kähkönen

Syrjäytyneiksi luokiteltuja
nuoria arvioidaan olevan Suomessa määritelmästä ja laskutavasta riippuen muutamasta
tuhannesta sataan tuhanteen.
Yleisimmät arviot pyörivät
40 000–50 000 nuoren kieppeillä, mikä on noin 6-8 prosenttia
koko 15–22-vuotiaiden ikäluokasta.
Vaikka suurin osa suomalaisnuorista voi hyvin, eriarvoistumiskehitys nuorten hyvinvoinnissa on vakava ongelma. Ongelmat ketjuuntuvat ja
kasaantuvat samoille nuorille.
Pahimmillaan kierre johtaa
nuoren täydelliseen ja pitkäkestoiseen syrjäytymiseen yhteiskunnasta, jolloin nuoresta
on vaarassa kasvaa syrjäytynyt
aikuinen. Monesti ongelmat jatkuvat samassa perheessä yli sukupolvien.
– Myös yksinäisyys näyttäisi periytyvän. Osa asiasta
selittyy vanhemmilta perityillä
ominaisuuksilla, mutta myös
lapsuudessa opituilla käyttäytymismalleilla ja sosiaalisilla
tilanteilla on iso vaikutus. Kun
vanhemmat nauttivat ystävien
ja sukulaisten seurasta, uskaltaa
lapsikin tutustua uusiin ikätovereihin ja rakentaa pitkäaikai-

sia ystävyyssuhteita, lasten ja
nuorten yksinäisyyttä tutkinut,
kasvatuspsykologian dosentti
Niina Junttila Turun yliopistosta kuvailee.

Kun omaa paikkaa
ei vain löydy

Työmarkkinoiden tehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet. Jos
nuori ei syystä tai toisesta pysty
vastaamaan haasteisiin, hän on
vaarassa tippua koulutuksen ja
työmarkkinoiden ulkopuolelle. Vuosittain noin 5 000 nuorta jääkin vaille toisen asteen
opiskelupaikkaa. Syrjäytymisen
kannalta kriittisimpiä hetkiä
ovat juuri koulutuksen ja elämän siirtymisvaiheet, jos omaa
paikkaa yhteiskunnassa ei löydy.
– Lapsuuden perhetekijät,
kuten vanhempien työttömyys
ja toimeentulon ongelmat vaikuttavat koulutusurien valintaan sekä harrastusmahdollisuuksiin. Niin ikään kiusatuksi
tuleminen, syrjintä ja ulkopuolelle jättäminen ovat riskejä lapsen ja nuoren kehitykselle. Myös
lastensuojelupäätöksen ja psyykenlääkkeiden käytön on todettu lisäävän työelämän ulkopuolelle jäämisen ja syrjäytymisen

riskiä, Junttila listaa.
Lastensuojelussa sekä avohuollon asiakkuudet että kiireelliset huostaanotot ovat lisääntyneet. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen Lastensuojelu-tilaston
mukaan vuonna 2013 lastensuojelun avohuollon asiakkaina
oli 88 795 lasta ja nuorta, joista uusien asiakkaiden osuus oli
43,3 %. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 18 022.

Porukkaan kuuluminen
ehkäisee syrjäytymistä

Nuoren itsetunnon vahvistaminen ja osallisuuden tukeminen
ehkäisevät syrjäytymistä. Tässä
työssä perhe, koulu ja harrastukset ovat avainasemassa. Ystävät, porukkaan kuuluminen,
onnistumisen kokemukset ja
helposti saatavilla oleva apu tukevat nuorten kasvua ja kehitystä.
Hyvin toimivien peruspalvelujen avulla lapsia, nuoria ja
heidän perheitään voidaan tukea ajoissa, jotta ongelmien kasautuminen ja kasvaminen suuriksi voidaan estää ja näin ollen
vähentää myös yhteiskunnalle
kalliiden erikoispalvelujen tarvetta.

Yhteisvastuukeräys
vie apusi perille asti
Suomessa vuoden 2016 yhteisvastuuvaroin
torjutaan nuorten syrjäytymistä sekä tuetaan
heidän elämänhallintataitojensa kehittymistä
ja osallisuutta partiotoiminnan avulla. Ugandassa Yhteisvastuu tukee nuorten ammattikoulutusta ja toimeentuloa. Länsi-Ugandaan
on rakenteilla ammattikoulu, johon valitaan
opiskelijoiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pakolais- ja ugandalaisnuoria.
Voit antaa lahjasi kevään mittaan järjestettävissä keräystempauksissa tai liittymällä
kuukausilahjoittajaksi. Lue lisää: yhteisvastuu.
fi/lahjoita.
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden
kansanliike ja ev. lut. kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään,
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen
katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
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Kolumni

Rakkauden
mitta
Mittaamalla määritetään mitattavan kohteen määrää, runsautta tai suuruutta. Mitattaessa oleellista on osata valita sopiva
mittayksikkö, jotta mittauksen kohteesta
saataisiin syvempi ymmärrys.
Sanotaan, että teot puhuvat enemmän
kuin sanat. Teot ovat todistus jonkin asian
tai ilmiön tärkeydestä. Rakkauden todistamiseksi voidaan siis etsiä mittayksikkö, joka
kuvaa rakkauden suuruutta.
Johanneksen evankeliumissa sanotaan:
”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että antaa henkensä ystäviensä
edestä.” Jos siis suurin tulos rakkautta mitattaessa on henkensä antaminen toisen edestä, voimme käyttää rakkauden mittayksikkönä sitä, mistä olemme valmiita luopumaan
rakkauden vuoksi.
Luopuminen jostakin omastaan toisen
vuoksi kuulostaa tämän päivän uusliberalistiseen markkinatalouteen orientoituneelle
ihmiselle ehkä kauhistukselta. Yhteiskunnassamme näkyy voimakkaasti hyötysuhdeajattelu. Ihmissuhteidenkin kannattavuutta mitataan kulut-palkkiot -laskelmilla. Jos
panostus suhteeseen on suurempi kuin se,
mitä suhteesta saa, punnitaan sen jatkoa
helposti toisen kerran.
Hyötysuhdeajattelu johtaa siihen, että
suhdetta joudutaan määrittämään jatkuvasti uudestaan ja siihen sitoudutaan heikosti.
Sitoutumisella ja luopumisella on kuitenkin
yhteys. Sitoutuneena johonkin suhteeseen
tai toiseen ihmiseen, ei ihminen etsi enää
omaansa, vaan on valmis joustamaan omista tarpeistaan tai tavoitteistaan. Näin ollen
sitoutuminenkin kertoo rakkauden suuruudesta ja voisi toimia rakkauden mittana.
Jeesus sanoi: ”Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen”. Jeesus
on rakkaus ja sitoutuneina häneen rakkaus
pysyy meissä. Luopumalla itsekeskeisestä
elämästä rakkauden tähden löydämme elämän.
Nina Kettunen
Kirjoittaja on puheviestinnän opiskelija
Jyväskylän yliopistosta ja toimii harjoittelijana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
tiedotuksessa.

Uusi konserttisarja kokoaa
pääsiäisajan musiikkitarjonnan
Pääsiäisen runsas musiikkitarjonta on nyt
ensimmäistä kertaa koottu festivaalin muotoon.
Teksti Nikke Isomöttönen Kuva Maria Ojanperä

Mikkelin kaupunginorkesterin
aloitteesta syntynyt Soiva pääsiäinen -konserttisarja tuo 16.–31.
maaliskuuta yhteen Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan, Mikkelin musiikkiopiston ja kaupunginorkesterin pääsiäisajan musiikkitarjonnan.
Reilun kahden viikon ajalle
ulottuvan konserttisarjan aikana
kuullaan niin Katedraalikvartetin, kaupunginorkesterin kuin
musiikkiopiston opiskelijoiden
ja opettajien esityksiä. Konsertteja esitetään 200-vuotisjuhliaan
viettävässä Mikkelin Pitäjänkirkossa, Mikkelin tuomiokirkossa,
Ristiinan, Anttolan, Kangasnie-

men ja Juvan kirkoissa sekä Lähemäen seurakuntatalossa ja
Mikkelin seurakuntakeskuksen
Ristimäkisalissa.
– On hienoa saada kaupungin
musiikintekijöitä seurakunnan
eri tiloihin ilahduttamaan kaikkia kuulijoita, tuomiokirkkoseurakunnan johtava kanttori Päivi
Karjalainen iloitsee yhteistyöstä.
Kaupunginorkesteri on konserttisarjassa mukana kolmella
eri konserttiohjelmalla, joissa
kuullaan muun muassa Haydnin
Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä, Alessandro Scarlattin Stabat mater sekä W. A. Mozartin
Klarinettikvintetto. Suurimman

esiintyjäjoukon kokoaa Mikkelin
musiikkiopisto kuoron ja Vilhonkadun kamariorkesterin konsertti, jossa esitetään Johann Baptist
Vanhalin Stabat mater. Katedraalikvartetin esittämänä kuullaan
koraalimusiikkia 1500–1700-luvuilta.
– Uskon, että tällä tavalla yleisö huomaa, kuinka paljon hienoa
musiikkitarjontaa kaupungista
löytyy ja yksittäiset konsertit
saavat enemmän näkyvyyttä,
kaupunginorkesterin intendentti
Nikke Isomöttönen kertoo.
Soivan pääsiäisen konserttitarjonta löytyy sivulta 14.

Lasten suusta

Mummi valittaa aamulla nukkuneensa huonosti.
Lapsenlapsi osaaottavasti: ”Nukuitsä niin
huonosti, että sun silmät heilu? Ja aukesko
tukkakii?”
Tutkitaan kasvikirjaa. Mummi varoittaa
kielonmarjoista: ”Ne on hyvin myrkyllisiä;
voi vaikka kuolla, jos niitä menee syömään.”
Hertta 3 v.: ”Niin, voi pää katketa!”
Äiti on ollut kampaajalla ja kerjää kotiväeltä
kehuja. Toni: ”No en kyllä huomaa eroa! Ihan
samanlainen pörrötys niinkun ennenkii!”

Laurin isotäti on saanut sakot mielestään syyttä
ja pauhaa tuohtuneena: ”En kyllä maksa! En
varmasti!” Lauri ilahtuu: ”Isotäti vankilassa!
Vähänkö olis siistiä!” Lohduttaa kuitenkin:
”No, voin mä tulla sit kattomaan. Näenpähän
itekkii sen paikan!”
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Matkakarkit
Etsimme kuvia vanhasta
maaseurakunnan kirkosta
Onko sinulla pöytälaatikossasi kuvia
vanhasta Mikkelin maaseurakunnan
kirkosta, työntekijöistä tai toiminnasta
vuosien takaa? Oletko säilyttänyt esimerkiksi kinkeritodistuksesi? Keräämme materiaalia Pitäjänkirkon 200-vuotisjuhlamme tapahtumiin. Materiaalia
voi lähettää lainaksi sähköisesti osoitteeseen osmo.luukkonen@evl.fi tai
postilla PL 21, 50101 Mikkeli. Alkuperäinen materiaali palautetaan.
Apuraha haettavissa nuorille
lauluntekijöille
Nuoret lauluntekijät voivat hakea apurahaa Kaskinen-Simojoki-rahastosta.
Vuoden 2016 apuraha on tarkoitettu
kristillisen uskon pohjalta nousevan
yhteislauluperinteen vahvistamiseen.
Apurahaa voivat hakea alle 30-vuotiaat
säveltäjät ja sanoittajat. Apurahan suuruus on 3000 euroa ja se voidaan jakaa
myös usean hakijan kesken. Apurahahakemus pitää jättää 31.3. mennessä.
Lisätietoja: www.suomenlahetysseura.
fi/apuraha.
Ristiinan seurakuntatoimisto
palvelee maanantaisin
Ristiinan seurakuntatoimisto on tästä
viikosta alkaen auki maanantaisin klo
9-13 eli torstaisin vastaanottoa ei ole.
Aukioloaikojen muutos johtuu pienestä
käyntien määrästä. Ristiinalaisten on
mahdollista hoitaa asioita kaikkina arkipäivinä soittamalla numeroon 0400
143 664 tai asioimalla kirkkoherranvirastossa klo 9–15.15 välisenä aikana.
Hautajaisiin liittyviä asioita voi hoitaa joka arkipäivä kirkkoherranvirastossa tai soittaa numeroon 0400 143 281.
Kaste- ja vihkivaraukset voi tehdä soittamalla numeroon 0400 143 400. Lisätietoja antaa hallintopastori Eija Juuma
0400 143 304 / eija.juuma@evl.fi.

Hamahelmi

Seurakuntamme tehtäviin vihittiin taas laskiaissunnuntaina
uusia työntekijöitä. Kuvassa vasemmalta kanttori Mirka Nousiainen, lastenohjaaja Mari Salminen ja diakoni Ilona Matilainen.
Mirka toimii virassa Ristiinassa
ja Ilonaan törmää todennäköisimmin Haukivuoren alueella.
Päivän juhlakaluihin kuulunut
erityisammattimies Tomi Marjo

ehti karata ennen yhteiskuvaa,
mutta toivottakaamme kaikki uudet työntekijät tasapuolisesti yhteyteemme!

Juttusarjassa sukelletaan vuosikymmenten taakse tai tarkastellaan välähdyksiä tästä hetkestä. Voit lähettää oman muistosi tai tähtihetkesi
seurakunnassa toimitukseen osoitteella krista.eskelinen@evl.fi.

”Vain Jumalassa rauhan sieluni saa, Hän meidät pelastaa.
Haltuusi, Herra, sydämeni tyyntyy ja rauhan saa.”

Kohtaamisia
hiljaisuudessa
Teksti JA KUVA Krista Eskelinen

Ovi käy ja saavun Otavan seurakuntatalolle. Täällä on kohta alkamassa
Hiljaisuuden kirkko. En oikein tiedä,
mitä odottaa, mutta mieli rauhoittuu heti kynttilöin valaistussa kirkkosalissa, jota reunustavat kutsuvat,
eriväriset rukousalttarit. Yhdessä
lipuu soutuvene sametinpunaisilla
aalloilla; minne minä olen matkalla
omassa elämässäni? Toisessa kauniit kotilot kuiskivat sanomattomia
salaisuuksia siniseen tylliin kietoutuneina, kuin meren rannalla.
Hiljaisuuden kirkko antaa tilaa
eri aisteille. Kun koko palvelusta
ei täytetä määrätyllä koreografialla, ehtii mieli mukaan. Hypistelen
eri materiaaleja rukousalttareilla,
haistan tuohuksen mehiläisvahan
ja annan päässä risteilevien ajatusten tulla ja mennä menojaan. Liityn
rukouslauluun: ”Herramme Kristus, Jumalan Poika, armahda meitä,
anna meille rauha!”
Kirkkohetki kiehtoo yksinkertaisella runsaudellaan. Jos haluan,
voin olla levollisesti omissa ajatuksissani, kuunnella hälyjen keskellä
hiljaisuutta ja Jumalan ääntä sisälläni. Toisaalta pienessä porukassa
ei tarvitse jäädä näkymättömäksi;
kolmen vartin kirkkohetkeen kuuluu myös kahvittelu. Samassa pake-

tissa on siis hyvin ammattitaitoinen
ja intiimi kohtaaminen.
Otavan kirkkohetkiä jo kahdeksatta vuotta toteuttava Hanna-Liisa
Koistinen-Purps kertoo, että Taizéhenkinen, pari kertaa vuodessa järjestettävää tilaisuutta osataan jo
kaivata kylällä. Viisitoistahenkiseen
porukkaan mahtuisi kuitenkin mukaan vielä muitakin. Hiljaisuuden,
musiikin ja rukouksen äärellä ollaan
eri kirkkovuoden teemoin, ajankohtaisiin aiheisiinkin reagoiden.
Otavalaiset Terttu Pekkanen
ja Helena Peltola muistelevat, että
heidän aikoinaan hiljaisuuden kirkossa on muun muassa käytetty rukoushelmiä, vietetty ehtoollista ja
valittu veteen oman aiheen värisiä
rukouskiviä.
– Olen ensimmäisestä kerrasta
asti tykännyt käydä täällä. Elän yksin, minkä vuoksi on mukava tulla
myös yhteen. Kaunis musiikki ja rukousalttarit houkuttavat myös, Pekkanen kertoo.
Myös minä luulen palaavani tähän hyvään hiljaisuuteen.
Hiljaisuuden kirkko Otavan
seurakuntakodilla su 17.4. klo 15.
Hiljaisuutta, mietiskelyä, rukousta
ja musiikkia.
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Minun juttuni

Kuoro oli
rakkautta
ensi silmäyksellä
Olen Anu Pettinen ja kuorossa laulaminen on
minulle harrastus numero yksi. Se on henkireikä ja siellä tapaan ihania ihmisiä. Laulaminen on ollut osa elämääni lapsesta asti. Olen
laulanut lapsi- ja nuorisokuoro Sinivarpusissa.
Intoa laulamiseen olen saanut myös isäni
musiikkiharrastuksesta. Hän lauloi, johti kuoroa ja oli kyläkirkon sivutoiminen kanttori.
Tällä hetkellä laulan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Asante-kuorossa. Aloitin siellä
vuonna 1998, jolloin näin Viikkosissa ilmoituksen, jossa etsittiin uusia laulajia Asanteen.
Menin samana iltana harjoituksiin ja rakastuin
ensi silmäyksellä!

”Menin samana
iltana harjoituksiin
ja rakastuin ensi
silmäyksellä!”
Porukka kuorossa on muodostunut läheiseksi. Olemme kuoronjohtajan ja kuorokavereiden kanssa kuin yhteen hitsautuneet. Kuorossa laulaminen nimittäin vaatii sitoutumista.
Se on tärkeää, jos meinataan esiintyä yhdessä.
Esiintyminen onkin piste i:n päälle kuorolaulamisessa. Se myös motivoi harjoittelemaan
säännöllisesti.
Kevään aikana Asante esiintyy Kiirastorstain iltamessussa, joka pidetään tuomiokirkossa kello 18. Lisäksi esiinnymme Virsi Soi!
-yhteislaulutilaisuudessa sekä helatorstain
messussa, jossa kuullaan myös useita muita
seurakunnan kuoroja. Ohjelmistossa Asantella
on paljon tunnettujen suomalaisten säveltäjien gospel-lauluja. Kiirastorstaina laulamme
paastonaikaan sopivia lauluja muun muassa
Hannu Huhtalalta ja Jari Kekäleeltä.
Olen iloinnut siitä, miten hyviä lauluja
kuoromme nykyinen johtaja Suvi Tirronen
sekä muut kuoronjohtajat vuosien varrelta
ovat osanneet valita. Ne ovat innostaneet
aina. Yhtenä tämän hetkisenä suosikkinani
voisin mainita Ruutin laulun.
Jos minulta kysytään, miksi laulan tai mitä
laulamisesta saan, vastaan, että se on minulle
elämäntapa. Laulaminen on minulle jotain todella luonnollista ja ihanaa.
Anu Pettinen

Aina mielessä

Risooko risti?
Jeesuksen ristintie, kärsimys ja kuolema voivat herättää
hämmennystä. Kristinuskossa kaikki ei kuitenkaan
kiteydy ensisilmäykseen: heikkous onkin vahvuutta,
tappio kääntyy voitoksi ja kuolemassa kytee elämä.

Teksti Krista Eskelinen Kuva Henri Kähkönen

Jos Jumala on olemassa ja
taluttaa ainoan poikansa kuolemaan ristille, eikö kuviossa ole
jotain vialla? Kai kaikkivaltias
pystyisi hoitamaan hommansa
korrektimmin, ilman tarpeettoman tuntuista julmuutta ja epäoikeudenmukaisuutta?
Jeesuksen kärsimystie kaihertaa kyselijän mieltä voimakkaasti. Sanomaan kuolemaan
kätketystä ylösnousemuksesta
on vaikea heittäytyä, sillä se rakentuu paradoksien varaan: Se,
mikä vaikuttaa tappiolta onkin
voitto, heikkoudesta kumpuaa
voima ja kuolema synnyttää
uutta elämää.
Itä-Suomen yliopiston systemaattisen teologian professori Antti Rainio väittääkin,
ettei ristinkuolemaa voi ymmärtää ilman ylösnousemusta
- tai uskoa.
– Ristinkuolema koetaan
usein Jumalan vaatimana rangaistuksena. Kyse on kuitenkin
siitä, että Jumala itse tulee Kristuksessa maailmaan, kärsii ja
kuolee ihmisen puolesta. Hän
ei siis vaadi mitään, missä ei
itse ole mukana.
Näin voidaan ajatella, että
Jumala kohtaa meidät myös
kaikessa inhimillisessä kärsimyksessä ja kuolemassa. Hän
sitoutuu luomaansa todellisuuteen kaikessa raadollisuudessaan eikä vain leiju taivasmaisemissa käskyjään esittäen.

Paradokseista puheenollen: Jos ristinkuolemassa on
kyse ihmisen vapauttamisesta
-siitä, että kaikkivaltias Jumala
sitoutuu meihin myös kärsimyksessä ja kuolemassa- mik-

sei lahja kelpaa? Rainio löytää
miettimättäkin muutamia syitä,
joista kaukaisimpia jäljitetään
vuosituhansien taakse.
– Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa oli jotain järjelle selittämätöntä, joka on aina herättänyt suuria tunteita. Jo Paavali
kuvaa tätä jännitettä korinttolaiskirjeessä ristin hullutuksena, joka ei aukea viisaille.
Länsimaissa lisäpontta vastustukseen löytyy myös nuoruuden ja hetkessä elämisen
ihannoinnista. On helpompi
kulkea ristin ohi, jos omaa elämää on lähtökohtaisesti jäljellä
vielä vuosikymmeniä eikä kuolema kolkuttele lähipiirinkään

siä. Risti ja ylösnousemus eivät
välttämättä kuulu enää uskonkäsityksen keskiöön.
Toisaalta Rainio muistuttaa, että kristinusko kasvaa
jatkuvasti Afrikassa, Intiassa ja
Aasiassa, jossa ristin sanomaa
pidetään yllä.
Jos siis näen, että risti risoo
tai ei kiinnosta ihmisiä ympärilläni, voin kääntää katseeni
myös itseeni ja miettiä, mitä se
minulle merkitsee.
Suomalaisen
työmoraalin
tuntevana ahertajana tulee
myös mieleen, kuinka suuri
pala ansaitsematon armo on
puurtajan purtavaksi. Suuri,

Se, mikä vaikuttaa tappiolta,
onkin voitto ja kuolema
synnyttää uutta elämää.
ovilla. Luontaista tarttumapintaa ristin miehen ja oman arjen
välillä ei löydy.
Yllättävästi jakolinja ei kulje uskovien ja ei-uskovien välillä, sillä Rainion mukaan elämän
ja kuoleman kysymykset voivat
myös kristityissä piireissä jäädä muun uskontokeskustelun
jalkoihin.
– Ihmiset tuntuvat länsimaissa etsivän hengellisyydeltä
syvempää elämän tasoa, joka
keskustelee omien kysymysten kanssa ja tarjoaa elämyk-

vastaa Rainio, myös asiaa työkseen tutkiville teologeille.
Uskon ydinasiat, kuten Jumalan
hyvyys, voivat vielä olla helposti omaksuttavissa. Tarkemmat
näkökulmat näyttäytyvät kuitenkin jännitteisinä kokonaisuuksina, joita ei voi paketoida
yksinkertaisiin lausumiin.
– Ihmismieli pyrkii purkamaan jännitteet jompaankumpaan suuntaan. Uskosta ei
kuitenkaan voi tehdä automaatiomallia, että tämä on totuus,
ota tai jätä, väittää Rainio.
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Mielikuvamme ristin tiestä voivat hajota ja repsahtaa rikki, mutta niiden takaa paljastuu jotain raikkaampaa ja kestävämpää.
Välittömän ymmärryksen takana vaikuttaa Jumalan todellisuus.

Kommenttia ei pidä ymmärtää
siten, että kristinuskossa kaikki voidaan palauttaa keskustelupöytään
ja luoda oppi uudestaan. Jännitteisyys on pikemminkin uskon olemus, jota koetellaan ihmiselämän
avoimissa kysymyksissä ja vaikeuksissa.
Uskonko Jumalan hyvyyteen,
vaikka asiat luisuvat odottamattomaan suuntaan? Luotanko, että Hän
saa elämässäni aikaan jotain hyvää,
vaikkei tällä hetkellä siltä näytä?
– Luterilaisuudessa puhutaan
ristin teologiasta, joka tarkoittaa
juuri Jumalan salatun ja vastakohtaisen toiminnan ymmärtämistä.
Ristintiellä niin me kuin Kristus

näemme välittömän ymmärryksen
taakse Jumalan läsnäoloon ja todellisuuteen.
Käytännössä Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen uskominen tarkoittaa siis myös sitä, että
sitoudumme samaan salaisuuteen
elämässämme. Kaikki ei ole sitä,
miltä päällepäin näyttää ja toisaalta
kaikkea ei itse voi ansaita.

Palataanpa vielä alkuun. Oliko
Jeesuksen kärsimyskuolema pakollinen? Keskustelijasta riippuen
vastaukseksi voidaan antaa ainakin
kyllä, ei ja onko sillä merkitystä.
– Yksi ajatusmalli on, että Jumalan luonto yhdessä ihmisen ja

maailman rakenteen kanssa ovat
määränneet ristintien askelmerkit:
synti on sovitettava, aloittaa Rainio.
– Toinen tapa on ajatella, että
Jumala on täysin vapaa toimimaan.
Hän on valinnut luoda ihmisen ja
maailman sellaisiksi, kuin ne ovat.
Ja miksi sitten? Yhtenä vastausvaihtoehtona Rainio palaa
Paavaliin ja hänen määritelmäänsä uskosta hullutuksena. Kristusta ei voi vastaanottaa elitistisen
filosofian suojista, vaan se lahjoitetaan mieleltään avoimille ihmisille.
Kolmanneksi ristin teologiaa
voidaan lähestyä luterilaisesta se-

litysmallista, jossa vastakohdissa
toimiminen koetaan Jumalalle ominaisena.
– Tällöin ei ole mielekästä spekuloida, millä muilla tavoin Jumala
olisi voinut maailman pelastaa. Se
tapahtui ja tapahtuu näin: Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.
Asioiden pohtiminen eri puolilta on Rainion mukaan kuitenkin hyvä keino lähestyä tunteita
ja ajatuksia herättäviä suuria kysymyksiä. Ristinkuolemaa ja ylösnousemusta voi tutkia esimerkiksi
Raamatun tekstien, selitysteosten ja
mietiskelyn avulla. Tälle tielle meitä
tänäkin pääsiäisenä kutsutaan.
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Näillä nurkilla

Ei täydellistä,
mutta toiveikasta elämää

Kahvi ja kahvinkeitto on kuulunut Sirkka-Liisa Savikurjen elämään aina.

Sirkka-Liisa Savikurki on 84-vuotias ujostelematon optimisti,
joka on ehtinyt elämänsä aikana olla monessa mukana.
Teksti ja kuvat: Nina Kettunen

Sirkka-Liisan arkeen kuuluvat
tänä päivänä muun muassa Marttakerhon toiminta, raamattu- ja kirjallisuuspiireissä käyminen, seurakunnan kanttorin järjestämiin yhteislaulutilaisuuksiin osallistuminen sekä naisten tuumaustunnit.
– Aktiivinen osallistuminen
seurakunnan toimintaan alkoi torttujen paistamisesta, hän muistelee.
Sirkka-Liisa on ollut mukana myös
seurakunnan vapaaehtoisessa diakoniatyössä noin 20 vuotta.
– Kävin tapaamassa sairaita ja
vanhuksia, hän kuvailee. Seurakunta on toiminut ja toimii edelleen
yhteisönä, joka on mahdollistanut
kohtaamisia sekä uusien että vanhojen tuttujen kanssa. – Seurakunnasta olen löytänyt ystäviä. Olen
aina kuulunut seurakuntaan ja ko-

kenut sen turvallisena, se on kuin
suuri syli, hän kiteyttää.

Tavarat
appelsiinilaatikkoon
ja pyörällä
Suomenniemelle

Sirkka-Liisa on syntynyt Helsingissä, asunut lapsuutensa Savitaipaleella ja muuttanut Suomenniemelle 23-vuotiaana mentyään naimisiin Martti Savikurjen kanssa.
Ennen avioliittoa Martti oli ollut
merillä ja Sirkka-Liisa työskennellyt laivaemäntänä.
– Pakkasin tavarat appelsiinilaatikkoon ja lähdin pyörällä Suomenniemelle, kuvailee Sirkka-Liisa
muuttoaan. Nuori aviopari muutti
Martin äidin luokse asumaan ja

he elivät yhdeksän vuotta saman
katon alla. Sirkka-Liisa ja Martti
saivat neljä lasta. Martti teki puusepäntöitä ja Sirkka-Liisa toimi 19

kuitenkin jäi leskeksi Martin kuoleman seurauksena.
– Olen nyt ollut jo yli kaksikymmentä vuotta leskenä, hän kertoo.

”Mummo opetti, että
asiat selviävät aina.”
vuotta perheenemäntänä.
Sen jälkeen Sirkka-Liisa on
ollut erilaisissa ansiotöissä aina
63-vuotiaaksi asti, kunnes jäi
eläkkeelle. Ajokortin hän ajoi nelikymppisenä. Kaksi vuotta ennen
eläkkeelle jäämistään Sirkka-Liisa

Koti Kelkankylällä
Sirkka-Liisa asui pitkään Kelkankylällä, jonka asukkaista hän on
koonnut valokuva-albuminkin.
– Meistä kaikista jää muistijälki, hän toteaa ja selailee vanho-

9
Suomenniemi

”Tämä tilkkutäkki on
kuin ihmiselämä – se
ei ole täydellinen.”

ja mustavalkoisia kuvia. Talo,
jossa hän Kelkankylällä asui,
oli ollut vanha tyhjillään oleva
rakennus aikaisemmin. SirkkaLiisa käyttää siitä nimitystä entinen ”nuorisohotelli”.
– Sähköt siellä oli, mutta
vesi haettiin ja huussissa käytiin, hän kertoo. Luonto on ollut lähellä ja suhde siihen on
edelleenkin hyvin tärkeä Sirkka-Liisalle, joka parhaillaan
katselee olohuoneen ikkunasta
ulkona kimmeltävää keväthankea sekä auringon paistetta.
– Talvisin on hiihdetty ja
kesäisin kerätty marjoja, hän
muistelee. Kelkankylän koti on
Sirkka-Liisan todellinen koti
edelleen, vaikka hän nykyisin
asuukin rivitalossa Suomenniemen kirkonkylällä.
– Tämä ei ole koti, vaan
asunto, hän sanoo.

Aina armon varassa

Pohjan hengelliselle elämälleen Sirkka-Liisa sai jo varhain
isovanhemmiltaan sekä pyhäkoulusta, jota silloin piti hänen
tuleva anoppinsa. Isovanhemmat ovat olleet merkittävässä
roolissa Sirkka-Liisan elämässä, sillä hänen oma äitinsä kuoli hänen olleessaan vain viisivuotias.
Isovanhemmat kasvattivat
hänet ja ohjasivat häntä uskon
tielle. Uskonelämä on pitänyt
sisällään omia kriisejään, mutta Sirkka-Liisa kertoo selviytyneensä niistä.
– Ihminenhän elää aina
armon varassa, hän sanoo painokkaasti.
– Jokaisella on oma uskonsa, minun uskoni on kuin sinapinsiemen, hän tarkentaa.
Hengellisen perinnön lisäksi Sirkka-Liisa on perinyt
isoäidiltään myös sinisilmäi-

sen optimisminsa.
– Mummo opetti, että asiat selviävät aina. Sitä hän on
saanut olla todistamassa myös
vuoden takaisen vakavan sairastumisensa kautta.
– Viime talvena ihmettelin, kun huimasi ja sen jälkeen
alkoi oksentelu. Jouduin odottamaan kuukausia ennen kuin
sain tarvitsemaani hoitoa ja
tiedon siitä, mikä minua vaivasi.
Sirkka-Liisan puhe puuroutui ja kodin ulkopuolella hän
pystyi liikkumaan ainoastaan
rollaattorilla. Hänet lähetettiin
lopulta Kuopioon tutkittavaksi,
jolloin hänen pikkuaivoistaan
löydettiin kasvain. Hänet leikattiin heinäkuussa, jonka jälkeen palautuminen normaaliin
elämään on voinut pikkuhiljaa
alkaa.
– Oli helpottavaa löytää
syy oireille ja saada hoitoa,
kommentoi Sirkka-Liisa positiiviseen sävyyn. Sairauden ja
sairaalahoitojen jälkeen hän
on jälleen opetellut kirkonkyläläisenä olemista.

Käsitöitä ja
kahvia

Sirkka-Liisan
olohuoneen
lattialle
on
levitetty keskeneräinen
neulotuista neliöistä rakentuva
tilkkutäkki.
Työ
on saatu naapurin
rouvalta ja Sirkka-Liisan
tehtävänä on liittää neliöt toisiinsa, jotta täkki valmistuisi.
– Tämä tilkkutäkki on kuin
ihmiselämä – se ei ole täydellinen, hän sanoo. Onnellisen
elämän toivottamisen sijaan
Sirkka-Liisa toivottaakin ta-

sapainoista elämää. Tasapainoisen elämän arvostaminen
näkyy myös hänen omissa aikatauluissaan.
– En pidä siitä, jos kalenteri on liian täyteen ahdettu, hän
kertoo. Tasapainoa toiminnalle hän itse hakee esimerkiksi
lukemisesta, joka on aina ollut
hänelle mieluinen harrastus.
Tällä hetkellä lukukonkarilla on
käsissään Eva Weaverin kirja
Jacobin Takki, jonka sivuilla palataan sota-aikojen pariin juutalaisen pojan näkökulmasta.
– Tämä on hieman raskasta
luettavaa, Sirkka-Liisa kuvailee.
Tilkkutäkin jäädessä yhä
odottamaan valmistumistaan,
Sirkka-Liisa laittaa pannukahvit porisemaan ja kattaa pöytään itse leipomaansa vaaleaa
leipää. Hän toteaa samalla,
kuinka kahvinkeitto on vaivatonta nykyään.
Sirkka-Liisa etsii arkistoistaan kirjoittamansa lehtijutun,
joka on julkaistu paikallislehdessä aikaisemmin. Siinä hän
puhuu kahvinkeitosta ja siitä, miten mummo oli
neuvonut hänelle,
kuinka sikurista valmistetaan juotavaa. Sikuria
käy te t t i i n
Suomessa
paljon kahvin korvikkeena toisen
maailmansodan aikana ja sen
jälkeen. Kahvin keitto ja juominen ovat aina olleet
läsnä Sirkka-Liisan elämän eri
vaiheissa.
– Sairastuessani tiesin asiassa olevan jotain vakavaa,
koska kahvi ei silloin maistunut, hän naurahtaa.

Olet täällä
Suomenniemen alueseurakunta on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan pieni mutta
virkeä eteläinen osa. Alueelle antaa omaleimaisuutta sen historia osana Etelä-Karjalan
maakuntaa. Aluekappalainen Lassi Suihkonen kehuu alueen vahvaa yhteisöllisyyttä ja
toivoo, että seurakunta voisi osaltaan olla
sitä rakentamassa: ”Väki vanhenee ja vähenee, mutta tarpeet ja kaipaus eivät kuitenkaan ole hävinneet. Myös suomenniemeläiset tarvitsevat edelleen seurakunnan tukea
ja monenlaista toimintaa.”
Alueseurakunnan toiminnan keskuksena on kaunis kirkko, jonka 150-vuotisjuhlaa
vietetään tänä vuonna. Jumalanpalvelus pidetään pyhäisin kello 10, paitsi kuukauden
toisena sunnuntaina kello 17. Muita toimitiloja ovat seurakuntakoti sekä Lusikkaniemen leirikeskus.
Suomenniemen seurakuntatoimisto on
avoinna sopimuksen mukaan maanantaina
kello 13-15. Ilmoitathan asiointitarpeesta
viimeistään edellisenä arkipäivänä soittamalla numeroon 0400 143 664. Muina aikoina voit olla yhteydessä Mikkelin kirkkoherranvirastoon.

SALOSAARI

SUOMENNIEMI

KIESILÄ

Tule mukaan!
Suomenniemen kirkon 150-vuotisjuhlia
juhlitaan monella tavalla pitkin vuotta. Kinkereitä on pidetty jo alkuvuodesta teemalla
”Kotikirkko” ja huhtikuussa koululaiset pääsevät tutustumaan kotikirkkoonsa muun
muassa kirkkopelin, rastiradan ja yhdessä
tekemisen kautta. Lapset askartelevat esimerkiksi 150 ristiä kirkkoon kesäksi ja tulkitsevat kellotapulin kattopaanujen kasvot
omalla otteellaan.
Kesäkuun 12. päivä vietetään Kansanlaulukirkkoa ja 16.–17.7. Suomenniemipäivät tarjoavat seurakuntalaisille kirkkohistoriaa muun muassa piispanmessun,
kirkkoesittelyn, opastetun hautausmaakävelyn ja juhlakonsertin muodossa. Elokuussa 21. päivä on tiedossa vielä perinnekirkko
kaavalla, jota käytettiin 150 vuotta sitten.
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Suomen
Lähetysseuran
työn juurilla
Kiinan
Hunanissa

Meillä ja muualla

Mikkelissä luodaan
luontevia linkkejä
turvapaikanhakijoihin

Teksti ja kuva: Mauri Laine

Matkasin loka-marraskuussa
Hong Kongiin ja Kiinaan kerätäkseni materiaalia historiallista
lähetysromaania varten. Hong
Kongissa tapasin entisiä työtovereita ja seurakuntalaisia, ja sieltä
suuntasin Hunanin maakuntaan.
Tuhannen kilometrin matka sujui
nopeasti reilussa kolmessa tunnissa.
Hunanin Raamattukoulun perusti vuonna 1916 lääkäri ja pastori Ge Yinhua. Koulua avatessa ei
olut käytössä rahaa, täysiaikaista
opettajaa eikä tilojakaan. Jumalan
johdatuksesta perustajat saivat
ostettua vanhan tehdasrakennuksen kampukseksi silloiselta
Changshan maaseudulta.
Raamattukoulu
suljettiin
vuonna 1953 ja avattiin uudelleen vuonna 1990. Vuonna 1998
saatiin avata toimistotalo, jossa
on opetustilat, asuntola, ravintola, toimisto ja kirkkotila. Vuonna
2014 alkoi uuden kampuksen rakennustyöt. Päärakennus valmistuu tänä vuonna.
Hunanin Raamattukoulu tarjoaa kolmevuotisen teologisen
koulutuksen. Pääsyvaatimuksena
koulutukseen ovat korkeakoulututkinto, kasteesta yli vuosi sekä
kokemusta kirkon työstä. Vähemmistöalueilta ja köyhiltä seuduilta
tulevien kohdalla voidaan joustaa
tutkintovaatimuksissa.
Koulutuksen jälkeen opiskelijat menevät kirkon palveluksen.
Tällä hetkellä 80 % kirkon työntekijöistä on valmistunut Hunanin

Opiskelijoita oppitunnillaan. Jokaisella vuosiluokalla on 25 oppilasta. Kiinan
kirkko ei ole rikas eikä seurakunta välttämättä pysty maksamaan papilleen
palkkaa. Näin ollen kirkon virka on mitä suurimmassa määrin kutsumustyötä.

Raamattukoulusta. Osasta heistä
tulee kirkon johtajia. Kolme vuotta työssä oltuaan he voivat anoa
pappisvihkimystä.
Raamattukoulu tarjosi avukseni tulkin neiti Tiffanyn, jonka
kanssa matkustimme Taajungin
ja Cilin kaupunkeihin. Suomalaisten rakentamia rakennuksia ei
enää löytynyt, mutta seurakunnan
eläkkeellä oleva pastori muisti
vielä suomalaisia. Erityisen rakas
hänelle oli pastori Ojalan vuonna
1951 lähettämä kirje. Sain mukaani paljon vanhoja valokuvia.
Parikymmenen
kilometrin
päässä oli niin sanottu sivuasema, jossa suomalaisetkin olivat
työskennelleet. Vanhasta lähetysasemasta oli jäljellä vain tiiliseinä.
Uusi kirkko palveli hyvin seurakuntalaisia. Paluumatkalla kävimme Cilin kaupungissa, jossa oli
vaatimaton ja köyhä seurakunta.
Toisen matkan tein Tsingshin
kaupunkiin, jossa pastori Hannes
Sjöblom aloitti työn vuonna 1903.
Lähetysseura sai ostettua suuren,
yli 10 tuhatta neliön tontin. Tuolle
tontille rakennettiin lähetysasema, jossa oli kirkko, koulu, sairaala
ja asuntoja työntekijöille. Lähetystyöntekijöiden poistuttua Kiinasta hallitus otti tilat käyttöön. Nyt
seurakunta on saanut rakennettua
uuden kirkon ja he ovat ehkä saamassa lisätilaa hallitukselta.
Mauri Laine kertoo Kiinan-matkastaan Ristiinassa 3.4. klo 10 messun
jälkeisessä lähetystilaisuudessa.

Viime syksystä alkaen on kyselty,
miten seurakunnat reagoivat nopeasti muuttuneeseen maahanmuuttotilanteeseen. Nämä kysymykset
ovat omalla paikkakunnallammekin ihan aiheellisia. Seurakunnan
vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet
asiassa aktiivisia ja monenlaisia
yhteisiä tilaisuuksia on saatukin aikaan. Kirkkoon on järjestetty tutustumiskäyntejä, yhdessä on opeteltu
hiihtämään, luistelemaan ja jopa
pelaamaan salibandyä.
Alkutalvesta seurakunta kutsui
Suonsaaren asukkaita viettämään
yhteistä ystävyyden päivää Lähemäen seurakuntatalolle. Paikalle
saapui paitsi useita seurakunnan
työntekijöitä ja vapaaehtoisia, myös
satakunta Suonsaaren asukasta. Jos
nyt aluksi koimmekin hieman vierautta ja arkuutta, niin iltapäivän
päätteeksi joku totesi muiden tuntoja sanoittaen: ”Tämä päivä ei tule
koskaan unohtumaan”.
Monikulttuurisessa ja -kielisessä kohtaamisessa tarvittiin
toki tulkkeja, ja arabian-, darinja englanninkielistä keskustelua
kääntämässä oli muun muassa
Suomessa 15 vuotta asunut afganistanilaissyntyinen Jassin Rezai.
Alun esittelyjen ja tervetulotoivo-

tusten jälkeen ruokailtiin yhdessä.
Vieraille kerrottiin myös Mikkelin
kaupungista ja tuomiokirkkoseurakunnan toiminnasta. Kysymyksiä
tuntui olevan paljon ja vastauksiakin yritettiin yhdessä pohdiskella.
Pienemmissä ryhmissä painettiin
kankaita, maalattiin, askarreltiin,
laulettiin ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista.
Keskusteluissa ja turvapaikanhakijoiden
puheenvuoroissa
korostui heidän halunsa elää ihan
tavallista, rauhanomaista elämää
Suomessa, työllistyä ja integroitua
yhteiskuntaamme. Myöskään uskonnollisista asioista ei arasteltu
puhua, vaikka ne eivät nousseet
kaikista päällimmäisiksi keskustelunaiheiksi.
Suomen kielen oppimisen tärkeyttä tähdennettiin puolin ja toisin. Samalla pohdittiin, miten seurakunta voisi entistäkin enemmän
auttaa tässä asiassa. Iloksemme
huomasimme, kuinka hyvin varsinkin monet lapset olivat jo suomea
oppineet. Yhteisessä iltapäivässä
saimme rauhassa ja hyvällä mielellä
tutustua uusiin ihmisiin ja oppia toinen toisiltamme.
Juha Palm
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3 kulmaa

Kestänkö
kärsimyksen?

1.
2.
3.

Luin tarinan miehestä ja koirasta. Mies haukkui koiraa, raahasi sitä
väkivalloin mukanaan ja toivoi jopa sen kuolemaa. Kun koira eräänä
päivänä katosi, mies etsi sitä hädissään. Kadottaessaan koiran mies
havaitsi rakastavansa sitä ja tunnusti rakkautensa myös naapureille,
jotka olivat paheksuneet miehen huonoa käytöstä.
Mietin, toimiiko ajatus "omistamisesta” oikeutuksena rakkaan
henkilön kaltoin kohtelulle? Jokainen kykenee rakastamaan
ja rakkaus voi olla aitoa, vaikka käytös olisi samanaikaisesti
epäoikeudenmukaista. Huono käytös ei vaikuta pystyvyyteen rakastaa,
mutta se vaikuttaa merkittävästi siihen, millaiseksi rakkauden kohde
tuntee itsensä.

”Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki
se kärsii.” 1. Kor. 13:7
Veli Min-Ho on maanalaisen seurakunnan jäsen. Valtiossa, jossa
hän elää voidaan kristityt tuomita kuolemaan uskonsa tähden.
Sopivalla ja sopimattomalla ajalla hän kuitenkin julistaa ilosanomaa
ylösnousseesta Kristuksesta. Hänen luissaan palaa samanlainen tuli
kuin profeetta Jeremialla aikoinaan. Vainoja riittää, vaan vaieta ei voi.
Miksi minä hiljenen niin helposti?

”Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa
Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” 2. Tim. 3:12

Olen saanut kutsun juhliin. Sisareni on lähtenyt kahdeksi viikoksi
Espanjan palmurannoille. Hänellä on kaapissaan ihana valkoinen
mekko, jota hän ei mielellään lainaa. Sitä, mitä ei tiedä, ei ole
tapahtunut, ajattelen ja puen mekon ylleni.
Tapaan ihmisiä, nauran ja olen huomion keskipisteenä, kunnes
eräs nainen tulee luokseni ja sanoo minulle: Anteeksi neiti, mutta
teidän mekkonne selkämys on aivan punaisessa maalissa ja
muutama hyönteinenkin siihen on tarttunut. Kasvojeni ilme valahtaa
kauhistuneeksi enkä tiedä, kärsinkö enemmän vilpillisestä teostani vai
likaisuuteni aiheuttamasta häpeästä.

”Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun
Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen
teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan
eteen.” Kol. 1:22

Kohtaamispaikka

Vihasta
rakkauteen
Asenteet maassamme ovat koventuneet vuoden aikana. Julkinen keskustelu on kärjekästä
ja sosiaalinen media tuo esiin pinnan alla vellovan vihan. Vihapuhe loukkaa ja satuttaa. Se
vahvistaa ennakkoluuloja, rakentaa muureja
ihmisryhmien välille ja lisää pelkoa.
Vihapuhe on erityisen huolestuttavaa siksi, että sanoista voi tulla tekoja. Puhe muuttuu
väkivallaksi. Siksi vihapuheelle ei pidä antaa
sijaa eikä valtaa.

***
Vihapuhe ja viharikos eivät kuitenkaan ole
vain meidän aikamme ilmiöitä. Jeesuksen kärsimyshistoria on tästä esimerkki.
Jeesuksen vangitsemisen jälkeen häntä
vartioivat miehet pilkkasivat ja löivät häntä.
Kuningas Herodes ja hänen sotilaansa kohtelivat Jeesusta halventavasti ja tekivät hänestä pilkkaa. Golgatalla hallitusmiehet ivasivat
ristiinnaulittua Jeesusta. Myös paikalla olleet
roomalaiset sotilaat pilkkasivat häntä. Toinen
ristillä riippuvista pahantekijöistäkin herjasi
Jeesusta.
Sen sijaan ”kansa seisoi katselemassa” ja
oli hiljaa. Suuri enemmistö ei noussut vastustamaan tapahtunutta. Pari tuhatta vuotta myöhemmin ihmisoikeustaistelija Martin Luther
King sanoi: ”Pahinta ei ole pahojen ihmisten
pahuus vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.”

***
Pitkänäperjantaina vihan kohteena on Jumalan Poika, joka naulitaan ristille. Jumala sallii
rakkaan Poikansa joutua häväistyksi, pahoinpidellyksi ja ihmisten hylkäämäksi. Ristillä
näkyy viha ja pahuus, jonka Vapahtaja saa
osakseen tältä maailmalta. Mutta vielä selvemmin näkyy hyvyys ja rakkaus, jolla Vapahtaja
vastaa pahuuteen. Jeesus ei vaadi kostoa. Hän
pyytää Isäänsä antamaan pahantekijöille anteeksi.
Pitkäperjantai ja pääsiäinen kertovat, että
rakkaus voittaa vihan. Elämän voimat ovat
kuoleman voimia väkevämmät.
Pääsiäisenä 2016
Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa

Seurakunnassa tapahtuu
Anttola

» Ristiinassa Afrikkalainen
gospelmessu
Afrikkalainen Gospelmessu on jumalanpalvelus, jossa
punaisena lankana on afrikkalaistyylinen musiikki. Laulut
ja liturgia nivoutuvat saumattomasti toisiinsa. Ristiinan
kirkossa sunnuntaina 24.4. klo 17 pidettävässä messussa
musiikista vastaa kanttori Mirka Nousiaisen johtama
bändi. Liturgina on Kari Rossi ja mukana on myös
rippikouluisosista koottu lauluryhmä. Messun jälkeen
kirkossa on kahvitarjoilu.

Jumalanpalvelukset
Anttolan kirkossa
Su 20.3. klo 17 Palmusunnuntain
messu kirkossa. Miettinen, Stenlund
To 24.3. klo 18 Kiirastorstain messu.
Miettinen, Stenlund, kirkkokuoro.
Kirkkokyyti: ilm. 0400 143 452
Pe 25.3. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus. Miettinen, Stenlund
Su 27.3. klo 10 Pääsiäispäivän messu.
Ikonen, Stenlund, kirkkokuoro
Su 3.4. klo 10 Messu. Miettinen,
Stenlund
Su 10.4. klo 10 Messu. Suihkonen,
Stenlund
Su 17.4. klo 17 Rippikoululaisten
toteuttama sanajumalanpalvelus.
Miettinen, M. Suihkonen, S. Kettunen
Su 24.4. klo 10 Messu. Miettinen,
Stenlund
RAAMATTUPIIRI
Raamattupiiri 30.3.; 13.4. ja 27.4. klo
18 srk-talossa
RIPPIKOULU
Ke 23.3. klo 15.30 Nuorten rymyilta
(yläkoululaisille) srk-talossa
Su 17.4. klo 17 Rippikoululaisten
jumalanpalvelus ja rippikoulun
vanhempainilta kirkossa
MIEHET
Ke 23.3. ja 20.4. klo 18 Miestenpiiri
srk-talossa

» Kirkon ovet
auki musisoijille
Kirkoissa on upea akustiikka, mutta niihin pääsee usein
esiintymään vain pyynnöstä. Veisuuviikolla tuomiokirkon
ovet ovat auki ihan kaikille seurakuntalaisten musiikkiillassa, johon kutsutaan erityisesti musisoijia.
– Huilistit, viulistit, kitaristit, pasunistit… Nyt on
mahdollisuus ottaa soittopeli mukaan ja tulla pienenkin
kappaleen kanssa, rohkaisevat kanttorit Päivi Karjalainen
ja Suvi Tirronen.
– Nuorikin soittaja voi esiintyä rennosti kirkossa ja
saada uudenlaisen kokemuksen. Tervetulleita ovat myös
musisoivat perheet ja porukat; urkujakin saa soittaa se,
kuka taitaa.
Oman säestäjän saa ottaa mukaan, mutta kanttori
Satu Kettunen on myös käytettävissä. Kirkkotilaan on
mahdollista tutustua ja harjoitella etukäteen.
Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä kanttori
Suvi Tirroseen 10.4. mennessä (p. 0400 143 265, suvi.
tirronen@evl.fi).
– Kannattaa soittaa ja kysyä lisää, vaikkei vielä olisi
varmaa kappalettakaan mielessä. Tämä on mahdollisuus
myös kaikille yksin kodissaan musisoiville mikkeliläisille.
Musiikki on tehty kuultavaksi ja nautittavaksi yhdessä ja
nyt tähän on matalan kynnyksen mahdollisuus, kanttorit
kannustavat.
Seurakuntalaisten musiikki-ilta tuomiokirkossa ke 4.5.
klo 18. Kesto noin 1 h.

» Puolalaisen
ystävyysseurakunnan kuoro
konsertoi Mikkelissä
Puolalaisen Drogomyslin seurakunnan nuorten
ja nuorten aikuisten kuoro konsertoi Mikkelissä
huhtikuussa. Ystävyysseurakuntamme kuoro esiintyy
Ristiinan kirkossa tiistaina 19.4. klo 19, tuomiokirkon
kryptassa Kartsakirkossa keskiviikkona 20.4. klo 20.45
sekä tuomiokirkossa perjantaina 22.4. klo 19. Kuoro
koostuu 14:stä 15-27-vuotiaasta laulajasta. Viikon
tutustumisvierailulla Mikkelissä on myös Drogomyslin
kirkkoherra Karol Macura.

KONSERTIT
To 17.3. klo 18 Iltamusiikki kirkossa.
Katedraalikvartetti, vapaa pääsy
SEURAT
Ti 22.3. klo 13 Herättäjän päiväseurat
kirkossa. Urpo Karjalainen, kahvit
Ke 4.5. klo 18 Sanan ja musiikin ilta
kirkossa. Timo ja Riitta Kuutti
KINKERIT
Su 3.4. klo 17 Montola-HauhalaIkolan kinkerit Harmoisilla,
Maljamäentie 101
Su 24.4. klo 15 Kääriälä-HovinmäkiKähkölän kinkerit Pylkkäsillä,
Kärmeharjuntie 37b
MUUT TAPAHTUMAT
Ke 23.3. klo 14 Yhteislauluhetki
Palvelukeskuksessa
La 26.3. klo 19 Lankalauantain
pääsiäiskokko Ollinmäen viinitilan
pellolla
To 14.4. Eläkeikäisten Virkistyspäivä
klo 10-14.30. Ilm. 0400 143 452
Pe 15.4. klo 18 Toivo laulu!
-yhteislaulutilaisuus srk-talossa.
Laulutoiveet 0400 143 457

Haukivuori
Jumalanpalvelukset
Su 20.3. klo 10 Messu srk-talossa.
Mällinen, Siikavirta
To 24.3. klo 18 Kiirastorstain
iltamessu kirkossa. Liukkonen,
Siikavirta. Päivälaulajat, Tuula
Siikavirta. Kirkkokyyti
Pe 25.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus
kirkossa. Mällinen, Siikavirta.
Kirkkokuoro. Kirkkokyyti
Su 27.3. klo 10 Messu kirkossa.
Liukkonen, Siikavirta. Kirkkokuoro.
Kirkkokyyti
Ma 28.3. klo 10 Messu srk-talossa.
Koivikko
Su 3.4. klo 17 Messu srk-talossa.
Liukkonen, Karjalainen
Su 10.4. klo 10 Perhemessu kirkossa.
Liukkonen, Siikavirta. Päiväkerholaiset
Kirkkokahvit, kirkkokyyti
Su 17.4. klo 10 Messu kirkossa.
Ikonen, Siikavirta. Kirkkokyyti
Su 24.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus
srk-talossa. Liukkonen, Tirronen.
Lähetyskahvit
LÄHETYS
Asemankylän lähetyspiiri ke 30.3.
klo 13 Pääskylässä ja ke 13.4. klo 12
srk-talossa

Käytä kirkkokyytiä! Edestakaisen
kyydin hinta 5 €. Lähtö apteekin
edestä puoli tuntia ennen jumalanpalveluksen alkua.
Reitti: Apteekki - Koulutie
- Pirttitie – Itätie – Kapeaselkä –
Kirkko. Kirkkokyydit ajaa Kari Paavilainen. Tervetuloa kirkkomatkalle!
MUSIIKKI
Ma 21.3. klo 18 Hiljaisen viikon
musiikin ja sanan ilta kirkossa. MattiVeikko Kuusi – urut, Tuula ja Pekka
Siikavirta – laulu, Markku Liukkonen –
tekstit, kirkkokuoro. Kirkkokyyti 17.30
Ti 29.3. klo 18 Kauneimmat
hengelliset laulut -yhteislaulutilaisuus
srk-talossa Yhteisvastuun hyväksi.
Siikavirta, Matilainen
KUOROT
Päivälaulajat srk-talolla parill. vkot ke
klo 10
Veteraanilaulajat srk-talolla paritt.
vkot ke klo 10
Kirkkokuoro joka ke srk-talolla klo 17
MUUT
Ma 28.3 klo 13 Lauluseurat Martta
Ikosella Moilalassa, Leponintie 15.
Miettinen, Liukkonen, Martti Hotti,
Matti Riipinen
To 21.4. klo 18 Ihmissuhdekiemuroita;
Daavidin elämästä omaan arkeemme.
Psykiatri Marja Kuronen, Liukkonen.
Tarjoilu alk. 17.30
KINKERIT
To 17.3. klo 14 Vesikansan
kinkerit (Läntinen Häkkilä-Taipale)
Pienlahdessa Veikko ja Eila Hännisellä,
Oravasalontie 25. Liukkonen,
Siikavirta, Matilainen

Ristiina
Jumalanpalvelukset
Ristiinan kirkossa
Su 20.3. klo 10 Messu. Rossi,
Stenlund. Messuryhmä, kahvit
To 24.3. klo 19 Kiirastorstain
iltamessu. P. Palm, Nousiainen, srkkuoro
Pe 25.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Rossi, Nousiainen, srk-kuoro
Su 27.3. klo 10 Messu. P. Palm,
Nousiainen, srk-kuoro
Su 3.4. klo 10 Messu, Lähetyspyhä.
M. Laine, Nousiainen. Messuryhmä,
kahvit ja lähetysjuhla srk-talossa.
Mauri Laine kertoo Kiinan matkastaan
Su 10.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
P. Palm, Tirronen
Su 17.4. klo 10 Messu. Rossi,
Nousiainen. Messuryhmä, kahvit
Su 24.4. klo 17 Afrikkalainen
gospelmessu. Rossi, Nousiainen.
Messuryhmä, kahvit
HIMALANSAAREN KIRKKO
Ma 28.3. klo 10 Messu. Rossi, Määttä
LAPSET JA PERHEET
Ke 13.4. klo 18-20 Äitien ja tyttöjen
ilta srk-talossa. Ilm. tekstiviestitse
0400 143 233 ti 12.4. menn.
Ke 11.5. klo 18-20 Äitien ja tyttöjen
ilta Ruunaniemessä, saunomismahd.
Ilm. tekstiviestitse 0400 143 233 ti
10.5. menn.
La 21.5. Perheleiripäivä
Ruunaniemessä, tied. ja ilm. 0400
143 668
KINKERIT
Su 3.4. klo 13 Koivakkala-HytöläMinkkilän kinkerit Tarhosilla,
Alangonraitti 30
Su 17.4. klo 16 Himalansaari-Surnoin
kinkerit Himalansaaren kirkossa,
Himalansaarentie 528
KUTSU
Tänä vuonna 70 ja 75 vuotta täyttäviä
puolisoineen kutsutaan yhteiseen
syntymäpäiväjuhlaan. Sunnuntaina
17.4. klo 10 on messu Ristiinan
kirkossa ja sen jälkeen tarjolla on
täytekakkukahvit Valonsalissa.
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SEURAKUNTATOIMISTON
AUKIOLOIHIN MUUTOS
Ma 14.3. alkaen srk-toimisto on
avoinna ma klo 9-13. Asioita on
mahdollista hoitaa arkipäivisin
soittamalla 0400 143 664 tai
asioimalla kirkkoherranvirastossa,
Savilahdenkatu 20, klo 9-15.15
välisenä aikana. Kaste- ja
vihkivaraukset 0400 143 400,
hautajaisiin liittyvät asiat 0400
143 281 tai kirkkoherranvirastossa.
Lisätied. Eija Juuma 0400 143 304,
eija.juuma@evl.fi

Ristimäki
RISTIMÄKI, TUOMIOKIRKKO
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
Tuomiokirkossa sunnuntaisin ja
juhlapyhinä klo 10 ellei toisin mainita
Su 20.3. Messu. Ikonen, Kallio
Ke 23.3. klo 17 Hiljaisen viikon
viittomakielinen messu tuomiokirkon
kryptassa.
To 24.3. klo 18 Kiirastorstain
iltamessu. Mällinen, Kallio, Asantekuoro
Pe 25.3. Sanajumalanpalvelus.
Ukkonen, Karjalainen,
Tuomiokirkkokuoro, Virsikuoro
Pe 25.3. klo 15 Jeesuksen
kuolinhetken hartaus. Ikonen,
Tirronen
Su 27.3. Messu. Karasti, Husso
Ma 28.3. Sanajumalanpalvelus. M.
Laine, Husso
Su 3.4. Sanajumalanpalvelus. E. Laine,
Karjalainen
Su 10.4. Messu. Martikainen, Kallio
Su 17.4. Messu, Osuuskauppa SuurSavon 100-vuotisjuhla. J. Palm, Kallio.
Messun jälk. Osuuskaupan tarjoamat
kahvit
Ke 20.4. klo 18 Ehtoollishartaus
tuomiokirkon kryptassa, SuomiSaksaseura
Su 24.4. Messu. Karol Macura s.,
J. Palm lit., Husso. Drogomyslin
gospelkuoro. Messun jälk. kahvit
ja Siioninvirsiseurat tuomiokirkon
kryptassa
PÄIVÄHARTAUDET
tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo 12.
Ehtoollinen 23.3., 6.4., 20.4., 4.5.
AHTIKIRKKO
Tuomiokirkossa ma 21.3., ti 22.3.
(ehtoollinen) ja ke 23.3. klo 18
HILJAINEN ILTAHETKI
Hiljainen iltahetki tuomiokirkon
kryptassa antaa mahdollisuuden olla
Jumalan hoidettavana, tilaisuuden
päätteeksi yhteinen teehetki. Tule
hiljentymään ja rukoilemaan ma 4.4.
klo 20
RAAMATTU- JA RUKOUSPIIRIT
Rukouspiiri maanantaisin klo 15 srkkesk. Aulakamarissa
Raamattu- ja rukouspiiri Laajalammen
srk-kodissa klo 18: 17.3., 31.3., 14.4.,
28.4.
MIKKELIN KRISTITYT IKINUORET
Kokoontumiset srk-keskuksessa klo
13: ti 12.4. Kokouskellarissa ja ti 10.5.
Aulakahviossa
LÄHEMÄKI
Tilaisuudet Lähemäen srk-talossa
Su 20.3. klo 13-17 Etelä-Savon
Kirkkopäivät
Su 20.3. klo 17 Yhteisen leivän
jaamme -messu. Kilpeläinen,
Karjalainen
To 24.3. klo 19 Kiirastorstain
iltamessu. J. Palm
Su 27.3. klo 15 Pääsiäiskirkko
perheille. Koivikko, S. Kettunen
Su 10.4. klo 15 Ystävyyden messu.
Kilpeläinen, Stenlund
LAAJALAMPI
Tilaisuudet Laajalammen srk-kodissa
Su 27.3. klo 15 Pääsiäisen messu,
”Kristus on ylösnoussut!”. Mällinen s.,

Seurakunnassa tapahtuu
E. Laine lit., Husso. Kahvit
Su 10.4. klo 15 Raamatun äärellä,
”Kristus Psalmeissa, osa V”. E. Laine.
Kahvit
Su 24.4. klo 15 Kirkkohetki ja
ehtoollinen, ”Taivaan kansalaisena
maailmassa”. Mällinen, Husso.
Kahvit, Gideonit vierailevat
LÄNTINEN ALUE
Su 27.3. klo 14 Pääsiäismessu ja
kirkkokahvit Harjun kappelissa
To 12.5. klo 14 Suvilinnun
kevätlaulajaiset kahvila Nandassa,
Savilahdenkatu 12

Savilahti
JUMALANPALVELUKSET
PITÄJÄNKIRKOSSA KLO 10 ELLEI
TOISIN MAINITA
Su 20.3. Messu. Luukkonen, Määttä
To 24.3. klo 19 Kiirastorstain
iltamessu. T. Kettunen, S. Kettunen
Pe 25.3. Sanajumalanpalvelus. M.
Laine, kirkkokuoro
La 26.3. klo 23 Pääsiäisyön messu.
J. Palm, Määttä. Jazzbändi Saimaa
West Coast Swingers
Ma 28.3. klo 18 Messu. Koivikko,
Määttä
Su 3.4. Messu. T. Kettunen, Määttä,
kirkkokuoro
Su 10.4. Messu. Luukkonen, S.
Kettunen
Su 17.4. Messu. T. Kettunen,
Määttä. Messun jälk. lähetyskahvit
Kirkonmäen srk-talossa
Su 24.4. Messu. M. Laine, Määttä,
kirkkokuoro
OTAVA
Su 20.3. klo 15 Tasauspäivän
tapahtuma srk-talossa
Pe 25.3. klo 15 Jeesuksen
kuolinhetken hartaus srk-talossa. T.

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

Kettunen, S. Kettunen
Su 3.4. klo 15 Perhejumalanpalvelus
srk-talossa. T. Kettunen, Määttä
Su 17.4. klo 15 Hiljaisuuden kirkko
srk-talossa
LAULUN JA SANAN ÄÄRELLÄ
TILAISUUDET
Su 20.3. klo 13 Marita ja Risto
Hokkasella, Vehmaskyläntie 202
Su 17.4. klo 13 Harjumaan koululla

Suomenniemi
Jumalanpalvelukset
Suomenniemen kirkossa
Su 20.3. klo 10 Messu. Suihkonen,
Kemppinen
Ke 23.3. klo 19 Ahtikirkko. Suihkonen, Kemppinen
To 24.3. klo 19 Kiirastorstain iltamessu. Suihkonen, Kemppinen
Pe 25.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Martikainen, Kemppinen
Su 27.3. klo 10 Messu. Suihkonen,
Kemppinen, Kirkkokuoro
Ma 28.3. Ei jumalanpalvelusta
Suomenniemellä. Kirkkokyyti Himalansaaren kirkon messuun
Su 3.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Suihkonen, Husso
Su 10.4. klo 17 Messu. Suihkonen,
Karjalainen
Su 17.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Suihkonen, Kemppinen
Su 24.4. klo 10 Messu. Suihkonen,
Kemppinen
LAPSET
Ti 26.4. klo 10 Pyhäkoulu Kilikellon
päiväkodilla
To 28.4. klo 17.30-19.30 Perheilta
seurakuntatalolla. Ilm. ti 26.4.
menn. tekstiviestitse 0400 143 233
KINKERIT
Pe 18.3. klo 13 Luotolahden kinkerit
Pirjo ja Juha Nirkolla, Partakoskentie
795 B. Raamattuopetus 3. Moos.
12. luku. Läksyvirret 54, 453
Su 20.3. klo 12 Kiesilä-PajulahtiKakkolan kinkerit Jussilassa.
Raamattuopetus 3. Moos. 12. luku.
Läksyvirret 54, 603

seurakunnan
hautausmaatalkoot
Anttolan hautausmaalla ma 2.5.
Kirkonmäen ja Rouhialan
hautausmaalla ti 3.5.
Harjun ja Haukivuoren hautausmaalla ke 4.5.
Ohjelma: aloitus klo 7, hartaus
ja kahvit klo 9, ruoka klo 11.30
ja kahvit klo 13.30.
Ristiinan ja Suomenniemen
hautausmaalla pe 6.5.
Ohjelma: aloitus klo 7, hartaus
klo 9, ruoka ja kahvit klo 11.30
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Moilalan vireä vuosi
Teksti ja kuva Krista Eskelinen

Moilalan erämajalla oli
helmikuun lopussa aihetta
juhlaan: Haukivuoren korttelikerho oli ollut koossa
kokonaisen vuoden. Kerho kokoaa kerran kuussa
ikäihmisiä Moilalasta, Pitkäahosta ja Haukivuoren
kirkonkylältä yhteen nauttimaan kahvihetkestä ja
vaihtelevasta ohjelmasta.
Kerhoa ohjaavat Ritva
Tyrväinen ja Eija Hokkanen tietävät kertoa, että
vuoden aikana on muun
muassa tehty virpomavitsoja ja ruisleipää, nautittu
tuolijumpasta sekä juhlittu niin vappua kuin joulua.
Tämän kerran kokoontumiseen kukin on saanut tuoda
mieleisen käsityön, joko
oman tai lahjaksi saadun.
– Kyselemme kävijöiltä, mitä he haluavat tehdä
ja ideoita riittää pitkälle
kevääseen! On toivottu musiikin kuuntelua, ulkoilua,
kotaretkeä ja mitä vielä,
naiset kertovat.
Korttelikerhon toiminnassa kuulostaakin siltä,
että kaikki voittavat. Kylän
vanhukset, jotka eivät ehkä
itse enää pääsisi liikkeelle,
haetaan kyydillä kotoa asti
ja jaetut hetket ilahduttavat kaikkien arkea. Ehkä
siksikin vapaaehtoisia on
riittänyt niin ideoimaan ohjelmaa, keittämään kahveja
kuin kyyditsemään kerholaisia.
Kerho alkoikin kyläläisten toiveesta muutaman
kuultua diakoniatyön IkäArvokas-hankkeesta.
– Arvelimme Anneli Pulkkisen kanssa, että
meillä on niin hyvä tila ja
mukava ryhmä, että miksei
kokoontumisia kannattaisi

Pääsiäisyön messu
Pitäjänkirkossa la 26.3. klo 23
Tervetuloa juhlimaan pääsiäisen riemua!

Korttelikerhossa voi kuulumisten lisäksi kierrättää
esimerkiksi vanhoja lehtiä tai kerätä porukkaa seurakunnan
tapahtumiin. Kuvassa mieluisten käsitöiden esittelyä.

järjestää täällä. Olimme itse
kukin käyneet jo aiemmin
tapaamassa yksinäisiä vanhuksia heidän kotonaan ja
muutamalla on vertaisohjaaja- tai koulutustaustaakin, Hokkanen muistelee
kerhon alkuaikoja.
Kylillä ajatellaan, että
lähimmäisistä pitää pitää
huolta, ja ”kotona kököttäjien” luona vieraillaan edelleen. Nyt kuitenkin Korttelikerho tuo iloa 16–20 vanhuksen elämään ja usein
mukana on myös uusia kasvoja. Martta Albrecht on

ollut mukana korttelikerhon toiminnassa sen alusta
alkaen.
– On mukava päästä kokoontumaan, kun täällä on
aina jotain touhua ja tekemistä. Täällä on sellaisiakin
ihmisiä, joita en ole kyllä
nähnyt.
Kortteli- ja kyytikerhoja järjestetään ympäri Mikkeliä ja mahdollisuuksista
kuulet esimerkiksi olemalla yhteydessä seurakunnan
diakoniatyöntekijöihin.
Kenenkään ei tarvitse olla
yksin!

IKÄARVOKAS – HELMIÄ KÄTKÖISTÄ
IkäArvokas-hankkeen päätöstilaisuus
Lähemäen seurakuntatalolla
(Paukkulantie 27) to 7.4. klo 12-15.30

OHJELMA
klo 12
klo 12.15
klo 12.30
klo 13.30
klo 14
klo 15.15

Tervetulosanat, Anita Teittinen
Alkuhartaus, Juha Palm
Alustukset
Kahvi
Työpajat
Yhteenveto ja hankkeen tulokset,
Anu Silvennoinen ja Eija Myllymäki

ALUSTUKSET JA TYÖPAJAT
”Muista ...liikkua!”
Jaana Koinsaari, Muisti ry
Päivi Meskanen, Mikkelin kaupunki
”Sydämeni laulu”
Minna Juuti, Virike ry
”Lähellä ja tukena”
Maarit Väisänen, Omaiset ja läheiset ry
”Kultainen kohtaaminen”
Reetta Sirkiä ja Maritta Katajamäki,
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
diakoniatyö
Tilaisuus on tarkoitettu ikäihmisille,
heidän läheisilleen sekä ikäihmisten
kanssa työskenteleville. Tervetuloa!

Seurakunnassa tapahtuu
» Perinteinen ja keveä
kohtaavat pääsiäiskonsertissa
Perinteisen Kohti Valoa -pääsiäiskonsertin solistina kuullaan tänä keväänä sopraano Angelika Klasia. Klas tunnetaan yhtenä Suomen karismaattisimmista ja valloittavimmista laulajasolisteista, joka on esiintynyt laajalti
Savonlinnan Oopperajuhlilta Helsingin juhlaviikoille ja
kansainvälisiltä festivaaleilta viihdeorkesteri Guardia
Nuevan kiertueille. Kevään ajan Klasia voi nähdä myös
Turun Kaupunginteatterin suositussa Tamara-musiikkinäytelmässä.
Mikkelissä monipuolinen artisti
esittää perinteisen kaunista ohjelmaa: Merikantoa, Sibeliusta ja
Melartinia. Kansainväliseen tunnelmaan päästään Schubertin
ja Matteus-passion katkelman
kautta. Kirkollisen musiikin lisäksi
kuullaan myös kepeämpiä, keväisiä säveliä.
– Konsertissa kuullaan
kappaleita, joita olen laulanut
nuoresta tytöstä asti, kuten
Mirjamin laulu, lapsena kuorossa viihtynyt Klas kertoo.
Hänen rakkautensa kirkolliseen
klassiseen musiikkiin syttyi puolestaan Haydnin Luominen-teoksen kautta.
– Pääsiäisen ajasta pidän niin musiikillisesti kuin
muutenkin, se on kaikkinensa todella kaunis juhla. Vaikkei olisi itse niin uskonnollinen, tunteisiin vetoava musiikki herkistää ja tuo mieleen muistoja lapsuudesta asti,
kertoo Klas.
Monipuolisessa konsertissa kuullaan myös pianosooloja ja Kastanjakuoroa. Konsertin ohjelmamaksu on
20 euroa, joka ohjataan mikkeliläisten lasten, nuorten ja
lapsiperheiden tukemiseen.
Kohti valoa -pääsiäiskonsertti tuomiokirkossa ma 28.3.
klo 18. Ohjelmat tuntia ennen konsertin alkua tuomiokirkon ovelta. Järj. Mikkelin Lions Club.

LÄPI
LUKKOJENKIN
Hengellisen elämän päivät
9.–10.4.2016 | Alavan kirkko, Kuopio

Ilmoittaudu: sakasti.evl.fi/pysakkipaivat
Facebook.com/pysakki2016

Lapset
ja perheet
Varhaiskasvatus p. 0400 143 407
Lisätiedot: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/toiminta/lapset tai
Facebook: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset
Päiväkerhot
Ilm. syksyn 2016 ryhmiin: entiset
kerholaiset ilm. lastenohjaajille, uudet kerholaiset nettisivuilta löytyvällä
lomakkeella 15.5. menn., myös ohjaajilta tai 0400 143 407 lomakkeita. Jos
ryhmissä on tilaa toiminnan alkaessa
elokuussa,vapaat paikat täytetään
ilm. järjestyksessä.
Perhekerhot
Perhekerhot kokoontuvat ke klo 9.3011.30 eri puolilla kaupunkia ja Aseman perhekerho Haukivuorella pe klo
10-12.30. Tied. 0400 143 407. Tervetuloa äidit, isät, hoitajat ja lapset!
Muskarit
Anttolan srk-talo Pe klo 9-9.30 ryhmä
1( ei-kävelevät vauvat), klo 10-10.45
ryhmä 2 (sisarukset ja isommat lapset). Tied. 0400 143 318
Ristiina Vaarinsaari, Tudeuruksentie
2. Ti klo 9-9.30 ikäihmiset, klo 9.30-10
aikuiset ja lapset. Tied. 0400 143 672
Pyhäkoulut
Haukivuoren srk-talo kerran kuussa
su klo 10, tied. 0400 143 436
Laajalammen srk-koti su klo 12
Rämälän koulu la klo 9-9.45
5.3.,19.3.,2.4.,16.4. ja 14.5. Tied. 050
3506377
Pihlajatien rukoushuone, Pihlajatie
2, ke klo 18
Tuomiokirkon krypta su 13.3. ja 17.4.
klo 10 kolehtivirteen saakka
Tupalan kerhohuone, Mäkituvantie 2
F 30, su klo 11
Vitsiälän kylätalo su klo 15-16, tied.
0400 143 668
Lastentupa
Lauantaisin kerran kuussa järjestetään
pyhäkoulu ja leikkihetki yli 4-vuotiaille. Voit tuoda lapsesi lastentupaan,
kun haluat käydä asioilla, lenkillä
tai vain levähtää hetkisen. Lapselle
mukaan omat eväät ja sisätossut sekä
sään mukainen ulkoiluvarustus. Maksuton, ei ennakkoilm.
Kuuttitupa srk-keskus, Savilahdenkatu 20, la klo 9.30-12.30: 19.3., 23.4.
ja 14.5.
Ristiinan srk-keskus, Kissalammentie
3, la klo 9.30-12.30: 19.3.,23.4. ja
28.5.
4v -syntymäpäivät lähestyvät
Juhlimme la 16.4. Sankareille lähetetään ikiomat kutsukirjeet, jossa tarkemmat tiedot juhlista ja ilmoittautumisesta. Seuraa siis postiasi!

» Senioripysäkki

Perheet
Koulunsa syksyllä aloittavien ekaluokkalaisten kirkkohetki Pitäjän kirkossa
ke 25.5. klo 18. Tied. 0400 143 407

Luottamuksellinen 6 – 8 henkilön keskusteluryhmä yli
60-vuotiaille. Ryhmään osallistuvan on mahdollisuus
jakaa elämänhistoriaansa, ajatuksiaan ja kokemuksiaan
sekä saada vertaistukea ikääntymiseen liittyvien muutosten ja arjen keskellä. Vuorovaikutuksessa muiden
kanssa omille tunteille voi löytyä uusia näkökulmia ja
merkityksiä, mikä tukee henkistä toimintakykyä ja hyvinvointia. Tavoitteena on yksinäisyyden, masennuksen ja
ahdistuksen lieveneminen.
Seuraava Senioripysäkki-ryhmä Mikkelissä alkaa ma
29.8. klo 14 -15.30 seurakuntakeskuksen Aulakamarissa (Savilahdenkatu 20). Kokoontumiset viikon välein,
kertoja 15. Jokaisen ryhmään hakeutuvan kanssa sovitaan henkilökohtainen tutustumiskeskustelu. Tiedustelut ja hakeutuminen ryhmään 29.7. mennessä p. 0400
143 238/ diakonissa Maaret Marttinen. Lisätietoja www.
senioripysakki.fi

Kesätoimintaa
Päiväleirit
6-9-vuotiaille tytöille ja pojille Lähemäen srk-talolla sekä Rouhialan ja
Rantakylän srk-kodilla 6.-23.6. klo
9-15 arkisin (sop. muk. klo 8-16).
Leirimaksu 8€/pv tai 100€/ 14pv, sis.
lounaan, välipalan ja materiaalimaksun. www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi- etusivun kautta sitovat
ilmoittautumiset 11.-29.4. Tied. 0400
143 242
Kesäkerhot 4-8 -vuotiaille
Arkisin 6.-23.6. klo 9-13, hinta 3€/pv
tai 35€/14pv (sis. materiaalimaksun).
Omat eväät. Ilm. suoraan päiväkerhoon tai yhteyshenkilölle.
Anttolan srk-talo, 0400 143 454,
anna-leena.poyry@evl.fi
Haukivuoren srk-talo, 0400 143 436,
raija.frilander@evl.fi,

Otavan srk-talo, 0400 143 672 , minna.puhakka@evl.fi
Ristiinan srk-keskus, 0400 143 671,
mervi.kovanen@evl.fi

Tytöt ja pojat
Seurakunta järjestää tytöille ja pojille
mukavaa ja monipuolista kerhotoimintaa. Katso lisää www.mukaan.net.
Donkkis Big Night, E-Savon Ev. lut.
Kansanlähetys
junioreiden toiminnallinen ilta sisältää raamattuopetusta, draamaa,
nukketeatteria ja toimintapisteitä.
Tied. Sari-Anne Vauhkonen, 044 542
54667
Anttolan srk-talo ti 5.4. ja 3.5. klo
16–18.15
Haukivuoren srk-talo ti
22.3./19.4. ja 17.5. klo 16–18.15
Ihastjärven koulu (Ihastjärventie 170)
ma 4.4. ja 2.5 klo 17.30–19.45
Lähemäen srk-talo pe 18.3./15.4. ja
13.5. klo 17.30–19.45
Otavan srk-talo to 17.3. ja 21.4. klo
17.30–19.45
Rantakylän srk-koti to 31.3.
ja 28.4. klo 17.30–19.45
Ristiinan koulukeskus (Mäkitie 30) to
7.4. klo 17–19.15
Järj. Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkosrk
Praising Kids gospel liikuntaryhmä,
E-Savon Ev. lut. Kansanlähetys
Pienet klo 17 ja isot klo 18 Lähemäen
srk-talolla pe: 1.4./8.4./ 22.4./ 6.5./
20.5. Tied. Sari-Anne Vauhkonen, 044
542 5466.

Nuoret
Lisätietoja: www.mukaan.net ja facebookista Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan nuoret
Nuotta-nuortenillat
Lähemäen srk-talolla perjantaisin
klo 18: 1.4./8.4./22.4./29.4./6.5./20
.5. Järj. Etelä-Savon Kansanlähetys,
OPKO. Tied. Sari-Anne Vauhkonen
044 5425466

Opiskelijat ja
nuoret aikuiset
Kolme kohtaamista -illat klo 18
Kokoontumispaikat:
srk-keskuksen kokouskellari, Savilahdenkatu 20
Lähemäen srk-talon kirkkosali, Paukkulantie 27
Ke 23.3. Kristiina Nordman: L10Tkurssi 5. kerta, Lähemäki
Ke 30.3. Uskon nimipäivä: kurssin
sovellusta
Ke 6.4. Ilonmessun rakentaminen,
Kokouskellari
Ke 13.4. Kristiina Nordman: L10Tkurssi 6. kerta, Lähemäki
Ke 20.4. Raamis kokouskellarissa
Ke 27.4. Erkki Laine, Kokouskellari
Su 1.5. klo 18 Ilonmessu Tuomiokirkossa
Ke 4.5. Raamis kokouskellarissa
6.-7.5. Pe-la leiri Ruunaniemessä,
mukana Tuomo Heikkilä
Ke 11.5. Suunnitellaan ensi syksyä
Kokouskellarissa
Järj. Etelä-Savon Ev. lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkosrk.

Naiset ja äidit
KaikkiNaiset
To 17.3. klo 18 Srk-kesk. Ristimäkisalissa. Kirjailija Maija Nyman: Raamatun naiset nykynaisten rinnalle.
Yhteistyössä NNKY. Aika ja paikka
muuttuneet!
Ma 18.4. klo 17.30 Srk-kesk. salit, 2.
krs. Emerituspiispa Voitto Huotari:
Parasta aikaa
Naisten tuumauspiiri

14
Ti 5.4. klo 16 Suomenniemen srkkodissa. Kahviraha 2€. Tied. 0400 143
722
Äitien saunaillat
Pe klo 18-20.30 Ruunaniemen rantasaunalla: 22.4., 27.5. Äitien iltapäivä
la 19.3. klo 13-17. Tied. ja ilm. 0400
143 668
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä srk-kesk. Kokouskellarissa ke klo 17–19 (ei koulujen lomaaikoina). Tied. 0400 143 434

Miehet ja isät
Aloittelijoiden raamattupiiri miehille
Paritt. tiistait klo 18, tied. Veli-Ville
Varneslahti 0440 888 107
Miesten piiri
Kirkonmäen srk-talon kahvio ke klo
14. Kaikille miehille avoin hengellinen
keskusteluryhmä. Tied. Raimo Paajanen 0400 653 736
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä srk-kesk. Kokouskellarissa ke klo 17–19 (ei koulujen lomaaikoina). Tied. 0400 143 434
Miesten keskusteluillat
Matalan kynnyksen iltoja joka miehelle, erilaisia teemoja ja keskustelua.
Musiikkia ja iltahartaus.
To 17.3. klo 18 Vapaakirkko, Savilahdenkatu 26. Hannu Nyman: Raamatun rosoiset miehet
Ti 19.4. klo 18 Mikkelin tuomiokapituli, Kirkkokatu 10. Seppo Häkkinen:
Totuusyhteisö ja moniarvoisuus
Miestenpäivä - vaatii miestä
La 7.5. klo 13 Lähemäen srk-talossa.
Juha Vähäsarja, Lassi Suihkonen,
Matti Manninen, Esko Räsänen, Rauno Määttä ja Juha Hasanen. Järj. Mlin
tksrk, E-S KL, KRS ja SRO

Ikäihmiset
KERHOT ALUEITTAIN
Anttola
Kyytikerho srk-talossa joka toinen to
klo 12-14: 7.4., 21.4. Kahvi 2€. Huom!
24.3. Iltakirkko
Haukivuori
Pöytä on katettu srk-talossa joka toinen to klo 10-12: 17.3., 31.3., 14.4.,
28.4. Lounas ja kahvi 8€
Ristiina
Srk-keskuksessa parill. to klo 11-13:
7.4., 21.4., 4.5.(keskiv.) Lounas ja
kahvi 8€
Ristimäki
Laajalammen srk-kodissa parill. ma
klo 11.30: 21.3., 4.4., 18.4. ja 2.5.
Ruokailu 11.30, ohjelma 12.30. Lounas ja kahvi 8€. Tied. 0400 143 238
Srk-keskuksen Aulakahviossa joka toinen ke klo 13:
6.4., 20.4., 4.5. Kahvi 2€
Kiiskinmäen Päiväkeskuksen kerhotilassa, Kiiskinmäenkatu 2, joka toinen
to klo 13-15: 17.3., 7.4., 21.4. Kahvi
2€. 12.5. retki Anttolaan, lähtö kimppakyydein Kiiskinmäeltä klo 11.15,
paluu klo 15 mennessä. Tied. 0400
143 258
Eläkeläisten päiväkoti Lähemäen
srk-talossa parill. to: 10.15 jumppa,
klo 11 lounas, klo 12 ohjelmaa, klo 13
kahvi. Lounas ja kahvi 8 €. Tied. 0400
143 257
Savilahti
Vanhemman väen kerho Kirkonmäen
srk-talossa parit. to klo 10.30-11.30:
17.3., 31.3., 14.4., 28.4. Lounas 6€
Päiväpiiri Rantakylän vanhustentalon
kerhohuoneessa ke 23.3. klo 14-15
(eht.hartaus), seur. 6.4., 20.4., 4.5.
Tied. 0400 143 429
Vanhemman väen piiri Otavan srk-talossa joka toinen ti klo 11: 22.3., 5.4.,
19.4. ja 3.5.
Sauna ja uinti 10-11,
lounas (6€) klo 11

Seurakunnassa tapahtuu
Senioritiistai
Srk-kesk. 2.krs salit ti 29.3.klo 10-12.
Liikkumalla hyvinvointia, projektityöntekijä Mari Kurtti EsLi ry.Luento klo
10, lounas klo 11.15, 8€.
Kevään viimeinen kerta 26.4. aiheena ’Runon ja musiikin siivin’, Suoma
Risku ja Irja Halonen & Mikkelin Laulusiskot. Tied. 0400 143 251

Diakonian
aamupalat
ja pienryhmät
Diakonian aamupalat (hinta 3€)
Haukivuori Työnkulman kerhohuone
ke klo 9-10, Ristiina Pellosniemen
koulu ma klo 9-10, Mikkeli ei diakonian aamupalaa. Diakoniatyöntekijä
tavattavissa lounaalla tiistaisin klo
11 Mikkelin Työttömissä, Porrassalmenk.1, 2 krs
ANTTOLA
Päivä kerrallaan -päihdekuntoutujien
vertaistukiryhmä srk-talon yläkerta
klo 10-12: 12.4. Peittotalkoot srktalon yläkerta klo 12: 13.4. Tied. 0400
143 452
Lauluhetki
Palvelukeskus
klo 14: 23.3. 27.4.
Aamuvirkut srk-talon yläkerta klo
10:19.4. Huom! Ti 22.3. Ulkoilupäivä
Niilo Parkkisen mökillä, säävaraus
HAUKIVUORI
Diakonian päiväkahvit srk-talon
kahviossa klo 13: 21.3., 18.4. Kahviraha 3€
Tiistaitupa srk-talon Takkatuvassa ti
klo 12. Ohjelmasta vastaavat eri järjestöt ja srk. Kahvi 2€
MIKKELI
Kirkonemännät ja diakoniawäki
Kokoontuminen Kirkonmäen srktalossa ma klo 10: 21.3., 4.4., 18.4.
Tied. 0400 143 419
Saunaillat
Pitkäjärven srk-kodilla kaikki saunavuorot klo 17.30-20. Huom! saunamaksu 2€/hlö. Ma ja ke naiset ja
tytöt, ti ja to miehet ja pojat
TYÖTTÖMÄT/TYÖIKÄISET
Työttömien vertaistukiryhmä alk.
15.3. klo 9.30-10.30, 6 krt. Ryhmässä
puhumme sinulle tärkeistä asioista!
Mistä merkitystä ja potkua elämään?
Tied. 0400 143 429
MIELENTERVEYSTYÖ
Ke 25.5. klo 10-16 mielenterveyskuntoutujien leiripäivä Susiniemessä.
Yhteiskulj. tuomiokirkon kryptalta klo
9.30, paluu klo 16.30 (tarv. kuljetus
Anttolasta, Haukivuorelta, Ristiinasta,
Suomenniemeltä sekä matkan varrelta Rantakylästä ja Otavasta). Osall.
maksu 13 €. Tied. ja ilm. 13.5. menn.
ma, ti, pe klo 9-11 p. 0400 143 250.
Muulloin 0400 143 257
VAMMAISTYÖ
Kehitysvammaiset
Haukivuori: kehitysvammaisten
srk-kerho Pääskylän palvelukodissa
kerran kuukaudessa klo 13, tied. 0400
143 434
Mikkeli: kerho srk-kesk. Aulakahviossa
ke klo 18-19: 16.3., 20.4., 11.5. Tied.
0400 143 238
Kuurot/viittomakieliset
Hiljaisen viikon iltakirkko tuomiokirkon kryptassa 23.3. klo 18. Kuurojen
seurakuntailta srk-kesk. Aulakahviossa
12.4. klo 16. Kuurojen seurakuntailta
srk-keskuksen Aulakahvio 10.5. klo
16. Tied. anne.poyry@evl tai 0400
143 419
Näkövammaiset
Kerho srk-kesk. Aulakamarissa ti 19.4.
klo 12.30-14. 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 ulkoiluja lauluhetki keskiviikkoisin klo 14.3015.30. Tied. 0400 143 434

Sururyhmät
Tied. 0400 143 257

Lähetys
Kahvila Tukipilari
Avoinna ma-pe klo 11-15, Savilahdenkatu 18
Lähetyspastori ja kirjailija Mauri Laine
tavattavissa torstaisin klo 12-14:
17.3. Mikä oli Kotilähetyslehti, 14.4.
Lähetysrunoja, 19.5. Elma Aaltosen
kirjallisuutta
Käsityökahvilassa lähetyskasvatussihteeri Marja Holm tavattavissa ti
29.3. ja ma 25.4. klo 12-14, tule oman
neuleesi kanssa tai tekemään yhteistä
La 19.3. Pääsiäisleivonnaisia, arpajaiset, kahvio, ti 5.4. keittopäivä (broilerikeitto), ti 12.4. munkkipäivä, pe
29.4. munkkeja ja simaa vapuksi

Iloa laulusta! -yhteislaulutilaisuus
To 17.3. klo 13 tuomiokirkon kryptassa
Konsertit
Ma 28.3. klo 18 Kohti valoa -pääsiäiskonsertti tuomiokirkossa. Angelika
Klas ja Kastanjakuoro
Pe 22.4. klo 19 Drogomyslin nuorten
kuoro tuomiokirkossa
Su 24.4. klo 15 Konsertti tuomiokirkossa. Hanna Ekola - laulu, Virpi Salo
- laulu ja piano
Ke 11.5. klo 19 Konsertti tuomiokirkossa. Timo Riihonen - basso, Jaakko
Ryhänen - basso, Marko Hilpo – piano
Urkumusiikin viikko Mikkelissä
To 7.4. klo 12 Urkuvartti tuomiokirkossa. Mikko Kallio
To 7.4. klo 18 Konsertti tuomiokirkossa. Esa Toivola
Su 10.4. klo 18 Konsertti Pitäjänkirkossa. Toni Pussinen

Kudontahuone
Lähemäen srk-talon alakerrassa mape klo 8-20 ja la klo 8-12. Tule kutomaan mattoa, poppanaa, pellavaa.
Valmiiksi leikattua matonkudetta.
Tarvitsemme vapaaehtoisia matonkutojia lähetystyön hyväksi. Tied. kudonnanohjaaja Hannele Kotisalo; ma
ja to klo 8-12 p. 0400 143 529, muuna
aikana p. 0400 143 342

English Service
Crypt of Mikkeli Cathedral Sun 1 pm:
20.3. and 17.4.

Musiikki
Virsi soi! -yhteislaulutilaisuudet
Su 24.4. klo 15 ”Kurkistus virsikirjan
uuteen liiteosaan” Kirkonmäen srktalossa. Tirronen

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Päivätilaisuudet
Srk-kesk. Aulakahviossa klo 14.
Kahvitarjoilu klo 13.30 alk.
Su 3.4. klo 14 Esko Räsänen, Juha
Hasanen, Ristisointu-yhtye
Su 1.5. klo 14 Reijo Toivanen, Juha
Hasanen

Savilahti
Su 17.4. klo 11.30 Lähetyskahvit Kirkonmäen srk-talossa.
Sari-Anne Vauhkonen / nuoret,
M. Laine

Raamattupiiri
11.4. ja 25.4. klo 13 srk-kesk. Aulakamarissa Martti Juutilainen ja
Matti Miettinen

3.–9.4. Hiihto-, laskettelu- ja
raamattuleiri Vuontispirtillä
Opetus Pekka Eskelinen, matkoineen 2hh 440e, ilm. 015
225 990/Heikki Huttunen
040 7031667

Matka SRO:n ystäväpäivään
La 23.4. Lahden Ristinkirkossa klo
10-16 (lähtö Mikkelistä n. klo 7.30).
Mukana Lauri Vartiainen, Jari Nordman, Hannu ja Marketta Tuomala,
Juha Hasanen. Tied. 044 516 7250

Soiva

pääsiäinen

Muut tapahtumat
Etelä-Savon kirkkopäivä - kristitty,
vainottuna elämän tiellä
Su 20.3. klo 13 Lähemäen srk-talossa.
Jukka Norvanto, Timo Junkkaala, Jukka Kallioinen ja Osmo Mäki-Soini. Järj.
Mlin tksrk, E-S KL, Kylväjä ja SRO

Tapahtumia
To 17.3. klo 13 Lähettimme Maria
Stirling kertoo Botswanan terveisiä
Lähemäen srk-talossa
La 19.3. klo 9-12 Kevätmyyjäiset
kirkonmäen srk-talossa. Leivonnaisia,
arpoja, käsitöitä ym., kahvio. Huom!
muuttunut aika
Su 20.3. vietetään Tasauspäivää, klo
15 Otavan srk-talossa ruokailu, ohjelmaa
Su 3.4. Mauri Laine kertoo Kiinan
matkastaan Ristiinassa messun jälkeen
Su 10.4. Raamattusunnuntai. Klo 10
messu tuomiokirkossa, kirkkokahvit
srk-keskuksessa, Urheilijan Raamattu
- mukana arjessa ja elämän voimavarana, vieraana Jorma Manninen
Ke 13.4. klo 14 Lähetyspiiriläisten
yhteinen kokoontuminen Otavan srktalolla, mahd. uintiin ja saunaan. Ilm.
8.4. mennessä 0400 143 410
La 30.4. klo 12 alk. munkkia, simaa
ym. saatavana Haukivuoren srktalossa
Su 1.5. klo 13 Vapunpäivän tapahtuma Ristiinan torilla
Ti 3.5. Retki Päiväkumpuun, 20 € sis.
kulj., lounaan ja kahvit sekä ohjelman. Ilm. 25.4. menn. 0400 143 410
2. – 3.4. Linja-automatka Idäntyön
päiville Ryttylään. Ilm. 18.3. menn.
0440 214 248

tuluennot srk-kesk. Aulakahviossa. Raimo Lappi ”Ylösnousemusvoima” ja ”Ylösnousseen
todistajana”
La 19.3. klo 9-12 Lähetyksen
kevätmyyjäiset Kirkonmäen
srk-talossa. Myytäviä tuotteita
otetaan vastaan klo 8 lähtien

Veisuuviikko
To 5.5. klo 15 Helatorstain musiikkimessu tuomiokirkossa, mukana srk:n
kuoroja. Messun jälk. kaupungin kuorot laulavat suvivirren kirkon portailla
La 7.5. klo 16 Riparilaulut, piknikkonsertti tuomiokirkossa
Su 8.5. klo 15 Lauletaan äideille - veisuuviikon laulutapahtuma perheille
Lähemäen srk-talossa

Kirpputori
Avoinna ma-pe klo 11-15, la 10-13.
Kirpputorille tuotavien tuotteiden
tulee olla ehdottomasti puhtaita,
ehjiä ja käyttökelpoisia. Tule edullisille
ostoksille!
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-KONSERTTISARJA 16.-31.3.2016

ILTAMUSIIKKI

TIKKUTIISTAIN
ILTASOITTO

ke 16.3.2016 klo 18.00
Mikkelin tuomiokirkko

ti 22.3.2016 klo 18.00
Lähemäen seurakuntatalo,
Mikkeli

to 17.3.2016 klo 18.00
Anttolan kirkko
Koraalimusiikkia
1500–1700-luvuilta

Mikkelin musiikkiopiston
oppilaita ja opettajia

VAPAA PÄÄSY

STABAT MATER RISTIN JUURELLA

Katedraalikvartetti

Easter Fellowship meeting for students
Crypt of Mikkeli Cathedral Tue 22.3.
at 6 - 8 pm
Seurakuntamatka Tallinnaan
27.-29.5.
Vierailu ystävyysseurakunnissa
Rannamöisassa ja Randveressä.
Hinta 180€ sis. bussimatkat MliHki-Mli, laivamatkat kansipaik.
Hki-Tll-Hki, majoitus 2 hh/2 yötä
aamiaisella Tallinn Seaport Hotellissa,
kulj. seurakuntiin Tallinnassa. Lisämaks. buffet laivalla (25€/suunta),
1 hh (+50€/2 yötä). Tied. ja sitova ilm.
15.4. menn. anne.poyry@evl.fi tai
0400 143 419, osmo.luukkonen@evl.
fi tai 0400 143 401

VAPAA PÄÄSY

SEITSEMÄN
VIIMEISTÄ SANAA

ke 23.3.2016 klo 19.00
Pitäjänkirkko, Mikkeli

to 17.3.2016 klo 19.00
Mikkelin tuomiokirkko

Mikkelin kaupunginorkesteri
Juhani Lamminmäki,
kapellimestari
Kajsa Dahlbäck, sopraano
Teppo Lampela, altto

pe 18.3.2016 klo 19.00
Ristiinan kirkko
Mikkelin kaupunginorkesteri
Jyrki Lasonpalo,
konserttimestari

A. Scarlatti: Stabat Mater
Kokkonen, Linjama,
Nordgren, Sonninen

Haydn: Jeesuksen seitsemän
sanaa ristillä

Ohjelmamaksu 20 €

Ohjelmamaksu
Mikkeli 15 €, Ristiina 10 €

Herätysliikkeet

PÄÄSIÄISEN
KAMARIMUSIIKKI

MUSIIKKIOPISTON
PÄÄSIÄISKONSERTTI

KANSAN RAAMATTUSEURA
Rukouksen talo
Ma klo 17 Lähemäen srk-talolla.
Tied. 044 345 6348

ke 30.3.2016 klo 19.00
Ristimäkisali, Mikkelin
srk-keskus

su 20.3.2016 klo 18.00
Mikkelin tuomiokirkko

to 31.3.2016 klo 19.00
Juvan kirkko

ma 21.3.2016 klo 19.00
Kangasniemen kirkko

HERÄTTÄJÄ
Siioninvirsiseurat
Vilhonkadun kamariorkesteri
Ti 22.3. klo 13 Anttolan kirkossa, Urpo
Mikkelin musiikkiKarjalainen
opiston kuoro
Ti 5.4. klo 14 Tuomiokirkon kryptassa,
johtaa Olli Helske
Ikonen, Simo S. Salo. Kahvit
Henna-Mari Luolamo,
Su 24.4. TuomiokirkonLomakkeisto12-09
kryptassa 20.12.2009 16:10 Page 1
Lomakkeisto12-09 20.12.2009 16:10 Page 1
sopraano
jumalanpalv. jälkeen. Karasti, Maija
Minna Raassina, altto
Kalliomäki. Kahvit

Vanhal: Stabat mater
Vastaanottaja
KANSANLÄHETYS
Vastaanottaja
Ohjelmamaksu 10 €
Haukivuori
Su 24.4. klo 11.30 Lähetyskahvit
srk-talolla. Raija Liljalahti
Ristiina
Ma 21.3. klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluennot Valon salissa, Heikki
Huttunen. 25.4. Matti Manninen
C

C

M

Y
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M

MY

Mikkelin kaupunginorkesterin muusikoita
Kalervo Saastamoinen,
klarinetti

Haydn: Keisarikvartetto
Mozart: Klarinettikvintetto
Y

CM

CY CMY

MY

CY CMY

K

Ohjelmamaksu
Mikkeli 15 €, Juva 10 €
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Vastaanottaja
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Mikkelin musiikkiopisto
Mikkelin Maaherrankatu
musiikkiopisto
10
Maaherrankatu
10 Mikkeli
50100
50100 Mikkeli
Mikkelin musiikkiopisto

Toimisto puh./fax 015.213 830
GSM 0440.213 831

Maaherrankatu 10
50100 Mikkeli

Toimisto puh./fax 015.213 830
MIKKELIN
GSM 0440.213jaana.vir
831 taniemi@mlimo.fi
Toimisto puh./fax 015.213 Rehtori
830
puh. 015.369 730
jaana.vir taniemi@mlimo.fi
KAUPUNGINORKESTERI
GSM 0440.213 831

Ristimäki
To 7.4. klo 18 Sisälle sanaan -raamat-

GSM 0440.369
730
Rehtori
puh. 015.369
730
jaana.vir
taniemi@mlimo.fi
Rehtori puh. 015.369 730 ilmo.pokkinen@mlimo.fi
GSM 0440.369 730
GSM 0440.369 730
Apulaisrehtori GSM 045.270
ilmo.pokkinen@mlimo.fi
ilmo.pokkinen@mlimo.fi
Apulaisrehtori
GSM 045.270
4888 045.270 4888
olli.nurmela@mlimo.fi
Apulaisrehtori
GSM
olli.nurmela@mlimo.fi
Talouspäällikkö
puh. 015.211
olli.nurmela@mlimo.fi
Talouspäällikkö
puh. 015.211
120
tellervo.tuomainen@mlimo.fi
Talouspäällikköteller
puh.vo.tuomainen@mlimo.fi
015.211 120

4888
120

teller vo.tuomainen@mlimo.fi
O Keskusteluun / kirjeeseen viitaten
O Tiedoksi

O Keskusteluun / kirjeeseen viitaten

O Toimenpiteitä varten
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Isä, Poika ja rock’n roll

Neljännessä kerroksessa

Ziggy Stardust – tähtipölyä
Teksti Kari Rossi

Kuulo on valikoiva aisti. Pitkään kuulin David Bowien kappaleen Starman kertosäkeen
alun näin: Jesus starman waiting
in the sky. Tosin Bowien kappaleessa ei puhuta mitään Jeesuksesta. Oikeasti kertosäe kuuluu
näin: There’s a starman waiting
in the sky. He´d like to come and
meet us. But he thinks he’d blow
our minds.
Kertosäkeen alku There´s a
ja Jesus kuulostavat lausuttaessa vähän samanlaisilta. Kuulohavaintoani vahvisti nuoruu-

Vinkki

teni hengellinen
kirkasotsaisuus.
Jos joku vähänkin
viittasi Jeesukseen,
olin valmis kuulemaan siinä Jeesuksen. Tämä jäi niin
pahasti päälle, että
Bowien
kappaleen sanoituksen
oikean asun tulin
tuntemaan vasta
äskettäin, Bowien
kuoleman jälkeen.
Valikoivaan kuuloon perustuva havaintoni ei kuitenkaan mennyt ihan
pieleen.
Vuonna
1972 ilmestyneeseen Starman-kappaleeseen kätkeytyy jonkin sortin
evankeliumi. Tähtimies odottaa taivaassa ja haluaisi
tavata maan lapset,
mutta pelkää, että sekoittaa heidän päänsä.
60-luvulla rokkarit pitäytyivät yksinkertaisuuteen. Ei
ollut paljon roudattavaa. Soittajat ja vermeet mahtuivat hyvin
pieneen keikkabussiin. Lavalla
ei paljon hifistelty. Kolmekin
laulajaa saattoi käyttää yhtä
mikrofonia. 70-luvulle tultaessa yksinkertaisuus ei riittänyt.
Jos halusi erottua, piti sekoittaa
kuulijoiden päät. Lavalle tuotiin
värivaloja ja savuja, asuja vaihdettiin kesken keikan. Heitettiin

kitaroita yleisön joukkoon. Joillekin bändeille lavakarismasta
tuli lava-anarkiaa.
Myös David Bowie pyrki
erottumaan. Hän halusi sekoittaa kuulijoidensa päät erikoisilla
roolihahmoillaan. Näistä eniten
huomiota herätti Ziggy Stardust,
pehmoanarkistinen hahmo, joka
esitti avaruudesta maan päälle inkarnoitunutta rock-tähteä.
Juuri Ziggy lauloi Starman-kappaletta. Ziggy oli nainen miehen
kehossa. Sekin oli uutta ja hämmentävää. Tämän taivaallisen
minänsä ja muidenkin identiteettiensä kautta Bowie rakensi
ympärilleen lähes uskonnollista
kulttia. Eikä välittänyt, jos päät
menisivät sekaisin.
Brittiprofessori
Jocelyn
Bell Burnellin mukaan kaikki
ihmisruumiin ainesosat ovat
syntyneet tähtien supernovaräjähdyksissä. Olemme siis peräisin kauan sitten räjähtäneiden tähtien pölystä. Siksi ei ole
ihme, että Ziggy Stardust lauloi
Tähtimiehestä. Pari kuukautta
sitten Ziggy eli David Bowie alias David Jones tuhkattiin – tähtipölyksi. Ashes to ashes, dust to
dust, kuten englanninkielisessä
hautajaiskaavassa
sanotaan.
Melkein samoilla sanoilla Bowie lauloi vuonna 1980, Ashes
to as ashes, funk to funky. Tähti
on sammunut, uusia syttyy.
Sarjassa pastori Kari Rossi
pohtii rock-musiikin aarteita
taivaallisella twistillä.

Teksti Tiina Haapiainen

kokoonnutaan koteihin juttelemaan murkun elämästä hyvinä
ja pahoina päivinä sekä pyritään
vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.
Asiasta kiinnostuneen vanhemman kanssaan sovitaan kokoontumisaika ja -paikka, jonne
hän kutsuu muita vanhempia mukaan. Siis vähän niin kuin Tupperware-kutsut, mutta kenenkään ei
tarvitse ostaa mitään.
Ryhmän kokoa ei kannata kasvattaa kauhean suureksi, muutama
vanhempi on ihan hyvä määrä. Ryhmä kokoontuu pari kolme kertaa
ryhmän toiveen mukaisesti. Mukana tapaamisissa on nuorisotyönohjaaja Tiina Haapiainen ja perhekonsultti Susanna Sillanpää.

Työpaikan kahvihuone on täynnä iloista puheensorinaa. Istut ja kuuntelet puhetta, joku
sanoo sinulle jotakin, vastaat ja hymyilet.
Käytävällä työkaveri pysähtyy juttelemaan,
vaihdatte kuulumisia. Kaupungilla tuntemattomia kasvoja, pariskuntia, perheitä, kaveriporukoita. Iltalenkillä tuuli tekee omenia
poskiisi ja kenkäsi narskuvat hiljaisella metsätiellä. Lasten leikit ja iltasatu. Yöllä kääriydyt
puolisoosi.
Muut näkevät sinussa ihmisen, joka on
suhteessa muihin. Se, mitä sisälläsi ja mielessäsi tapahtuu, on toinen todellisuus. Yksinäisyyden kokemus voi olla todellisuuttasi,
vaikka olisit ihmisten ympäröimänä. Vaikka
et olisi yksin, voit kokea yksinäisyyttä työpaikalla, ystävien luona tai parisuhteessa. Ehkä
yksinäisyyden tunne vierailee vain ajoittain
mielessäsi tai se voi olla sinulle luontevin
tapa olla olemassa.
Aina yksinäisyys ei satu. Silloin, kun et
sitä kaipaa, se sattuu. Yksinäisyys voi tuntua
fyysisenä kipuna, ulkopuolisuuden tai hylätyksi tulemisen tunteena. Joku ei ole nähnyt
sinua ja tarpeitasi, ehkä vaille jääminen näkyy sinussa aina. Voit kuitenkin pärjätä sen
kanssa, voit kyetä luomaan suhteen muihin.
Ihmisen kaipuu yhteyteen on kirjoitettu
jokaiseen soluusi. Kaipaus tulla nähdyksi ja
kosketetuksi on osa ihmisyyttäsi. Kun äiti tai
isä katsoo vastasyntynyttä lasta, koskettaa ja
hellii, lapsi saa olla olemassa. Kaikki meistä
eivät ole saaneet riittävästi äidin ja isän lämmintä katsetta ja kosketusta. Vaille jääminen
voi näkyä sinussa pelkona tulla lähelle.
Voit harjoitella näkemistä ja näkymistä,
katsomista ja hyväksymistä. Sinun ei tarvitse
olla valmis, riittää kun uskallat katsoa itseäsi
lempein ja armollisin silmin. Samalla armollisella katseella voit katsoa myös muita: epätäydellisiä, mutta riittävän hyviä. Vaille jäämisen ei tarvitse jäädä elämäsi tarinaksi, voit
opetella suhteessa muihin toisenlaista tapaa.
Vaikka sinua olisi satutettu ja jätetty yksin, sinun ei tarvitse satuttaa eikä jäädä yksin. Kyky
yhteyteen on sinussa, se on osa ihmisyyttäsi.
Sari-Annika Pettinen

Murrosikäisen kanssa keikkuvassa laivassa
Murrosikä? Nuori ja vanhempi
samassa veneessä? Vai keikkuvassa laivassa? Onkohan kellään yhtä
myrskyisää kuin meillä? Miten
ihmeessä tämän murkun kanssa
selviää?
Murrosikä alkaa lapsilla hyvin
eri iässä. Murrosiässä keho, mieli
ja tunteet muuttuvat paljon ja monilta osin varsin lyhyessä ajassa.
Harva aikuinen selviäisi enää murrosiän kaltaisesta ajanjaksosta samalla tavoin kuin nuoret selviävät.
Eikä tässä vielä kaikki: Murrosikä
mullistaa koko perhettä!
Kun kotona onkin töksähtelevä, arvaamaton kiukkupussi sen
entisen hyväntahtoisen lapsen sijaan, tulee vertaistuki tarpeeseen.
”Keikkuvassa laivassa” -illoissa

Maailma
ilman sua

”Keikkuvassa laivassa” -illoissa käytetään keskustelujen
avaajana Family Support Housen
mobiilipohjaista sovellusta. Ensimmäisellä kerralla keskustellaan kotiympäristöön liittyvistä
aiheista (Minä ja identiteetti, Koti
ja perhe sekä Itsenäistyminen) ja
toisella kodin ulkopuolisista kysymyksistä (Vapaa aika ja kaverisuhteet, Seksuaalisuus ja seurustelu, Päihteet sekä Kiusaaminen.)
Tule yhdessä pohtimaan, miten selvitä murrosiän myrskyistä
tyynelle merelle - Tai edes hetkeksi rauhalliselle saarelle.
Lisätietoja ja ”tilaukset”:
Tiina Haapiainen, p. 0400
143 296, tiina.haapiainen@evl.fi

Juttusarjassa seurakuntakeskuksen neljännen kerroksen eli perheasiain neuvottelukeskuksen väki kirjoittaa perheen ja parisuhteen
teemoista.

