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Rakkaus fantasiaa vai realismia?
Parisuhteen
haikeus ja vaikeus
s.3

Kun rakkaus
satuttaa s.10

Voiko tuntematonta
rakastaa? s.6
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Pääkirjoitus
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lehti

Rakkaus on
murhaa
Kun esirippu ensi-illassa aukesi, koin kihelmöivää kiitollisuutta, innostusta ja iloa. En
muistellut niitä kymmeniä harjoituksia, joissa yksityiskohtia
oli kerta toisensa jälkeen hiottu
kohdilleen. En miettinyt, miksi
mononukleoosin piti tulla pilaamaan kaikki omalta osaltani – miksi istuin Toivon talon
katsomossa, enkä saanut kokea
kauan valmisteltua ja odotettua elämystä yhdessä kuoro- ja
näyttelijäystävieni kanssa lavalla. Istuin ja iloitsin siitä, että
olin saanut olla osa jotain näin
ihanaa, vaikkakin näkymättömäksi ja jollain lailla merkityk-

settömäksi jääneellä tavalla.
Rakkaus kätkeytyy aina paradoksiin. On kauan kaivattu ja
vaalittu parisuhde, joka myöhemmin näyttää haikeat ja vaikeat puolensa (s.3, 10). On tuntematon, joka samalla kiehtoo
ja kiinnostaa, samalla herättää
pelkoa ja inhoa (s.6). On työ,
joka tuottaa syvää tyydytystä ja
merkitystä, mutta josta kuitenkin lopulta täytyy luopua (s.8).
Ja sitten on Jumalan rakkaus. Hänen ainoa Poikansa meidän keskellämme. Halveksuntaa, petturuutta, kovia sanoja
ja vihamielisiä katseita. Matka
ristille, naulat, kuolema. Minun

Herrani on murhattu, jotta Hän
voisi elää ja kulkea kanssani
joka ikisessä rakkauden labyrintissa, joka alkoi kukoistavana ruusutarhana ja päättyi
risuisiin umpikujiin. Siksi ei
ole vain niin, kuin Anssi Kela
haikeana laulaa: Rakkaus on
murhaa. Vielä väkevämpää ja
todellisempaa on se, että kuolleiden kivikasojen ja palavien
sydänten suojana seisoo Rakkaus. Hän varjelee meidät tästä
elämästä tulevaan, Hänellä on
aina viimeinen sana. Ja se sana
on Rakkaus.

Gallup

Rakkaus on...

Polku kävi jututtamassa ihmisiä rakkaudesta,
mikä on heidän mielestään paras tapa osoittaa
rakkautta ja millainen on paras omalle kohdalle
osunut rakkaudenosoitus.

Seija Hyytiäinen, Ristiina
Rakkaus on toisesta välittämistä ja huolenpitoa,
tehdään niin että toisella on helppo olla ja hyvä
mieli. Paras rakkaudenosoitus on ollut läheisen
kirjoittama kirje vaikealla hetkellä.

Ikuista
rakkautta
Jumala on ikuinen, silloin rakkaudenkin on oltava ikuista.
Voiko tällaista ”ikuista rakkautta” päästä kokemaan? Tähän kysymykseen on lupa hakea vastausta Raamatun ehkä
tunnetuimmasta kohdasta: ”Jumala on rakastanut maailmaa
niin paljon, että antoi ainoan
Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän.” Jumalan rakkaus tulee luoksemme ristin muodossa ja usko Kristukseen tuo tämän rakkauden sydämiimme.
Me ihmiset kiinnymme ja
osoitamme rakkautta sellaista
kohtaan, mikä on luonnostaan
ihailtavaa, rakastettavaa ja hyvää. Jumalan ikuinen rakkaus on toista kuin meidän niin
usein omaa etua hakeva rakkautemme. Jumalan olemuk-

Seuraava lehti ilmestyy 8.12.2016. Ilmoitusaineistot
ke 16.11. klo 12 mennessä tiedotustoimistoon.

Krista Eskelinen

Tuomiorovastilta

”Mitä rakkaus on, rakkaus
ikuinen? Sitä kauan hain. Hetkenkö huumaa, valhettako vain?”
Laulun sanat soivat takavuosina lähes tauotta erään nuorten
yökahvilan toivelistan kärjessä. Mietin silloin usein, mistä
se mahtaa johtua. Siitäkö, että
elämän tärkeimmät asiat ovat
jotenkin kiinnittyneinä rakkauteen? Siihen tietoon, että
joku rakastaa minua, ja että
minullakin on joku, jota rakastaa. Mutta ikuinen rakkaus
- voiko sellaista olla olemassakaan? Sitä nuoret kai kyselivät.
Profeetta Jeremia puhuu
siitä, kuinka Jumala on rakastanut meitä iankaikkisella
rakkaudella. Oikeastaan näin
pitää ollakin, sillä rakkauden
lyhyin määritelmä Raamatussa on sanottu kolmella sanalla: ”Jumala on rakkaus”. Koska

Julkaisija
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Päätoimittaja
Krista Eskelinen 0400 143 278, krista.eskelinen@evl.fi
Seurakunnan ilmoitukset
Katja Valtanen 0400 143 277, katja.valtanen@evl.fi
Toimitusneuvosto
Kolmisoppi Jenni; varapuheenjohtaja, Karjalainen Urpo,
Kontinen Juha, Korhola Anne, Ukkonen Osmo, Eskelinen
Krista
Taitto Jorma Laube-Pohto
Ulkoasu Haaja & Arwo Design Oy
Paino Sanomapaino, Varkaus
Painos 25 800
Jakelu Itella

seen kuuluu, että hän ei valikoi
rakkautensa kohteita osoittaakseen heille hyvyyttään.
Hänen rakkautensa kohdistuu
kaikkiin samalla tavalla. Siis
myös sellaiseen, jolla ei itsessään ole mitään rakastettavaa:
heikkoon, rumaan, pahaan ja
syntiseen.
Tarkkaan ottaen kristillinen usko ei olekaan rakkauden
uskonto. Kristillinen usko on
Jumalan rakastamiksi tulleiden ihmisten uskonto. Jumalan rakkaus tekee kohteestaan
rakastettavan ja luo hänet uudeksi. Luther muotoili tämän
vielä radikaalimmin sanoessaan: ”Syntiset ovat kauniita,
koska heitä rakastetaan. Heitä
ei rakasteta sen tähden, että he
ovat kauniita.”
Juha Palm

Pave Puhakka, Ristiina
Rakkautta on huomata toinen ja se mitä hänellä on sanomista, ei katsota toisen yli. Puolison
rakkaudenosoitus on, kun hän jaksaa kuunnella
korinaa ja kuorsausta.

Marja Nieminen, Mikkeli
Toisen huomioonottaminen on rakkautta. Lähimmäisenrakkaus, kohdellaan toisia kuten toivottaisiin itseä kohdeltavan. Mieleen on jäänyt
miten tärkeää oli, kun lähimmäinen oli apuna
uutta elämää aloitellessa.
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Perheasiain neuvottelukeskuksessa
keskustellaan niistä asioista, jotka
ovat kävijöille merkityksellisiä.
Kuvassa on toimintaa johtava SariAnnika Pettinen.

Perheiden apuna jo 40 vuotta
Mikkelin 40-vuotias perheneuvonta ei ole perustyöhönsä leipiintynyt.
Juhlat järjestetään tutuilla teemoilla, mutta kunnianhimoisesti
erityismausteita unohtamatta.
Teksti ja kuva Krista Eskelinen

– Neljänkymmenen toimintavuotensa aikana Mikkelin perheneuvonnassa on kohdattu, kuunneltu ja autettu tuhansia ihmisiä. Kyllä
sitä jo kannattaa juhlistaa, iloitsee
perheasiain neuvottelukeskuksen
johtaja Sari-Annika Pettinen yhdessä tiiminsä kanssa.
Perheneuvonta tunnetaan matalan kynnyksen paikkana, jonne
ei tarvita lähetteitä tai lausuntoja.
Soittaa voi pieneltäkin tuntuvasta
asiasta, jos se vain itseä mietityttää.
Perheneuvonnan
ydinosaamista
ovat luonnollisesti parisuhteisiin
ja perheisiin liittyvät kysymykset,
mutta keskusteluapua saa myös
muissa henkilökohtaisen elämän
kysymyksissä.
Perheneuvojille tuttuja teemoja ovat muun muassa eron uhka tai
erosta selviytyminen, jatkuva epäsopu ja riidat, puolisoiden etääntyminen, uusperhekysymykset tai
lapsettomuuden aiheuttama kriisi.
– Herkistä aiheista on helpompi
jakaa tietäessään, etteivät keskustelut leviä meiltä minnekään, muistuttaa Pettinen.
Ehdottoman luottamuksellisuuden lisäksi palvelun piiriin hakeutumista helpottaa se, että keskus-

telut ovat asiakkaalle maksuttomia
eivätkä edellytä kirkon jäsenyyttä.
Asiakkaaksi voi hakeutua Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun,
Pertunmaan, Pieksämäen ja Puumalan kuntien asukkaat.
– Yksikään ei ole pyytänyt apua
liian aikaisin, tiimin jäsenet muistuttavat ja rohkaisevat olemaan yhteydessä heti tarpeen tullen.

Onko meillä hyvä perhe?

Juhlavuoden
päätapahtumassa
pohditaan perheen ja parisuhteen
teemoja rakastumisesta pitkään ja
onnelliseen kumppanuuteen sekä
erillisyyden kokemisesta eroon.
– Ihminen elää aina suhteessa
toisiin. Yksi on vaiheessa, jossa vasta kaivataan ja haaveillaan suhteesta, toiselle ajankohtaisia ovat vanhemmuuden tai isovanhemmuuden
teemat, muistuttaa Sari-Annika Pettinen suhteiden moninaisuudesta.
– Illassa puhutaan monelta
kantilta suhteen ihanuudesta, haikeudesta ja vaikeudesta huumoria unohtamatta. Parisuhteessakin
huumori voi olla voimavara, joka
auttaa läpi kriiseistä. On vaikea vi-

hata ihmistä, jonka kanssa on juuri
nauranut.
Juhlailtaan huumoria tuovat
näyttelijä ja stand up -koomikko
Krisse Salminen sekä illan isäntä,
televisiostakin tuttu kirkkoherra
Teemu Laajasalo. Talk show -vieraina ovat puolestaan perheneuvojat Anna-Riitta Pellikka, Tero
Pulkkinen ja Leena Varha. Illan
teemoihin sopivasta musiikista vastaavat Susanna Rantakylä ja Ville
Kämäräinen, joten kaiken kaikkiaan on lupa odottaa monipuolista,
mietittyä ja viihdyttävää iltaa.
– Iltaan ovat tervetulleita kaikki parisuhteen ja perheen teemoista kiinnostuneet, mutta erityisesti
kutsumme mukaan kaikkia niitä,
jotka eivät syystä tai toisesta tunne täyttävänsä täydellisen kiiltokuvaperheen mittaa. Hyvän perheen
ehtoja ei voi kukaan ulkopuolinen
asettaa vaan itse tunnemme tilanteemme ja kokemuksemme parhaiten, Mikkelin perheneuvonnan
työntekijät muistuttavat.
Yhteydenotot ja ajanvaraukset Mikkelin perheneuvontaan numerosta
0400 143 260 ma-to klo 9-11. Käyntiosoite: Savilahdenkatu 20, 4. kerros.
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Rakkaus
parantaa
ja vahvistaa
Hyvä ja turvallinen ihmissuhde on yksi ihmiselämän merkittävimpiä tavoitteita ja voimavaroja. Ihminen kaipaa vierelleen toista.
Se, että saa rakastaa ja tulla rakastetuksi,
vaikuttaa monin tavoin hyvinvointiimme ja
koko elämäämme.
Monille ajankohtainen kysymys on se,
miten ja mistä löytäisi itselleen rakastavan
ja turvallisen kumppanin. Miten rohkaistua
tutustumaan, keskustelemaan ja luottamaan? Miten sitoutua jakamaan elämäänsä
ja ajatuksiaan? Samanlaisia kysymyksiä on
niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisilla. Kuka rakastaisi minua?
Toiset taas pohtivat, miten löytäisi
puolisonsa kanssa yhteyden ja tyydyttävän
suhteen. Olenko sitoutunut suhteeseen?
Uskallanko kertoa kumppanilleni toiveeni ja
tunteeni? Olenko valmis suhteemme parantamiseen vai annanko olla?
Parisuhteessa on erilaiset vaiheensa ja
elinkaarensa. Alun ihastumisen ja kiintymisen jälkeen voi säikähtää omia tai toisen pettymyksen tunteita ja oman tilan etsimistä.
Myös tämä vaihe on kuitenkin merkittävä.
Juuri tällöin suhteella ja itsetuntemuksellani
on mahdollisuus syventyä. Parhaimmillaan
suhde antaa iloa, turvallisuutta ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siksi sen hyväksi
kannattaa tehdä työtä.
Monet kertovat kokemuksistaan, miten
omaan vanhaan tuttuun kumppaniinsa voi
vuosienkin jälkeen tutustua ja rakastua uudelleen. Tällainen löytö voi tapahtua kotona
keskustellessa tai vaikkapa parisuhdeluennon tai -kurssin turvallisessa ilmapiirissä.
Meistä vain harvat ovat saaneet vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opetusta, siksi oppimisen aika voisi olla nyt.
Tieto ja ymmärrys siitä, että rakkaus ja
läheisyys merkitsevät ihmisille eri asioita eri
aikoina, auttaa jo usein. Omien tunteiden jakaminen ja toisen kuuleminen avaavat tien
hyvään vuorovaikutukseen. Muuttamalla
omaa käytöstä kunnioittavammaksi, kuuntelevammaksi ja hellemmäksi, voimme tehdä paljon. Näin myös rakkaus voi vahvistua
ja muuttua paremmaksi. Koskaan ei siis ole
liian myöhäistä.
Liisa Välilä, perhepsykoterapeutti, pappi ja

perheenäiti, Kataja ry

Requiem Mikkelin Pitäjänkirkossa viime vuonna. Konsertin solisteina toimivat sopraano Miina-Liisa
Värelä, altto Merle Silmato, tenori Jyrki Anttila ja basso Petri Pussila.

Requiem turvaa
Jumalan rakkauteen
Mikkelin tuomiokirkossa järjestetään Requiem
perjantaina 4. marraskuuta kello 19.
Teksti Nina Lahtinen Kuva Rakuunasoittokunta media

Pyhäinpäivän aaton konsertissa esiintyvät Rakuunasoittokunta sekä Etelä-Karjalan klassinen
kuoro yhteistyössä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa.
Rakuunasoittokunta on maavoimien soittokunta, joka vastaa
alueensa soittotoiminnasta, sen
kehittämisestä ja sotilasmusiikkiin liittyvien perinteiden vaalimisesta sekä harjoittaa konserttitoimintaa. Etelä-Karjalan
klassinen kuoro on puolestaan
Lappeenrantalainen sekakuoro,
jonka ohjelmisto painottuu suuriin kirkkomusiikkiteoksiin.
Requiem tarkoittaa sielunmessua. Se on teos, joka alun

perin sävellettiin sodissa henkensä menettäneiden muistolle.
Sanoma pitää sisällään rukousta
niiden sielujen puolesta, joiden
muistoa vietetään: ”Jumalan karitsa, joka pois otat maailman
synnin, anna heille iankaikkinen
lepo ja rauha”. Teoksessa turvataan Jumalan rakkauteen, joka ilmestyy Jeesuksessa Kristuksessa.
Requiemin
musiikkityylit
ovat vaihdelleet eri aikakausina
niille ominaisten piirteiden mukaan.
– Tuomiokirkossa kuullaan
romantiikan ajan tyylistä, tonaalista musiikkia, joka sisältää kauniita melodioita ja latinankielisiä

aarioita, kertoo Rakuunasoittokunnan kapellimestari Riku
Huhtasalo.
– Paikanpäälle kannattaa
saapua, jos haluaa kuulla erittäin
kaunista musiikkia, hän jatkaa.
Requiem-tilaisuuksia
järjestetään eri kirkoissa ympäri
Suomen. Mikkelin kaupunginorkesteria ja Musica-kuoroa voi
esimerkiksi kuulla Jyväskylässä
Pyhäinpäivän
Requiem-tapahtumassa Taulumäen kirkossa 2.
marraskuuta kello 19.

Tarkemmat tiedot, kuten lippujen hinnat: mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi.

Lasten suusta
Tyttö: ”Suutuin ukille ja lyyvä komautin sitä!”
Äiti: ”Mutta miksi ihmeessä sinä niin teit?
Pyysithän edes anteeksi?”
Tyttö: ”Kyllä pyysin. No ymmärräthän sinä,
että joskus laumassa sudetkin suuttuu!”
Jutellessa eläimistä lapsi kertoo: ”Minun
kummit viljelee sikoja!”
Pikku-äiti hoivailee sairasta lastaan
(pehmopupu): ”Laitetaan sulle laastari niin
paranee nopeemmin. Hei, miten minä saan
tämän laastarin juuttumaan tähän?”

Hertta valittaa: ”Mulla on kauhee flunssa.
Nenä on ihan tukossa!”
Mummi: ”Flunssaan auttaa kuuma mehu
tai sipulimaito. Minähän voisin keittää sitä
sinulle!”
Hertta: ”Kuule, ei tarvii, nythän minä jo
sainkin nenäni auki!”
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Matkakarkit
Uskalla rakastaa
Rakkauden roihu -blogissa on vietetty
teemaviikkoa, jonka aikana bloggareita
haastettiin kertomaan, millaista uskaltautumista, rohkeutta ja riskien ottamista
rakastava suhde on heiltä vaatinut. Sosiaalisessa mediassa haaste kulki tunnisteella #uskallanrakastaa. Maaliskuussa
2016 avattu Rakkauden roihu -blogi on
osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
parisuhdetyötä. Blogikirjoittajien joukossa on perheneuvonnan ja pariterapian
ammattilaisia, pappeja ja muita kirkon
työntekijöitä, jotka tuovat esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan parisuhteesta ja
sen kaipuusta.
Lämpöä lähelle ja kauas
Haitiin toissaviikolla iskeneen hurrikaanin
tuhot ovat osoittautuneet erittäin suuriksi. Hätäavun tarpeessa on 1,5 miljoonaa ihmistä. Kirkon Ulkomaanapu päätti
viikko sitten myöntää 50 000 euroa lisää
tukea Haitiin. Apu kohdistuu alkuvaiheessa ruokaan, puhtaaseen veteen sekä perustarvikkeiden jakeluun. Lisäksi varoja
kohdistetaan menetettyjen koulutarvikkeiden korjaamiseksi ja psykososiaalisen
tuen antamiseksi lapsille. Yksityishenkilöt
voivat tehdä lahjoituksen verkossa kirkon
ulkomaanapu.fi.
Ihmisarvon puolesta
Kirkon diakoniatyöntekijät vetosivat syyskuussa pidetyillä ammattilaispäivillään
päättäjiin, että kaikissa päätöksissä otettaisiin huomioon heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne. ”Köyhyyden
vähentäminen edellyttää hallitukselta ja
kunnilta aktiivisia toimenpiteitä nyt. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu ajatukseen, että kaikki ovat tasavertaisia ja kaikilla on oikeus perusturvaan.
Tällaisessa yhteiskunnassa ei tarvitse kerjätä, olla asunnoton tai seisoa leipäjonossa”, vetoomuksessa sanotaan. Vetoomuksen esittivät ensin kaikkien Pohjoismaiden
diakoniatyöntekijät 19.8.2016.

Hamahelmi

Rakkaudesta musiikkiin. Musiikki on tärkeä osa seurakunnan elämää: rukousta, kiitosta ja ylistystä.
Musiikin avulla voi toisinaan ilmaista sen, mitä ei muuten osaa sanoiksi pukea. Toisaalta sanat ja sävelet
hoitavat, luovat yhteyttä ja auttavat
hiljentymään.
Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnassa musiikkityön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat
kanttorit, mutta työ ei olisi mitenkään mahdollista ilman vapaaehtoisia laulajia ja soittajia. Vaihtoeh-

tojakin on: muskari, kaksi lasten ja
kolmetoista aikuisten kuoroa sekä
nuorten lauluryhmä ja projektiluonteinen musakkitoiminta.
Mikäli
musisointi
millään
muotoa kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä kanttoreihin ja löydät
paikkasi seurakunnan musiikkitoiminnassa!
Keväällä 2005 otetussa kuvassa
musiikin lahjasta riemuitsevat seurakuntamme silloiset kanttorit Päivi
Karjalainen, Matti-Veikko Kuusi ja
Mirja Husso.

Meidän perheessä
rakkaus saa näkyä
Teksti Katja Valtanen kuva Malkkien kotialbumi

Otavassa rauhallisella omakotialueella asuu kuusihenkinen Malkin perhe. Suureen taloon mahtuu
elämää ja pihassa on lapsille paljon
tekemistä. Perheeseen kuuluu vanhemmat Tiina ja Jooel sekä lapset
Kosti 7v., Sanni 5v., Essi 2v. ja Liisi 1v. Tiina on kotona lasten kanssa
ja Jooel käy töissä, perhe on asunut
Otavassa kolme vuotta. Kylille lähdetään usein kun jotain tapahtuu,
kerhoillaan ja käydään leikkipuistoissa. Isovanhemmat ovat tiiviisti
mukana perheen arjessa.
Äiti käy lasten kanssa ahkerasti perhekerhossa, Sanni käy myös
päiväkerhossa. Perhekerhon kautta on löytynyt uusia ystäviä sekä
äidille että lapsille ja tottuminen
uuteen asuinpaikkaan on ollut
helppoa. Kosti on jo koululainen ja
perheen reissut täytyy suunnitella
tarkemmin kuin ennen koulupäivien rytmittäessä arkea. Perheen isä
on haastatteluhetkellä töissä, mutta äiti ja lapset ovat kotona, pienin
Liisi vielä uinumassa päiväunilla.
Keittiönpöydän ääressä jutellaan aiheesta nimeltä rakkaus.
Sanni kertoi, että hän tykkää yökyläillä ja on käynyt jo monessa paikassa yksinkin. Hänen mielestään
äiti on ihana, tekee hyvää ruokaa
ja leikkii usein. Äidin kanssa myös
kokeillaan prinsessavaatteita ja lakataan kynsiä yhdessä. Leipominen
on myös yhteinen juttu. Isin kanssa
Sanni rakentelee legoja ja tykkää kutittaa iskän aamuisin hereille. Joskus
käydään isin ja vaarin kanssa jalkapallopeleissä. Rakkaus on Sannille
tuttu sana. Hän rakastaa iskää ja
äitiä sekä isovanhempia. Rakkautta

osoitetaan pusuttelemalla, halimalla
ja olemalla sylissä. Rakkaus on myös
sitä, että tehdään yhdessä asioita,
esimerkiksi ulkoillaan yhdessä ja
käydään vaikkapa uimassa.
Kosti tulee kertomaan omista
asioistaan reippaasti kun oma vuoro tulee. Hän tykkää pelata, pomppia trampoliinilla ja olla kavereiden
kanssa. Äiti on kiva ja yhdessä leikitään legoilla. Iskän kanssa rakennetaan legoja (on eri asia leikkiä kuin
rakentaa…) ja pelataan jalkapalloa.
Koko perheen yhteinen kiva juttu
on saunominen. Rakkaus on Kostin
mukaan sitä, että tykkää toisesta.
Hän rakastaa äitiä ja isiä. Rakkautta näytetään niin, että äidin ja isin
kanssa halitaan ja suukotellaan, se
tuntuu mukavalta.
Essi kirmasi kovaa vauhtia karkuun kun jutteluvuoro tuli, välillä
uteliaisuus voitti ja hän käväisi tarkistamassa tilannetta keittiössä. Äiti
kertoi, että Essi suukottelee ja halii
paljon. Hän myös matkii Sannia kaikessa ja joskus vanhempien sylissä
on tungosta kun sinne täytyy päästä
samaan aikaan kuin siskonkin.
Perhe silminnähden viihtyy yhdessä, arkeen mahtuu paljon touhua ja temmellystä. Lapset myös
kertovat vanhemmilleen rakastavansa heitä ja rakkaus saa näkyä
perheessä. Riitatilanteiden jälkeen
on tärkeää kertoa lapsille, että kaikesta käytöksestä huolimatta rakastetaan. Vanhemmat haluavat myös,
että lapset näkevät äidin ja isän välisen suukottelun ja halailun, ettei
rakkaus olisi vierasta heille. Välillä
pötkötellään sängyllä koko perheen
voimin ja halitaan yhdessä.
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Minun juttuni

Eväitä
avioparityöstä

Aina mielessä

Olen äitiysloman juuri aloittanut luokanopettaja ja teen puolisoni Riikon kanssa avioparityötä seurakunnassamme. Olemme olleet
naimisissa vuodesta 2010 asti ja marraskuun
alussa syntyy ensimmäinen lapsemme. Odotusaika on ollut omanlaisensa prosessi, jonka
yhteydessä olen saanut pohtia monia vanhemmuuteen liittyviä asioita.
Muiden äitien läheisyys ja asioiden jakaminen on ollut minulle tärkeä osa vanhemmuuteen valmistautumista. Mahdollisuus vertaistukeen ja jakamiseen on merkittävää myös
avioparityössä. Siellä olen saanut huomata,
että muilla pareilla on samanlaisia asioita elämässään kuin meilläkin. Olemme puolisoni
kanssa aina olleet myötämielisiä erilaisille
aviopareille suunnatuille tapahtumille ja leireille. Niistä saa uusia työvälineitä ja intoa arkeen.

Mitä tulisi
ymmärtää
vieraan henkilön
kohtaamisesta?

”Parhainta on tunne,
että on lähentynyt
jälleen oman
puolison kanssa.”

Tutustuminen pakolaisiin tuo elämään
perspektiiviä. Samalla saa oppia uutta.

Oma kiinnostuksemme avioparityötä kohtaan alkoi, kun meitä pyydettiin tiimiin mukaan. Yhteinen tekeminen on ollut antoisaa ja
kivaa. Tähän mennessä olemme osallistuneet
lähinnä tapahtumien suunnitteluun sekä teemojen, aiheiden ja puhujien ideointiin. Olemme pyrkineet järjestämään tapahtumia, joihin
voi tulla vain kuuntelemaankin ilman, että tarvitsee olla itse esillä. Tällaisia tilaisuuksia ovat
muun muassa avioparien aamupala- ja iltapäivätilaisuudet. Käsiteltävinä teemoina ovat
olleet esimerkiksi tunteet, ristiriidat, seksuaalisuus ja parisuhteen arki.
Olen itse saanut avioparitoiminnan kautta
oppia, miten antoisaa asioista keskusteleminen on.
Parhainta on se, kun tapahtumasta lähtiessä tuntuu siltä, että on lähentynyt jälleen
oman puolison kanssa. Haluaisin kannustaa
kaikkia nuoria aviopareja pitämään huolta
parisuhteestaan jo ennen kuin ongelmia ilmenee. Lisätietoja meidän järjestämistä tapahtumista saa seurakunnan nettisivuilta sekä Facebookista Mikkelin avioparityö -sivuilta.

FT Lotta Kokkonen on puheja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntija Jyväskylän yliopistosta. Hän on kirjoittanut
väitöskirjan (2010) pakolaisten vuorovaikutussuhteista ja
heidän kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön.
Tutkimusaineisto koostui Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksista.
Kokkonen korostaa, ettei
kulttuurilla voida selittää kaikkea, mikä liittyy vieraan ihmisen kohtaamiseen, vaikka eri
kulttuurien tapojen tuntemisesta onkin hyötyä. Ihmisten
liikkuminen vaikuttaa siihen,
että kulttuurista nousevia selittäviä tekijöitä on vaikeampi
määritellä.
– Esimerkkejä kulttuurillisista eroista vieraaseen henkilöön tutustuttaessa voivat
kuitenkin olla erilaiset toimintamallit sen suhteen, otetaanko
katsekontakti, kätelläänkö tai
käytetäänkö etu- vai sukunimeä, Kokkonen konkretisoi.
Joskus voi joutua miettimään, onko parempi yrittää
mukauttaa omaa viestintää
siten, minkä arvelee olevan
toiselle ominaista vai toimiiko
aivan kuten toimisi muissakin
itselle tutuissa sosiaalisissa tilanteissa.
Oman viestintätavan selittäminen ja vilpitön kiinnostus toisen tapoja kohtaan on Kokkosen
mukaan yksi hyvä ratkaisu.

Eevastiina Lappalainen
Juttusarjassa seurakuntalainen esittelee
itselleen tärkeän ryhmän, toiminnan tai
tapahtuman.

Teksti Nina Lahtinen Kuva Henri Kähkönen

Pelkoa vai jotain muuta?
Vieraiden asioiden tai ihmisten
kohtaaminen saattaa herättää
tunteita, jotka usein tulkitaan
peloksi, vaikka ne eivät sitä olisikaan. Kyseessä voi olla myös
epävarmuuden
aiheuttama
ahdistus tai hermostuneisuus,
joka muistuttaa tunnetasolla
pelkoa.
– Pelko osataan nimetä,
mutta epävarmuus voi ilmetä ahdistuksena, jota ei osata
nimetä. Kun ihminen pelkää
esimerkiksi hämähäkkejä, hän
osaa kertoa sen. Sen sijaan kukaan harvoin sanoo pelkäävänsä pakolaisia, Kokkonen tarkentaa.

kukakin turvapaikkaa hakee.
Huolta voi lisäksi aiheuttaa se,
ettei tiedetä, kuinka vieraista
maista saapuvat henkilöt ymmärtävät uuden maan lait. Näiden ohella myös epävarmuus
omasta tulevaisuudesta, toimeentulosta ja maailman politiikasta voi heijastua epävarmana suhtautumisena vieraisiin
ihmisiin, kertoo Kokkonen.
Epävarmuutta voidaan hallita tiedon lisäämisellä.
– Kun kohtaa vieraan henkilön toisesta kulttuurista, on
hyvä olla tietoinen omista reaktioistaan. Väärinkäsitykset
voivat johtua siitä, että jompikumpi vuorovaikutuksen osapuolista tulkitsee jotain toisin

Epätietoisuus
aiheuttaa
monesti epävarmuutta. Vuorovaikutussuhteissa epävarmuus
syntyy usein sen seurauksena,
ettei tiedetä varmaksi, ymmärtävätkö henkilöt toisiaan.
–
Turvapaikanhakijoihin
kohdistuva epätietoisuus voi
liittyä esimerkiksi siihen, että ei
oikeasti tiedetä, millä perustein

kuin asian sanonut tai tehnyt
oli sen tarkoittanut. Jokin asia
voi olla itsestään selvyyttä toiselle ja toiselle kertakaikkisen
hämmentävää.
– Väärinkäsitykset ja epävarmuus kuuluvat kuitenkin
osaksi toiseen tutustumisen
prosessia. Se on hyvä muistaa,
painottaa Kokkonen.

”Ystävyyssuhdetta
ei synny ilman
vastavuoroisuutta”
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FT Lotta Kokkosen mukaan mitkä tahansa arkipäivään ja ympäristöön liittyvät keskustelut ovat turvallisia puheenaiheita tuoreissa
tuttavuuksissa. ”Pakolaisten kohdalla on kuitenkin syytä muistaa, että ensimmäisenä ei kannata kysyä syytä sille, miksi he ovat lähteneet
kotimaastaan tai keitä heidän perheisiinsä kuuluu. Taustat voivat olla niin traumaattisia, ettei niihin haluta palata vieraan henkilön seurassa.”

Kiinnostu, kuuntele
ja kunnioita
Vuorovaikutussuhteita voi rakentaa
kuuntelemalla eli osoittamalla olevansa kiinnostunut toisesta ihmisestä ja hänen elämästään.
– Ystävyyssuhdetta ei synny eivätkä suhteet syvene ilman vastavuoroisuutta. Kun haluaa tutustua
uuteen ihmiseen voi miettiä, mitä
suhteesta lähtee hakemaan. Onko
teillä jotain yhteistä, jotain mikä
kantaa? Hyvä suhde on tasa-arvoinen, siitä molemmat osapuolet saavat jotain, sanoo Kokkonen.
Läheiset vuorovaikutussuhteet
voivat pahimmillaan rakentua myös
auttaja-autettava pohjalle, mikä on
pidemmän päälle huono asia.
– Auttajan roolin rakentaminen
ei ole hyvä motiivi ystävystyä toisen
kanssa, vaikka auttamalla saisikin
paljon hyvää aikaan. Tällaiset suhteet eivät yleensä kestä kuin vuoden
tai pari, toteaa Kokkonen. Samankaltaisuus sen sijaan yhdistää.
– Yhteinen mielenkiinnon kohde, tekeminen ja arvot luovat hyvän pohjan läheisyyden rakentu-

miselle ja suhteiden syvenemiselle.
Myös uteliaisuus eli halu laajentaa
omaa näkökulmaa voi olla toimiva motivaation lähde. Erilaisista
mielipiteistä ja näkökulmista kiinnostuneilla henkilöillä on yleensä
laajat verkostot. Tällöinkin kuunteleminen on avainasemassa, tiivistää
Kokkonen.
Kuunteleminen ja läsnäoleminen ovat myös hyvä tapa osoittaa
empatiaa.
– Sillä ei ole väliä, mitä sanoo
tai miten sanoo, kunhan antaa tilaa
toiselle ja välittää sen, että on kiinnostunut, kertoo Kokkonen. Sosiaalisen tuen antaminen ei kuitenkaan
ole aina antajasta riippuvainen, sillä
tuen tarvitsijan tilanne voi olla sellainen, etteivät omat resurssit sen
kohtaamiseen enää riitä.
– Silloin voi miettiä, pystyykö
neuvomaan henkilöä eteenpäin, sekin on auttamista, sanoo Kokkonen.
Vaikka vain auttamisen vuoksi
ystävystyminen ei olekaan suositeltavaa, voi auttamalla kuitenkin
osoittaa lähimmäisen rakkautta.
Auttaminen tulkitaan hyväksymiseksi, jolloin henkilö voi kokea,

että hänestä välitetään, sanoo Kokkonen. Toisen yksityisyyden, ammattitaidon ja kokemuksen kunnioittaminen on hyväksymistä.

Asuinkaupunkiin
kiinnittyminen

Maantieteelliset paikat tulevat kodeiksi
vuorovaikutussuhteiden
kautta. Kokkonen havainnollistaa
tätä ajatusta kertomalla esimerkin
kymmenen vuotta Suomessa asuneesta naisesta, joka koki paikan
kodikseen vasta, kun hänen siskonsa saapui myös Suomeen.
– Jollekin toiselle asuinpaikka
saattaa vastaavasti muuttua kodiksi, kun lapset syntyvät tai ystäviä ja
tuttavia alkaa löytyä. Sillä on merkitystä, että ihminen tunnistetaan
paikassa, jossa hän asuu. Johonkin
kuuluminen on tärkeää. Samoin se,
että joku huomaisi, jos henkilö onkin poissa, jatkaa Kokkonen.
Tervehtiminen ja kuulumisten
kysyminen vaikuttavat osaltaan
kiinnittymiseen. Kaupankassat ja
bussikuskitkin voivat olla merkittävässä asemassa.

– Kiinnittyminen uuteen asuinkaupunkiin ei kuitenkaan ole kovin
helppoa, sillä pakolaisilla on aina
menetettyjä suhteita, joita he kaipaavat. Takana on isoja menetyksiä,
minkä vuoksi ei voida olettaa, että
he kiinnittyvät ja kotiutuvat nopeasti, selventää Kokkonen.
Pakolaiset toivovat usein saavansa kavereita ja ovat halukkaita
tutustumaan uusiin ihmisiin. Turvapaikanhakijoiden tilanne voi vielä olla toinen, sillä he eivät tiedä,
saavatko jäädä uuteen asuinkaupunkiinsa.
Jos kuitenkin saa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, kannattaa se käyttää.
– Uusilta ihmisiltä voi aina oppia ihan mielettömän mielenkiintoisia asioita. Oman kuplan raottaminen on antoisaa, raskasta ja
epävarmuutta herättävää, mutta se
tuo perspektiiviä omaan elämään.
Vähintäänkin voi olla tyytyväinen
siihen, miten hyvin omat asiat meillä täällä Suomessa on, toteaa Kokkonen.
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Näillä nurkilla

"Olen pitänyt tästä työstä"

Tuija Korhonen työnsä äärellä arkistossa.

Kansliasihteeri Tuija Korhonen jäi eläkkeelle 39 vuoden työuran jälkeen.
Hänen mukanaan talosta lähti valtava määrä tietoa, taitoa ja osaamista.
Teksti ja kuva Krista Eskelinen

Jokaisessa työpaikassa on yksi
tai muutama henkilö, johon voi
vuorenvarmasti tukeutua. Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnassa
tällainen monitaituri on ollut pitkään
kansliasihteeri Tuija Korhonen.
Riippumatta kysymyksestä ja kysyjästä hän on aina tilanteen tasalla,
etsii tiedon nopeasti tai tietää, mistä se löytyy.
Omatoimisuus ja ripeät otteet
ovat tulleet tarpeeseen myös omissa tehtävissä, sillä Tuija ei suinkaan
ole pölyttynyt samoissa nurkissa
koko työuraansa. Kaikki alkoi kuitenkin ”pohjalta”, äitiysloman sijaisuudesta. Päivä oli 12.12.1977,
paikka Otavankadun seurakuntatalo ja palkkaaja silloisen maaseurakunnan kirkkoherra Sakari Levonen.
Kirjanpitäjän palatessa äitiyslomaltaan jäi vapaille vuorostaan
palkanlaskija ja määräaikainen sijaisuus jatkui. Lopulta perustettiin
apulaiskanslistin työsuhde, johon
kuului erilaisia toimistohommia:
esityslistojen ja pöytäkirjojen puhtaaksi kirjoittamista, hautainhoitolaskutusta ja hautakirjanpitoa,
kirjanpitäjän ja palkanlaskijan
avustamista.
– Se oli monipuolinen kokonai-

suus, johon tuli vähän kertanaan
mukaan uutta. Osaavat työtoverit
opastivat alkuun, muistelee Tuija
ensimmäistä tehtäväänsä.
Uusi käänne odotti kuitenkin jo
kulman takana.

ottamaan asioista selvää ja oppimaan uutta. Kaikkea työtä oli ja sitä
tehtiin, mutta kukaan ei sanonut
aamulla, että tänään hommasi ovat
tässä. Kun jäin kesälomalle, kanttori sijaisti minua välttämättömissä

"On hyvä tietää, mitä
alaiset oikeasti tekevät"
Anttolan seurakuntaan haettiin
taloudenhoitajaa vuoden -85 alusta
alkaen ja Tuija päätti paikkakuntalaisena hakea tehtävää.
– En olisi ikinä uskonut saavani
paikkaa, mutta kun minut kerran
valittiin tuumin, että pärjään.
Opeteltavaa oli paljon, sillä Tuija oli käytännössä yksin vastuussa
koko seurakunnan hallinnosta ja paperihommista. Toki oli kirkkoherra,
mutta hänellä oli omat kiireensä.
Eteen tulleita asioita pohdittiin
yhdessä samankokoisten naapuriseurakuntien, kuten Pertunmaan ja
Hirvensalmen, toimistoväen kanssa.
– Anttolan vuodet pakottivat

asiakastilanteissa kuten virkatodistuksissa.
Vastuullinen työ jätti jälkensä
Tuijan työotteeseen myös seuraavassa tehtävässä, Mikkelin seurakuntayhtymän ja myöhemmin
tuomiokirkkoseurakunnan kansliasihteerinä ja keskusrekisterin johtajana.
– Osallistuin itse kaikkeen käytännön työhön ja pystyin sijaistamaan kenet tahansa kirkkoherranvirastossa. On hyvä tietää, mitä
alaiset oikeasti tekevät, Tuija tuumii.
– Tilaus otetaan esimerkiksi
asiakkaalta tiskissä nopeasti, mutta

itse työ vie aikaa. Joskus sukuselvitys on valmis vartissa, toisinaan se
vie kaksi päivää. Valitettavasti meillä ei vieläkään ole sitä nappia, jota
painamalla tiedot vain solahtavat
paperille, vaan ne etsitään itse vanhoista kirkonkirjoista, Tuija muistuttaa.
Kun tietää itse, mitä työ vaatii, ei
tule mieleen vaatia muilta mahdottomia.
Eläkkeelle Tuija Korhonen jäi
kesän korvilla kansliasihteerin tehtävästä, johon hän siirtyi Mikkelin seurakuntayhtymän syntyessä
vuonna 2001. Tällöin oli päätetty,
että kirkonkirjanpito hoidetaan
vastedes yhteisesti keskusrekisterissä, jota Tuija sitten kävi kokoamaan ja johtamaan.
– Aluksi oli keskustelua, pitäisikö keskusrekisterin johtajan olla
pappi, mutta Kirkkohallituksella oli
esimerkkejä myös toisesta tyylistä ja niin sain polkaista toiminnan
käyntiin.
Ensin piti saada käyttöön yhteiset parhaat toimintatavat, sillä
henkilökunta tuli niin maa- kuin
tuomiokirkkoseurakunnasta. Kun
seurakuntayhtymän keskusrekisteri saatiin toimimaan, laajennettiin
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se Pekka Huokunan johdolla
koko Mikkelin seudun keskusrekisteriksi.
Seuraavia muutoksia olivat
Haukivuoren seurakunnan liittyminen yhtymään sekä Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönotto pilottiseurakuntana
vuonna 2012.
– Mikkeli on rynnännyt heti
moneen mukaan. Se on ollut
täällä tapa ja meitä on pyydettykin ensimmäisten joukossa
uusiin hankkeisiin, kertoo koko
kirkon hanketyöryhmässä järjestelmää kehittänyt Korhonen.
Kun lähtee rohkeasti uuteen
mukaan, saa kulkea etulinjassa
hyvässä ja pahassa. Kun moni
seurakunta vielä tuskailee kirkonkirjojen vientiä uuteen di-

gitaaliseen järjestelmään, on
urakka Mikkelissä jo valmis.
– Uusiutuva ja monipuolinen
homma on myös sopinut omalle
luonteelleni, kertoo Tuija, jonka
vastuulle on monta kautta kuulunut myös seurakuntavaalien
käytännön järjestelyt.

Pienemmässä seurakunnassa
viraston virallisia aukioloaikoja
ei juuri kyselty. Kaikki tiesivät,
että kun Tuijan auto oli pihassa,
asiansa sai hoidettua.
– En kai minä nyt autoani
käy nurkan taa piilottamaan!
Tai jos asiakas tulee peräkyliltä
taksilla pihaan ja satun olemaan
myöhään töissä, vilkutanko hänelle vain ikkunasta, Tuija ihmettelee.

– Ajattelin, että kun joudun
hänet palvelemaan joku päivä
kuitenkin, miksi en hoitaisi asiaa saman tien. Suuressa seurakunnassa asia ei toki hoidu ihan
näin.
Tuija Korhonen muistaa kuitenkin tilanteen, jossa hänenkin
venymiselleen tuli stoppi. Tarina alkaa tilanteesta, jolloin hän
oli Anttolassa töissä tavallista

Tuija Korhonen kertoo nuorena
miettineensä, osaisiko työskennellä seurakunnassa.
– Hyvin pian huomasin, että
täällä pärjää ihan tavallisena
ihmisenä. Jos olisin kokenut
tämän vaikeana työyhteisönä,
olisin kyllä lähtenyt muihin tehtäviin.

Merkityksensä on mukavilla työkavereilla. Etenkin kirkkoherrat ovat jääneet mieleen,
sillä keskusrekisterin johtajan
tehtävä on viedä tietoa ja opastaa seurakunnan johtoa rekisterin pitoon liittyvissä asioissa.
Erityisen lämpimän sijan
Tuijan muistoissa saavat kirk-

Kirkkoherranviraston
henkilökuntaa Tuija kehuu asiansa osaavaksi tiimiksi, josta on
syytä olla tyytyväinen.
– Tehtävät jäävät täällä hyviin käsiin, osaamisvajetta ei
ole. Se onkin tärkeää, sillä asiakkaat ovat lopulta meidän palkanmaksajiamme ja haluamme
palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla.
Työhönsä panostanut kon-

kari aikoo nyt itse nauttia virikkeettömästä vetelehtimisestä.
Aikaa on vihdoin myös perheelle
ja erityisesti lapsenlapsille.
– Työ on aina ollut minulle
tärkeä asia, josta olen halunnut
huolehtia. Nyt elän sitä muuta
elämää, otan takaisin. Kun vetelehtiminen alkaa kyllästyttää,
keksin jotakin järkevää tekemistä. Ja jos ei tee mieli, niin sitten
vaan oleilen!
Vaikka seurakunnasta lähtee Tuijan mukana aimo annos
kokemusta, hienoa huumoria
ja tervettä järkeä, on nainen totisesti eläkkeensä ansainnut.
Samalla me muutkin voimme
kasvaa: Jos joku ei jatkuvasti ole
neuvomassa, ei muuta kuin itse
asiaa selvittämään!

Kun valot palavat, Tuija on tavattavissa

pidempään ja linja-autollinen
turisteja halusi nähdä kirkon.
– Minä sitten siinä esittelin
kirkon ja retkikunta alkoi nyökkäillä, että nyt olisi loppuvirren
aika. Siinä vaiheessa täytyi sanoa, että laulu minulta ei yhtään
luonnistu, että jos kuitenkin keskenänne aloittelette sen.

Gallup

Töissä täällä

Seurakunta työllistää vakituisesti 125 eri alojen
ammattilaista emännistä puutarhureihin ja sairaalasielunhoitajista sihteereihin – papeista ja
kanttoreista puhumattakaan. Mutta mitä työ
käytännössä pitää sisällään ja mistä työn ilo syntyy? Polku haastatti kolmea työntekijää.

Jouni Laakso, erityisammattimies
Työni on pääasiassa haudan kaivuuta, peittämistä ja kappelin suntion tehtäviä. Raskain työpäivä
on lauantai, johon saattaa kuulua kuusi tai seitsemän hautausta. Hautauksissa pappi puhuu ja
kanttori soittaa, minä toimin muutoin ”seremoniamestarina” eli hoidan käytännön asioita.
Kun en ole suoranaisesti tekemisissä kuoleman kanssa, työhöni kuuluu muun muassa jätehuoltoa ja muita juoksevia asioita, tilaisuuksia
pyhäpäivän hartaudesta koululaisten tutustumisvierailuihin ja hautausmaan yleistä hoitoa
nurmetuksista koneiden korjaukseen ja huoltoon.
Lauantain raskautta huojennetaan muina
päivinä soittamalla hyväntahtoisesti suuta työkavereiden kanssa. Iloitsen myös kehuista, joita
silloin tällöin saan omaisilta, työkavereilta tai
johtajilta.

Tavallisena ihmisenä seurakunnassa
koherra Sakari Levonen ja talouspäällikkö Esko Laamanen,
jotka toimivat 70-luvulla maaseurakunnassa Tuijan aloittaessa seurakuntauransa.
– He olivat valinneet minut
tehtävääni. Muistan heidät aina.

Kirkkoherranvirasto palvelee
seurakuntakeskuksella

Ilona Matilainen, diakoni
Kohtaan ihmisiä elämänkaaren kaikissa vaiheissa ja toimin rinnalla kulkijana, kun elämässä
tulee eteen vastoinkäymisiä. Kohtaamisia tapahtuu muun muassa diakonian avoimessa vastaanotossa, kotikäynneillä, toimintaryhmissä, vankiloissa ja hoitolaitoksissa.
Antoisinta on työn monipuolisuus. Erilaisten
ihmisten kohtaamisesta saa myös itse valtavan
paljon!

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirasto palvelee
maanantaista perjantaihin klo 9-15.15 osoitteessa Savilahdenkatu 20.

Sähköpostia voit lähettää osoitteella kirkkoherranvirasto.mikkeli@
evl.fi. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan muun muassa seuraavia asioita:

·virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset
·kastetoimitusten ajanvaraukset
·avioliittokuulutukset ja esteiden tutkinta
·hautaan siunaamiseen ja hautapaikkaan liittyvät asiat
·papin ja tilojen varaus kirkollisiin toimituksiin
·kirkkoon liittyminen

Virkatodistuksen ja sukuselvityksen voi tilata myös seurakunnan verkkosivuilta
löytyvällä lomakkeella. Seurakunnan puhelinvaihde (0400 143 300) palvelee
kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ohjaa puhelun oikealle henkilölle.
Yhteyshenkilöt löydät myös netistä www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi.

Ami Haapaniemi, suntio
Englannin termi handyman kuvaa hyvin suntion tehtävää: huolehdimme kaikenlaisista pikkujutuista, joihin tarvitaan käsi- tai jalkaparia:
avaamme ovia, roudaamme tavaroita, kiinnitämme julisteita ja vaihdamme lamppuja.
Iloitsen toisten reaktioista kun huomaan, että
oma työni nostaa hymyn tai huojennuksen jonkun
kasvoille. Ajattelen, että seurakunta on yhteisyritys, jonka hyväksi kaikki lahjoillaan toimivat.
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Annanko lyödä
toisenkin kerran?

Minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa.
Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. (Matt.5: 39)
Teksti Maija Haaparanta Kuva Isabella Quintana

Herra, Raamatun sana tuppaa
tyrkkäämään vaikeuksiin. Huulilla on sana, jota ei Sanasta löydy.
Monelle kipeä. Kansanterveysongelma, joka rikkoo mieltä ja kehoa.
Rikkoo sinun luotujasi. Tekee sinun
tyttäristäsi ja pojistasi kynnysmattoja. Sairastuttaa sukupolven toisensa perään. Sana on lähisuhdeväkivalta.
Mikkelissä idyllisessä vaaleanpunaisessa puutalossa tehdään
työtä, jossa romanttisuus jää rakennuksen ulkopinnalle. Paikka on
Viola – väkivallasta vapaaksi ry. Se
on perhe- ja lähisuhdeväkivallan
avopalveluyksikkö, jossa on yhdentoista vuoden ajan työskennellyt
psykologi, lasten psykoterapeutti
Pia Marttala.
– Lähisuhdeväkivalta on vallan
käyttöä läheisessä ihmissuhteessa. Se on pakottavaa kontrollia ja
latistamista. Fyysiset väkivallan
teot tunnistaa helpommin. Väkivallan kokijoiden mukaan sanoilla
haavoittaminen on tuhoisampaa,
sillä se vie ihmisarvon, Marttala
kertoo.
Syitä siihen, miksi väkivaltaa
käytetään kumppania ja lapsia kohtaan, on monia. Jostain syystä omat
huonot puolet tai teot nähdään

kumppanin ominaisuuksina tai tekoina. Kun itsellä on paha olla, tunne siirretään nyrkin voimalla toisen
kannettavaksi.
Henkeä uhkaavassa väkivallassa tekijä on tavallisesti mies. Henkisessä väkivallassa puntit menevät
tasan.
– Kuuma väkivalta on tunnekuohussa tehty aggressiivinen teko,
jota tekijä tavallisesti katuu. Kylmässä väkivallassa tekijä ei välttämättä koe aggressiota, vaan motiivina on toisen hallitseminen. Kylmä
väkivalta on tavoitteellista nöyryyttämistä, hyvinkin pelottavaa. Sen
taustalla on usein persoonallisuushäiriöitä. Kylmän väkivallan käyttäjät kokevat väkivallan oikeudekseen
ja ovat harvoin pahoillaan.

Väkivalta vie ihmisarvon. Painaa
maan rakoon ja saa uskomaan, ettei
ole mitään eikä kukaan. Kun tällaiseen arvottomaksi itsensä kokevaan
maahan kylvetään Sana toisen posken kääntämisestä, suistuu hengelliseen hetteikköön. Siellä väkivallasta
tulee oikeutettua, ansaittua, oma
vika, jopa Sinun isällinen tapasi kasvattaa ja kurittaa.
– Väkivallan paradoksi on siinä,
että järjellä tietää toisen tekevän

väärin, mutta tunne sanoo, että on
itse vääränlainen, Marttala konkretisoi.
– Tavallisesti väkivalta hiipii
suhteeseen vähitellen. Jos esimerkiksi kuristaminen olisi ensimmäinen väkivallanteko, suurin osa uhreista lähtisi välittömästi.
– On paljon suhteita, joissa väkivalta alkaa vasta avioliiton solmimisen jälkeen. Usein ihmetellään,
miksei väkivallan kokija lähde suhteesta. Se johtuu siitä, että väkivalta
normalisoituu. Myös pelko saattaa
estää lähtemästä ja uhri on alkanut
uskoa, ettei hänestä ole mihinkään,
kun sitä on jatkuvasti hänelle eri tavoin kerrottu.

Elinikäisen avioliiton ihanne on
hyvä opetus. Aikuisen elämään kuuluu vastuunkanto, sitoutuminen,
halu kasvaa ja syventää itsetuntemustaan. Avioliitto tuo lapsillekin
turvaa. Siitä ei tule lähdettyä hetken
mielijohteesta kun väsyttää, turhauttaa ja tekee mieli heittää hanskat
tiskiin. Minkä Jumala on yhdistänyt,
sitä älköön ihminen erottako.
Jumala, tässäkin on niin monenlaisia maaperiä, joihin Sana osuu.
On ihmisiä, jotka eivät koe yhteyttä
itseensä. Eivät tunne itseään tai tun-

tevat hyvin vähän. Seisovat papin
edessä ja kuuntelevat, että Jumala
tässä yhdistää. Osa heistä sairastuu
fyysisesti tai psyykkisesti, on lähellä
menettää henkensä. Osa menehtyy.
Ja lapset, joiden kuuluisi kasvaa vanhempien parisuhteen suojissa, kasvavat pelon ilmapiirissä.
– Väkivaltaiseen parisuhteeseen
voi joutua kuka tahansa. Usein uhri
on hyvillä sosiaalisilla taidoilla varustettu sovittelija, vastuunkantaja ja kannattelija, joka on halukas
ymmärtämään toista ja tekemään
hyvää.
– Taustalla voi myös olla lapsuuden selvittämättömiä asioita, joihin
alitajuisesti haetaan ratkaisua läheisessä ihmissuhteessa. Usko siihen, että rakkaus lopulta voittaa, on
vahva.
Herra, sinun paradoksisi on siinä, että olet Kaikkivaltias ja Pyhä,
mutta sinut kohdataan siellä, missä
on särkyneitä sydämiä, kaltoin kohdeltuja kehoja, järkkyneitä mieliä,
häpeää ja arvottomuutta. Auta irti
arvottomuuden tunteesta, jolla halvennamme itsemme ja toisemme
sinun luominasi ihmisinä. Opeta rakentamaan seurakuntaa, jossa jokainen ihminen on arvokas ja pyhä siksi,
että on ihminen. Aamen.
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3 kulmaa

Mitä rakkaus on?

1.
2.
3.

Suomen kielessä meillä on ainoastaan yksi sana kuvaamaan rakkautta:
rakkaus. Samaa sanaa käytämme rakkaudesta, joka odottaa saavansa
aina takaisin, rakkaudesta, joka kestää myötä- ja vastoinkäymisissä,
rakkaudesta, joka valitsee kohteensa, rakkaudesta, joka saa mustasukkaiseksi, rakkaudesta, joka karkottaa pelon, rakkaudesta, joka iloitsee totuudessa ja rakkaudesta, joka antaa kaikkensa toisen puolesta.
Käyttämällämme sanalla on niin monenlaisia luonteenpiirteitä, että se
toisinaan hämmentää. Mitä kaikkea rakkaus oikein on?

”Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus
toteuttaa koko lain.” Room. 13:10
Rakkaudesta sanotaan, että se peittää syntien paljouden. Kun rakastaa
jotakin, on valmis antamaan anteeksi, vaikka olisi tullut loukatuksi. Jos
taas halu pitää kiinni vihasta kasvaa suuremmaksi kuin anteeksianto,
unohtaa ihminen samalla usein myös sen, millaista on olla armahdettu.
Kun ymmärtää, miten paljon on todella saanut itse anteeksi, haluaa
antaa anteeksi myös muille. Armon kokeminen vaikuttaa näin ollen
rakkautta.

”Hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti
paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa
vähän.” Luuk. 7:47

Ehdollinen rakkaus tarkoittaa, että rakkauden kohteena oleminen
edellyttää joitakin tiettyjä ominaisuuksia tai että rakkautta saadakseen
se on ansaittava jollakin tavoin. Ehdoton rakkaus, Jumalan rakkaus, ei
nimensä mukaisesti aseta ehtoja rakkauden kohteelle vaan rakkauden
kohde on arvokas ja rakastettava sen vuoksi, tai siitä huolimatta, mitä
hän on.

”Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen,
hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän
tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.”
Sef. 3:17

Kohtaamispaikka

Rakkaus ja viimeinen saatto
Kuoleman pyörteestä ei pääse pois. Jos syntyy,
on myös kuoltava. Silti kuolema hämmentää.
Jos ihminen saisi päättää, eivät läheiset saisi
kuolla koskaan, ei ainakaan nuoremmat ihmiset, lapsista puhumattakaan. ”Järjestys oli
väärä”, miettivät useimmat. On tärkeää kysellä,
ääneenkin, vaikka vastauksia ei olisikaan.
Läheisen äkillistä kuolemaa voisi kuvata kauhun kokemukseksi. Mielellä on keinoja
myös suojautua: akuutissa shokkivaiheessa ihminen ei käsitä mitä on tapahtunut. Mieli suojautuu kuin sumuun. Hautajaiset ovat usein
tämän shokkivaiheen jälkeen. Vasta silloin
läheiset tajuavat rakkaansa poissaolon vääjäämättömyyden. Voi kuinka silloin tarvitsemmekaan ihmisiä ja Jumalaa lähellemme. Hyvästä
yhteydestä rakentuu voima, joka vie hetkestä
toiseen; sopeutumisen ja surun aikaan.

"Suru on tärkeä
mahdollisuus rakentaa
elämää uudelleen"

Suru on tärkeä mahdollisuus rakentaa elämää uudelleen ilman rakkaan ihmisen läsnäoloa. Surusta selviytymiseen vaikuttaa valtavasti se, mitä kuolemaa ennen on tapahtunut:
onko kuolemasta ja siihen liittyvistä asioista
kuten kuolemanpelosta puhuttu. Kuolevan ja
läheisten henkisen hädän tunnistaminen ei ole
meidän kulttuurissamme yksinkertainen asia.
Liian moni vaikenee ja kärsii yksin. Usein ajatellaan, että tämä säästää läheisiä ja kuolevaa,
vaikka asia on päinvastoin. Puhumattomuus
nostaa syyllisyyttä ja häpeän kokemusta.
Vuosikymmeniä sitten lapsille ei puhuttu
mitään, vaikka joku perheen jäsenistä oli kuolemassa. Lapsi aavisti selkeästi jotakin uhkaavaa, mutta koska hänelle ei kerrottu mitään,
hän jäi mielikuvituksensa ja pelkojensa armoille. Ehkä tästä syystä kuolemasta on vaikea
puhua edelleen, olihan kuolema usein toistuva
tapahtuma sodan aikaisissa sukupolvissa.
Nykyään kuolema on vielä näkymättömämpi terveydenhuollon suojissa, eikä siellä
useinkaan ole riittävästi valmiutta kohdata
kuolevan ja läheisten tarpeita.
Kristinuskossamme puhumme sielusta!
Mikä vahvistaa sieluamme niin, että uskallamme puhua kuolemasta? Ja hyvän kuoleman
kautta myös hyvästä elämästä.
Raila Leino-Ehrnrooth

Seurakunnassa tapahtuu
Anttola
Jumalanpalvelukset kirkossa
Su 23.10. klo 10 Messu. Mietinen,
Stenlund
Su 30.10. klo 10 Messu. E. Laine,
Karjalainen
La 5.11. klo 17 Messu. Miettinen,
Stenlund
Su 6.11. klo 10 Messu. Miettinen,
Stenlund
Su 13.11. klo 10 Messu. M. Laine,
Stenlund
Su 20.11. klo 17 Messu. Miettinen,
Kälviä
Su 27.11. klo 10 Perhemessu. Miettinen, Stenlund. Messun jälk. kahvit ja
lähetysmyyjäiset srk-talossa
Su 4.12. klo 10 Messu. Miettinen,
Kälviä
Ti 6.12. klo 10 Messu. Miettinen, S.
Kettunen

» Markku Salmi vuoden 2016
Kirkon Hallintovirkamieheksi
Vuoden 2016 Kirkon Hallintovirkamieheksi on valittu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hallintojohtaja Markku Salmi.
Valinta julkistettiin Kirkon Hallintovirkamiehet ry:n koulutuspäivillä, jotka pidettiin 22.–23.9.2016 Mikkelissä.
Markku Salmi on vuosia menestyksellisesti ohjannut
osaltaan Mikkelin seudun seurakuntien rakennemuutoshankkeita. Ensin useista seurakunnista muodostettiin seurakuntayhtymä, jossa kehitettiin yhteistyötä niin yhtymään
kuuluvien seurakuntien kuin myös Mikkelin tuomiorovastikunnan muiden seurakuntien kesken.
Lopulta yhtymän purkamisen jälkeen vuoden 2013 alusta
lukien muodostettiin uusi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
alueseurakuntineen. Uudistuksen päämääränä oli hallinnon
keventämisen kautta saada aikaa seurakuntalaisten palvelemiseen sekä vapauttaa resursseja kirkon työn turvaamiseen
ja sen säilymiseen laadukkaana Mikkelin seudulla.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toimintarakennetta
on sanottu uudeksi ja innovatiiviseksi. Muualla ei ole samanlaista. Mikkelissä on vapaaehtoisesti lähdetty ennakoimaan
seurakuntien uudistumista, jotta seurakuntatyön edellyttämät perus- ja tukitoiminnot voidaan turvata pitkälle tulevaisuuteen.
Markku Salmi on ollut kaksi kautta kirkolliskokousedustajana ja keskeisissä kirkkohallituksen kehitystyöryhmissä
mukana laajalti. Lisäksi hän on toiminut luottamustehtävissä muissakin kirkon valtakunnallisissa palvelujärjestöissä.
Valinnan perusteluissa todettiin lisäksi, että Markku Salmella on teologin koulutus ja siten hyvin laaja-alainen näkemys
asioihin.
Teksti: Kirkon Hallintovirkamiehet ry.
Kuva: Kari J. Hietala

Naisten iltapäivä Lähemäen
srk-talossa su 30.10. klo 12-17

» Sielun ja ruumiin liikettä

Naisten iltapäivä Lähemäen srk-talossa su 30.10. klo 12-17
Juonto Sari Martikainen, musiikki Eveliina Lahti
klo 12.00 Kokonainen nainen, raamattutunti, Erja Kalpio
klo 13.30 Kahvit nyyttäriperiaatteella, talo tarjoaa kahvit
klo 14.00 Toisenlainen nainen, raamattutunti, Päivi Erkkilä
klo 15.00 Taukojumppa, sään salliessa ulkona, Sari-Anne
Vauhkonen
klo 15.30 Kyselytunti
klo 17 Yleinen Messu, Päivi Erkkilä, Erja Kalpio, Sari Martikainen ja Juha Kälviä
Messun jälkeen sielunhoitomahdollisuus.
Tilaisuudessa on mukana kristillinen kirjakauppa Suola ja Valkeus. Tervetuloa kaiken kokoiset, näköiset ja ikäiset naiset!
Järj. Mikkelin tuomiokirkkosrk ja Evankelinen lähetysyhdistys

Partio
Kolokerrat klo 16.30: 8.11., 22.11. ja
29.11.
La 19.11. klo 10-14 Partiolauantai
srk:n rantasaunan maastossa. Leiritaidot, trangiaruoka, osallistumismaksu 2€
Ti 6.12. klo 17 Lupauksenantojuhla
kirkossa, soihtukulkue ja Viiriäisten
40-vuotis juhlakahvit srk-talossa
Yhteislaulutilaisuudet
Pe 11.11. klo 18 Virsi soi –yhteislaulutilaisuus Seurakuntatalolla. Laulamme
virsikirjan uuden lisävihkon lauluja.
Ke 23.11. klo 14 Lauluhetki Palvelukeskuksella. Kahviraha mukaan.
Muut
Eläkeläisten virkistyspäivä 10.11.
klo 10-14. Taksit saapuvat klo 9.30 ja
hakevat klo 14.30 srk-talolta.
Ilm. 0400 143 258 (31.10-4.11.)

Haukivuori
Jumalanpalvelukset ja hartaudet
Su 23.10. klo 10 Messu kirkossa.
Mällinen, Siikavirta. Kirkkokyyti
Su 30.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus
kirkossa. Liukkonen, Kälviä. Kirkkokyyti
La 5.11. klo 10 Messu kirkossa.
Mällinen s., Liukkonen, Siikavirta.
Kirkkokyyti
La 5.11. klo 16 Kynttiläkirkko kirkossa,
muistetaan poisnukkuneita. Kirkkokuoro.
Su 13.11. klo 10 Messu srk-talossa.
Petri Tiusanen s., Liukkonen, Siikavirta, Veteraanilaulajat. Kahvit ja
päiväseurat
Su 20.11. klo 10 Perhekirkko srk-talossa. Liukkonen, Häkkinen, Siikavirta
Su 27.11. klo 10 Messu kirkossa.
Mällinen, Siikavirta. Kirkkokuoro.
Kirkkokahvit. Kirkkokyyti.
Su 4.12. klo 17 Messu srk-talossa.
Isto Pihkala s., Liukkonen, Siikavirta.
Lähetyskahvit
Ti 6.12. klo 10 Sananjumalanpalvelus
kirkossa. Liukkonen, Siikavirta, Veteraanilaulajat. Messun jälk. seppeleiden lasku sankarihaudoilla
Käytä kirkkokyytiä! Edestakaisen
kyydin hinta on 5 €/matkustaja. Kyyti
lähtee apteekin edestä puoli tuntia
ennen jumalanpalveluksen alkua.
Kyyti ajaa reittiä: Apteekki - Koulutie Pirttitie – Itätie – Kapeaselkä – Kirkko.
Haukivuoren kirkkokyytiä ajaa Kari
Paavilainen. Tervetuloa kirkkomatkalle!
Konsertit
Su 27.11. klo 17 Joulukonsertti –Crescendo kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma
10 €
Lähetys
Asemankylän lähetyspiiri srk-talossa
26.10. ja 9.11. klo 12, Pääskylässä

(Koulutie 11) 23.11. klo 13
Lapset ja perheet
23.11. klo 9.15 Adventtihartaus srktalossa
28.11. klo 17.30 Jouluaskarteluilta
srk-talossa
Kauneimmat joululaulut
Ke 7.12. klo 18 Asemankylän kauneimmat joululaulut srk-talossa
To 8.12. klo 18 Häkkilän kauneimmat
joululaulut Häkkilän Erämajalla
Pe 9.12. klo 18 Kantalan kauneimmat
joululaulut Vanhalla koululla
Muut
To 20.10. klo 19 Mistä valoa syksyn
pimeyteen? srk-talossa. Tarjoilua alk.
klo 18.30. Valoa tilaisuuteen tuovat
Markku ja Päivi Liukkonen, Anna-Mari
Salo –Karlsson (musiikki)
Ke 9.11. klo 18 Virsilauluilta srktalossa. Tutustutaan virsikirjan lisävihkon lauluihin. Siikavirta, Liukkonen.
kirkkokuoro
To 8.12. klo 10-12 Vanhemman väen
joulupuuro srk-talossa

Ristiina
Jumalanpalvelukset ja hartaudet
kirkossa
Su 23.10. klo 10 Messu. Haaparanta,
Nousiainen
Su 30.10. klo 17 Afrikkalainen gospelmessu. Rossi, Esko Siljanen, Nousiainen.
La 5.11. klo 10 Messu. Rossi, Nousiainen
La 5.11. klo 19 Pyhäinpäivän muistohetki. Haaparanta, Nousiainen
Su 6.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Ikonen, Nousiainen
Su 13.11. klo 10 Messu, Palokuntanaisten kirkkopyhä. Suihkonen, Husso
Su 20.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Miettinen, Nousiainen
Su 27.11. klo 10 Messu. P. Palm,
Nousiainen.
Su 4.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
P. Palm, Nousiainen
Ti 6.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
P. Palm, Nousiainen
Lapset ja perheet
La 5.11. klo 12 Laulu- ja rukoushetki
Ristiinan kappelissa. Puhakka
Su 16.10 ja 6.11. klo 15-16 Pyhäkouluhetki ja yhteistä tekemistä koko
perheelle srk-talon päiväkerhotilassa.
Yli 4-v. voivat osallistua ilman aikuistakin. Tied. 0400143671
Lähetys
Su 30.10. klo 15 Lähetystyön iltapäivä
Valon salissa. Vierailulla lähetit Tuula
ja Esko Siljanen, M. Laine.
Su 20.11. klo 11 Sanan ja lähetystyön
iltapäivä srk-keskuksessa. Keittolounas jumalanpalveluksen jälkeen, klo
12 Eliina Heinosen raamattutunti, klo
13.15 Riitta ja Timo Lappalaisen puheenvuoro, klo 14.15 kahvit ja klo 15
SADE:n konsertti
Musiikki
Su 27.11. klo 12 Virsi soi Valon salissa.
Laulamme yhdessä virsikirjan lisävihkon lauluja
Muut
Kaikille avoin Kohtaamispaikka joka
torstai klo 9-11 srk-keskuksen aulassa.
Tule tapaamaan muita kahvikupin
äärelle! Tied. 0400 143 668

Ristimäki
Jumalanpalvelukset ja hartaudet
Tuomiokirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 23.10. Sanajumalanpalvelus. Paukkala, Kallio, Tuomiokirkkokuoro. Messun jälk. siioninvirsiseurat kryptassa.
Sakari Levonen, Matti Wirilander.
Kahvit
Su 30.10. Messu. Ukkonen, Kallio
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La 5.11. Messu. J. Palm, Kallio, Tuomiokirkkokuoro
La 5.11. klo 18 Muistamme vainajiamme. E. Laine, S. Kettunen
Su 6.11. Messu, pappisvihkimys.
Piispa Seppo Häkkinen, Kallio
Su 13.11. Messu, Herättäjän kirkkopyhä. Kaisa Rönkä s., Karjalainen,
Virsikuoro. Messun jälk. siioninvirsiseurat kryptassa. Marja Holm, Urpo
Karjalainen
Su 20.11. Messu. Ukkonen, Husso
Su 20.11. klo 17 Itsemurhan tehneiden muistohetkihartaus. Ukkonen,
Nousiainen
Su 27.11. Sanajumalanpalvelus.
Karasti, Husso, Tuomiokirkon laulu.
Messun jälk. kahvit ja siioninvirsiseurat kryptassa
Su 4.12. Messu, omaishoitajien kirkkopyhä. Mällinen, Kallio
Ti 6.12. Sanajumalanpalvelus. J. Palm,
Kallio
Päivähartaudet
tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo 12.
Ehtoollinen 2.11., 16.11., 30.11.
In English
Sun 6.11. English Service at 1 pm,
Crypt of Mikkeli Cathedral
Thu 1.12. English Carols Fellowship
evening for students at 6pm, Crypt of
Mikkeli Cathedral
English Bible Study Fridays at 6 pm:
28.10., 11.11., 2.12., 16.12 at Lähemäki congregation house
Hiljainen iltahetki
Hetki tuomiokirkon kryptassa antaa
mahdollisuuden olla Jumalan hoidettavana, tilaisuuden päätteeksi yhteinen teehetki. Tule hiljentymään ja
rukoilemaan klo 19: 20.10., 17.11.
Kylväjä-piiri
Sunnuntaisin klo 16 srk-keskuksen
Aulakahviossa.
Hannapiiri
Ti 15.11. klo 18 Långilla, Porepolku 6
B 12 (p. 040 558 3336)
Kudontahuone
Lähemäen srk-talon alakerrassa kutojien käytössä ma-pe klo 8-20 ja la klo
8-12. Tule kutomaan mattoa, poppanaa, pellavaa. Saatavana valmiiksi
leikattua matonkudetta. Tarvitsemme
vapaaehtoisia matonkutojia lähetystyön hyväksi. Tied. kudonnanohjaaja
Hannele Kotisalo, tavattavissa ma ja
to klo 8-12, 0400 143 529 ja muuna
aikana, 0400 143 342.
Musiikki
Ti 1.11. klo 17 ja klo 18.30 Lohdutuksen säveliä Harjun kappelissa. Kallio,
Kälviä, Karjalainen
Su 6.11. klo 15 Virsi soi srk-kesk.
Ristimäkisalissa. Virsikirjan lisävihkon
virsiä
Lähemäki
Su 23.10. klo 15 Yhteisen leivän
jaamme –messu srk-talossa. Matti
Manninen s., Koivikko, Kallio, Matti
Miettinen. Kahvit. Messu toteutetaan
yhdessä seurakunnan, KL:n ja Kylväjän kanssa
Su 30.10. klo 17 Evankelisen lähetysyhdistyksen iltamessu srk-talossa.
Päivi Erkkilä s., Erja Kalpio, Kälviä.
Su 6.11. klo 18 Ilonmessu srk-talossa.
Ukkonen, Kälviä, Asante
Su 12.11. klo 17 Isänpäivänaaton
majataloilta srk-talossa
Su 27.11. klo 15 Yhteisen leivän jaamme –messu srk-talossa. Juha Hasanen
s., Kilpeläinen, Kälviä. Kahvit
Laajalampi
Su 23.10. klo 15 Kirkkohetki ja ehtoollinen srk-kodissa. Mällinen, Husso.
Kahvit
Su 20.11. klo 15 Kirkkohetki ja ehtoollinen, srk-kodin 40-vuotisjuhla. E.
Laine, Husso. Messun jälk. ohjelmallinen kirkkokahvitilaisuus

Seurakunnassa tapahtuu
Kenttäpiispa Pekka Särkiö tarkastaa 16-17.11. Maavoimien esikunnan ja Mikkelin varuskunnan
kirkollisen työn, alueellinen
kirkkojuhla tuomiokirkossa
keskiviikkona 16.11. klo 18. Maavoimien oma soittokunta, Rakuunasoittokunta, tervehdyssanat
kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila,
puhe kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Rakuunasoittokuntaa johtaa Aino
Koskela. Yleisöllä on 30-henkistä
soittokuntaa ja kenttäpiispaa
kuulemaan sekä tapaamaan
vapaa pääsy.

Savilahti
Jumalanpalvelukset ja hartaudet
Pitäjänkirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 23.10. klo 18 Messu Kirkonmäen
srk-talossa. M. Laine, määttä, kirkkokuoro
Su 30.10. Messu. T. Kettunen,
Määttä
La 5.11. Tekstitetty messu. Riitta
Kuusi s., Määttä, kirkkokuoro. Kirkkokyyti
La 5.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko. T. kettunen, Määttä

Su 6.11. Messu. Luukkonen, Määttä
Su 13.11. Perhekirkko. Luukkonen,
S. Kettunen
Su 20.11. klo 18 Messu. M. Laine,
Määttä
Su 27.11. Messu, tulkataan viittomakielelle. T. Kettunen, Määttä,
kirkkokuoro
Su 4.12. Messu. M. Laine, Määttä
Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. Ukkonen, Määttä
Otava
Su 6.11. klo 12 Messu srk-talossa.
Luukkonen, Määttä,kirkkokuoro
Su 27.11. klo 18 Adventtivesper
srk-talossa. M. Laine, Määttä, kirkkokuoro. Kahvit
Rantakylä
Su 20.11. klo 12 Seurakuntatapahtuma srk-kodissa. Outi ja Tommi
Cappel: Pyhät periaatteet
Laulun ja Sanan äärellä tilaisuudet
Su 23.10. klo 17 Sanan ja laulun
äärellä Rantakylän srk-kodissa.M.
Laine, Määttä
Su 20.11. klo 13 Matti Torniaisella
Pajusentie 5, Laine, S. Kettunen

Suomenniemi
Jumalanpalvelukset kirkossa
Su 23.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus. E. Laine, Husso
Su 30.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Suihkonen, S. Kettunen
La 5.11. klo 10 Messu. Sytytetään
kynttilät vuoden aikana poisnukkuneiden muistoksi. Suihkonen,
Kemppinen
Su 13.11. klo 17 Sanajumalanpalvelus. Suihkonen, Kemppinen
Su 20.11. klo 10 Messu. E. Laine, S.
Kettunen. Kirkkokyyti
Su 27.11. klo 10 Messu. Koivikko,
Kemppinen. Kirkkovkyyti
Su 4.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Jumalanpalveluksen jälkeen
joulumyyjäiset. Suihkonen, Kemppinen
Ti 6.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Seppeleenlasku sankarihaudoille ja itsenäisyyspäivän juhla. Suihkonen, Kemppinen
Lapset
Ti 8.11. klo 18 Äitien ja tyttöjen ilta
srk-kodissa. Ilm. pe 4.11. mennessä
p. 0400 143 233
La 19.11. klo 14 Perheiden jouluaskartelua seurakuntakodilla. Ilm.
www.mukaan.net kautta

Tapahtumiin saattaa tulla muutoksia! Tarkista tiedot lähempänä kirkollisista ilmoituksista,
jotka julkaistaan torstaisin Mikkelin Kaupunkilehdessä.

Lapset
ja perheet
Lisätiedot: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/toiminta/lapset tai
Facebook: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset
Päiväkerhot
Seurakuntien päiväkerhot 3-5-vuotiaille lapsille ovat alkaneet viikolla 34.
Kerhopaikat ja lisätietoa toiminnasta
löydät osoitteesta www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi tai Facebooksivultamme Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset. Päiväkerho on
tarkoitettu niille lapsille, joilla ei ole
päiväkotipaikkaa. Lisätietoja Minna
Toivonen p. 0400 143 242
Perhekerhot
Kokoontuvat keskiviikkoisin klo 9 -11
srk-taloilla Anttolassa, Kirkonmäellä,
Lähemäellä, Otavassa, Rantakylässä
ja Rouhialassa. Haukivuoren Aseman
perhekerho kokoontuu srk-talossa pe
klo 10-12. Ohjelmaan kuuluu monenlaista mukavaa puuhaa isoille ja pienille. Lisäksi on mahdollisuus nauttia
korvausta vastaan kahvi-, mehu- sekä
kahvileipätarjoilusta. Tarkemmat
tiedot kokoontumispäivistä ja sisällöistä nettisivuilta ja lastenohjaajilta.
Tervetuloa aikuiset ja lapset!
Muskarit
Muskarissa iloitaan ja leikitellään
musiikin tahdissa sekä opetellaan
musiikin perusasioita. Muskarissa
tahdomme musiikillisten elämysten
lisäksi vahvistaa sekä lasten että
aikuisten seurakuntayhteyttä ja tutustuttaa samalla kirkkovuoden kiertoon.
Muskari on vahva osa seurakuntamme varhaiskasvatusta. Tervetuloa
muskariin!
Anttola srk-talossa ti klo 9-9.45. Ohjaaja Mari Salminen 0400 143 318
Taaperomuskari Rouhialan srk-kodissa joka toinen ma klo 9.30-10.15.
2-3v. lapsille vanhempineen Ohjaaja
Mari Salminen 0400 143 318
Ristiina Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2, to klo 9-9.30 talon väki sekä
9.30-10 lapset ja aikuiset. Uusien ja
tuttujenkin laululeikkien parissa musisointia lasten ja vanhempien kanssa.
Ohjaaja Minna Puhakka 0400 143 672
Ei kerhotoimintaa koulujen
syysloman aikana viikolla 43.

Pyhäkoulut
Pyhäkoulu on lasten ikioma kirkkohetki, joka kestää puolesta tunnista
tuntiin. Pyhäkoulunohjaajia ovat
vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Tervetulleita ovat kaikki 3v. täyttäneet ja
sitä vanhemmat lapset. Tied. Marjo
Therman 0400 143 424
Laajalammen srk-koti su klo 12
Rämälän koulu la 12.11. ja 10.12.
klo 9
Tupala Mäkituvantie 2F 30 su klo 11
Ristiina Perhepyhäkoulu srk-keskuksessa su 6.11. klo 15-16
Lastentupa
4 v. täyttäneille lapsille la aamupäivisin klo 9.30-12.30. Ohjelmassa pyhäkouluhetki ja monenlaista mukavaa
puuhaa sisällä ja ulkona. Mukaan
omat eväät, sisäjalkineet ja sään mukainen ulkoiluvarustus. Maksuton.
Mikkeli Srk-keskus, Kuuttitupa 12.11.
ja 10.12. Tied. Arja Piilemä 0400
143 320
Ristiina Srk-keskus, päiväkerhotila
19.11. Tied. Mervi Kovanen 0400
143 671
Perheretki Kuopioon
Lähdetään yhdessä SuperCorner
Pitkälahteen la 12.11. Tied. Henna
Tapanainen 0400 143 348 tai Anu Karhunen 0400 143 356.
6-vuotiaiden yhteiset synttärit
Ke 2.11. srk-keskuksessa, sankareille
lähetetään kutsut. Juhlaan on ilmoittautuminen. Tied. Marjo Therman
0400 143 424
Ei kerhotoimintaa koulujen
syysloman aikana viikolla 43.

Tytöt ja pojat
Kerhot
Seurakunta järjestää tytöille ja pojille
mukavaa ja monipuolista kerhotoimintaa kokkailusta bänditoimintaan
ja sählystä puuhailuun. Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautuminen www.
mukaan.net.
Haukivuoren seurakuntatalo
Kokkikerho 1-3 lk tytöt ja pojat, ma
klo 15–17. Tied. 0400 143 435
Kalevankankaan koulu
Liikuntakerho 1-6 lk tytöt ja pojat, ma

13

klo 16–17. Tied. 0400 143 296
Keskustan Bänditila
Bändikerho 3-7 lk tytöt ja pojat, ke klo
17–18. Tied. 0400 143 296
Kiiskinmäen kerhohuone
Kokkikerho 1-3 lk tytöt ja pojat ma klo
17–19, kokkikerho 4-6 lk tytöt ja pojat
ti klo 17–18.30. Tied. 0400 143 296
Laajalammen seurakuntakoti
Kokkikerho 1-3 lk tytöt ja pojat, ma
klo 17.30–19. Tied. 0400 143 248
Launialan kerhohuone
Kokkikerho 1-3 lk tytöt ja pojat, ke klo
17–18.30. Tied. 0400 143 244
Launialan koulu
Liikuntakerho 3-6lk tytöt ja pojat to
klo 15.30–17. Tied. 0400 143 244
Lähemäen seurakuntatalo
Kokkikerho 2-4 lk tytöt ja pojat ti klo
17–18.30, PSA-kerho tytöt ja pojat
1 lk. to klo 17–18.30, vanhemmat
tervetulleita mukaan. Tied. 0400 143
244
Otavan seurakuntatalo
Monitoimikerho 1-3 lk tytöille ja pojille ke klo16.30–18. Tied. 0400 143 435
Peitsarin kerhohuone
Kokkikerho 4-6 lk tytöt ja pojat ti klo
17–18.30, kokkikerho 1-3 lk tytöt ja
pojat ke klo 17–18.30. Tied. 0400
143 244
Pitkäjärven seurakuntakoti
Kokkikerho 4-6 lk tytöt ja pojat ke klo
16–17.30. Tied. 0400 143 248
Rantakylän seurakuntakoti
Kokkikerho 4-6 lk tytöille ja pojille ma
klo.17.30–19. Tied. 0400 143 435
Ristiinan seurakuntakeskus
Puuhakerho 1-4 lk tytöt ja pojat to klo
17.30–18.30. Tied. 0400 143 233
Rouhialan seurakuntakoti
Kokkikerho 4-6 lk tytöt ja pojat ke klo
17–18.30. Tied. 0400 143 296
Rämälän koulu
Liikuntakerho 5-7 lk tytöt ja pojat ti
klo 17.30–19, monitoimikerho 1-4 lk
tytöt ja pojat ke klo 18–19.30. Tied.
0400 143 412
Savisillan kerhohuone
Kokkikerho 4-6 lk tytöt ja pojat ma
klo 17–19, 1-3 lk tytöt ja pojat ti klo
17–18.30. Tied. 0400 143 296
Tupalan kerhohuone
Kokkikerho 1-3 lk tytöt ja pojat to klo
17–18.30. Tied. 0400 143 244
Tuppuralan koulu
Sählykerho 4-7 lk pojat to klo 16.30–
17.30. Tied. 0400 143 412
Tuskun kerhohuone
Kokkikerho 1-6 lk tytöt ja pojat, ke klo
17–19. Tied. 0400 143 296
Urpolan koulu

» Rukouksen talon tulevia
tapahtumia
Rukouksen talolla järjestetään 26. marraskuuta kello 14 kaikille avoin lauantai-iltapäivä, jota johtaa Kristiina TanhuaLaiho. Tanhua-Laiho toimii Kansan Raamattuseuran työssä
kouluttajana ja muusikkona.
– Iltapäivän aiheena on, mitä Raamattu opettaa kiitoksesta ja ylistyksestä sekä niiden siunauksesta kristityn elämässä. Päivässä on myös rohkaisua ja vahvistusta omaan ja
seurakunnan yhteiseen rukouselämään, kertoo Kristiina.
– Käymme läpi muun muassa hepreankielisiä ylistystä
merkitseviä sanoja ja toimivaa rukousta seurakunnassa ylistyksen, Jumalan Sanan, hiljaisuuden ja laulujen kautta, hän
lisää. Päivä on suunnattu rukouksesta ja ylistyksestä kiinnostuneille. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
Rukouksen talo sijaitsee Lähemäen seurakuntatalolla. Talon ovet ovat säännöllisesti avoinna maanantaisin klo
17–19, jolloin paikan päällä rukoillaan, ylistetään, kuunnellaan opetuksia ja tarjoillaan teetä. Maanantai-iltojen lisäksi
rukouksen talo tarjoaa henkilökohtaista rukouspalvelua tuomiokirkon kryptassa tiistaisin klo 12–14. Poikkeuksena ovat
tiistait 11.10. ja 8.11., jolloin kokoontumisia ei pidetä.

» Lux aeterna-ikuinen valkeus
loistaa pyhäinpäivän viikolla
Sunnuntaina 30.10. klo 15 kuullaan tuomiokirkossa renessanssiajan vokaalipolyfoniaa, jota esittää Lauluyhtye Versio.
Konsertin kuulijat pääsevät renessanssinajan merkittävimpien säveltäjien teosten parissa osaksi maailmaa, joka on täynnä valoa, lämpöä ja lohtua.
Konsertin kantavana teemana on Lux aeterna – ikuinen valkeus, ja sen tunnelmat vaihtelevat hartaasta ylistävään sekä
melankolisesta riemukkaaseen.
Tiistaina 1.11. klo 17 ja klo 18.30 Harjun kappelissa Lohdutuksen säveliä-tilaisuuksissa voit tulla hiljentymään tuttujen laulujen ja sävelmien äärelle.
Lauantaina 5.11. klo 18 Tuomiokirkossa Muistamme vainajia. Tule sytyttämään kynttilä läheisesi muistolle.

Seurakunnassa tapahtuu
Liikuntakerho 3-6 lk tytöt ja pojat.
Tied. 0400 143 248
Urheilupuiston koulu
Sählykerho 7-9 lk pojat ja tytöt, ke klo
18-19. Tied. 0400 143 412
Leirit
HEP-leiri
7-8. luokkalaisille Susiniemessä
18.–19.11. Tied. 0400 143435. Ilmoittautuminen www.mukaan.net.
ROUTA-leiri
4-6lk tytöille ja pojille Ruunaniemessä 11.–13.11. Tied. 0400 143233.
Ilmoittautuminen 17.–28.10. www.
mukaan.net.

» Paavo Ruotsalainen saapuu
Suomenniemen kirkkoon
Tuulen koira on Matti Pajulan kirjoittama musiikkinäytelmä herännäisyyden johtajan, Paavo Ruotsalaisen elämästä.
Tarinan keskiössä on Paavon suhde vaimoonsa Riittaan. Eri
vuosikymmenille sijoittuvia tapahtumia ja Paavon elämän
keskeisiä hetkiä seurataan Riitan silmin.
Näytelmässä tavataan myös Paavon tärkein hengellinen
opas, seppä Högman, Pohjanmaan herätyksen johtohahmo, Niilo Kustaa Malmberg ja monia muita – riemullisia ja
vakavampia - sivuhahmoja Paavon elämän varrelta. Lisäksi
näytelmässä kuullaan tarinoita niin katovuosista Vuorisen
torpassa, matkasta siirtolaisiksi Puolaan kuin Paavon retkistä Suomessakin. Näytelmän lomassa lauletaan myös virsiä.
Esittävän taiteen ammattilaisista ja kokeneista harrastajista koostuva RATA-Ryhmä on toiminut Lappeenrannassa
kolmen vuoden ajan. Tuulen koira on ryhmän neljäs produktio. Näytelmän on ohjannut ja sovittanut Aapo Stavén. Päärooleissa Paavona ja Riittana nähdään Iiro Iivonen ja Heidi
Haiko. Musiikista vastaa Lempeä melodraama –duona tunnetut Mariina Niittymäki ja Johanna Sientola.
Näytelmä esitetään Suomenniemen kirkossa sunnuntaina
6.11.klo 14. Vapaa pääsy. Suomenniemen Marttojen kahvio

» Sanan ja lähetystyön päivä
La 20.11. Ristiinan srk-keskuksessa
Mukana evankelista Eliina Heinonen, gospelbändi Sade sekä
lähetystyöntekijät Riitta ja Timo Lappalainen Lähetysyhdistys Afrikan Rististä
OHJELMA
10.00 Sanajumalanpalvelus kirkossa
11.00 Keittolounas
12.00 Eliina Heinonen: Raamattutunti ”Armon varassa”
13.15 Riitta ja Timo Lappalainen: Terveiset Namibiasta kuvin
ja sanoin.
Lähetysnäyttely ja Wanhojen kirjojen näyttely.
Africa Fashion muotinäytös ja Africa Basaari
päiväkahvi
15.00 Konsertti: gospelbändi SADE
Vapaa pääsy – ohjelma 8€. Okumona Kid’s Home orpokodin
tukemiseen Namibiassa. Ohjelmalehtinen on arpalippu afrikkalaisen taiteen arpajaisiin.
Tule mukaan!
Järj. Ristiinan aluesrk ja Lähetysyhdistys Afrikan Risti

Donkkis Big Night, E-Savon Ev. lut.
Kansanlähetys
Donkkis Big Night on junioreiden
toiminnallinen ilta. Tied. Etelä-Savon
Kansanlähetys/ Sari-Anne Vauhkonen
044 542 54667
Anttolan srk-talo ti 1.11. klo 16-18.15
Haukivuoren srk-talo ti 29.11. klo
16-18.15
Ihastjärven koulu ma 24.10 ja 28.11
klo 17.30-19.45
Lähemäen srk-talo pe 28.10 ja 2.12.
klo 17.30-19.45
Rantakylän srk-koti to 20.10 ja 24.11
klo 17.30-19.45
Ristiinan koulukeskus to 1.12 klo
17-19.15
Järj. Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys
ja Mikkelin tuomiokirkkosrk
Praising Kids -gospel-liikuntaryhmä
Lähemäen srk-talossa klo 17
Perjantaisin: 21.10., 18.11., 25.11.
Tied. Sari-Anne Vauhkonen 044 542
5466

Nuoret
Tapahtumien tarkemmat ajat ja
paikat ja paljon lisää uusia tilanteita
löytyy:
www.mukaan.net ja Facebook:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
nuoret
Tuomiokirkko
21.12. Kauneimmat joululaulut
Keskiviikkoisin 20.45 Kartsakirkko,
krypta
Susiniemi
Nuortenleirit: 4.-6.11., 2.-4.12.
Isosleiri 2015 aloittaneille 11.-13.11.,
25.-27.11.
Srk-keskus
19.11. Gaalailta
Ke klo 19 Rymyilta rippiskellarissa
Nuotta-nuortenillat
Lähemäen srk-talossa klo 18
Perjantait: 21.10., 18.11., 25.11.
Järj. Etelä-Savon Kansanlähetys,
OPKO Tied. Sari-Anne Vauhkonen
044 542 5466

Opiskelijat ja
nuoret aikuiset
Kolme kohtaamista -illat nuorille
aikuisille ja opiskelijoille
Keskiviikkoisin klo 18 tuomiokirkon
kryptassa
2.11. Jussi Reinilä, 16.11. Rukouksen
talo, 30.11. Tiina-Mari Mällinen: Kohtuuden elämäntapa, 14.12. Joulujuhla
Raamattupiirit: 26.10., 9.11., 23.11.,
7.12
Järj. Etelä-Savon Ev. lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkosrk. Tied.
Sari-Anne Vauhkonen, 044 542 5466.
wp.sekl.fi/savo/

Naiset ja äidit
Gospelband SADE esittää korkeatasoista hengellistä
musiikkia

KaikkiNaiset
Tervetuloa kaikenikäiset ja kaikenlaiset naiset kuulemaan mielenkiintoisia

alustuksia ja keskustelemaan, lopuksi
kahvit. Kokoonnumme srk-keskuksessa klo 17.30:
Ma 21.11. Aulakahviossa Itä-Suomen
aluehallintoviraston ylijohtaja Elli
Aaltonen: Nainen johtajana
Ke 7.12. Savilahtisalissa, joululaulutoiveita säestämässä Kasvatuksen
työalajohtaja Ville Kämäräinen
Praising Ladys
Naisten ylistystanssiryhmä Lähemäen
srk-talossa perjantaisin klo 18-20:
21.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12.
Tervetuloa ylistämään Herraa Jumalaasi!
Naisten tuumauspiiri
Suomenniemen srk-kodissa ti klo 17:
1.11. ja 13.12. Kahviraha 2€. Tied.
0400 143 722
Äitien saunailta
Ruunaniemen rantasaunalla pe 4.11.
klo 18-20.30. Saunomista, juttelua,
iltapalanyyttärit ja hartaus. Tied. ja
ilm.0400 143 668
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä srk-keskuksen Kokouskellarissa ke klo 17–19 (ei koulujen
loma-aikoina). Tied. 0400 143 434.

Miehet ja isät
Aloittelijoiden raamattupiiri miehille
Parittomat tiistait klo 17 srk-kesk.
Aulakamarissa. Tied. Veli-Ville Varneslahti 0440 888 107
Miesten keskusteluillat
Iltojen aiheet ja alustukset koskettelevat miehen elämänpiiriä, alustuksen
jälkeen keskustelua. Yritys tai yhteisö
jonka vieraana ollaan tarjoaa kahvit ja
esittelee toimintaansa. Lopuksi iltahartaus. Aloitus klo 18.
Ti 15.11. klo 18 Räsänen Oy, Kuusitie
5. Markku Laine: Elämä pelissä – millä
pelimerkeillä?
Miesten piiri
Kaikille miehille avoin hengellinen
keskusteluryhmä Kirkonmäen srk-talon kahviossa. Kokoontumiset joka ke
klo 14, alk. 7.9. Tied. Raimo Paajanen
0400 653 736
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä srk-keskuksen Kokouskellarissa keskiviikkoisin klo 17–19
(ei koulujen loma-aikoina). Tied. 0400
143 434.

Ikäihmiset
KERHOT ALUEITTAIN
Anttola
Kyytikerho srk-talossa, parittomat
torstait klo 12-14. Kahvi 2€: Tied.
0400 143 258
Haukivuori
Pöytä on katettu srk-talossa to 20.10.,
17.11. ja 8.12. klo 10-12. Lounas ja
kahvi 8€. Tied. 0400143 434
Ristiina
Seurakuntakerho srk-keskuksessa,
parilliset torstait klo 11-13. Lounas ja
kahvi 8€. Tied. 0400 143 452
Ristimäki
Laajalammen srk-kodissa, parilliset
maanantait. Ruokakerrat 31.10. ja
12.12. klo 11.30. Lounas ja kahvi 8€.
Kahvikerrat klo 12.30. Tied. 0400
143 238
Srk-keskuksen Aulakahviossa, parilliset keskiviikot klo 13. Kahvi 2€. Tied.
0400 143 237
Kiiskinmäen Päiväkeskuksen kerhotilassa, parilliset torstait klo 13-15.
Kahvi 2 €. Tied. 0400 143 722
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Lähemäen srk-talossa, parilliset
torstait. Lounaskerrat: 20.10., 17.11.
klo 10.15 jumppa, klo 11 lounas 7
€, klo 12 ohjelmaa, klo 13 kahvi 1 €
ja 15.12. klo 11-13.30 lounas, juhla,
kahvi (tarjoilut 10 €, ilm. kokoontumisissa viim. 1.12.)
Kahvikerrat: 3.11. ja 1.12. klo 12.30
jumppa, klo 13 ohjelma, klo 14 kahvi
(2 €). Tied. 0400 143 257
Senioritiistai srk-keskuksen salit, 2.krs
ti klo 10-12: 25.10. ja 29.11. Asiantuntijaluento klo 10, lounas klo 11.15,
8€. Tied. 0400 143 251
Savilahti
Vanhemman väen kerho Kirkonmäen
srk-talossa to klo 10.30-11.30: 27.10.,
10.11. ja 8.12. Lounas 6€. Tied. 0400
143 429
Päiväpiiri Rantakylän vanhustentalon
kerhohuone, parilliset keskiviikot klo
14. Ehtoollishartaus 2.11. Tied. 0400
143 429.
Vanhemman väen piiri Otavan srktalossa ti klo 11: 1.11, 15.11, 29.11 ja
13.12. Sauna ja uinti 10-11, lounas klo
12, 6€. Tied. 0400 143 419
Suomenniemi
Srk-kodissa ti 15.11. klo 13. Kahvi 2€.
Tied.0400 143 722

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.
ANTTOLA
Päivä kerrallaan -päihdekuntoutujien
vertaistukiryhmä Rinnetien kerhohuoneessa ti 8.11. ja 13.12. klo 14-16.
Tied. 0400 143 258
Peittotalkoot srk-talon yläkerta klo
12-14.30: 9.11. ja 14.12. Tied. 0400
143 258
Aamuvirkut srk-talon yläkerta 8.11.
klo 10. Tied. 0400 143 451
HAUKIVUORI
Diakonian päiväkahvit srk-talon
kahviossa, kk:n 1. ma klo 13. Kahvi 3€
diakonian hyväksi.
Tiistaitupa srk-talon Takkatuvassa ti
klo 12. Ohjelmasta vast. eri järjestöt
ja srk. Kahvi 2€.
MIKKELI
Kirkonemännät ja diakoniawäki
Kirkonmäen srk-talossa, parilliset
maanantait klo 10. Myyjäiset 2.11.
Tied. 0400 143 419
Saunaillat
Pitkäjärven srk-kodilla kaikki saunavuorot klo 17.30-20. Saunamaksu 2€/
hlö. Ma ja ke naiset ja tytöt, ti ja to
miehet ja pojat. Tied. 0400 143 251
TYÖTTÖMÄT/TYÖIKÄISET
Työttömien vertaisryhmä Annikinkatu 4, tiistaisin klo 9.30-10.30: 15.11.,
29.11. ja 13.12. Tied. 0400 143 258
VAMMAISTYÖ
Kehitysvammaiset
Haukivuori Srk-kerho Pääskylän
palvelukodissa ti klo 13-14, 1 krt/kk.
Tied. 0400 143 434
Mikkeli Srk-keskuksen Aulakahviossa
ke klo 18-19: 16.11. ja 14.12. Tied.
0400 143 238
Kuurot/viittomakieliset
Seurakuntailta 15.11. srk-kesk. Aulakahviossa klo 16-18. Tied. anne.
poyry@evl.fi tai 0400 143 419
Huonokuuloiset
Tekstitetty messu pyhäinpäivänä 5.11
klo 10 Pitäjänkirkossa

Seurakunnassa tapahtuu
Näkövammaiset
Kerho srk-keskuksen Aulakamarissa
ti klo 12.30-14: 15.11. ja 13.12. Tied.
0400 143 238
OMAISHOITAJAT
Luopumisen kosketus -ryhmä
omaishoitajille, joiden läheinen on
siirtynyt laitoshoitoon tai omaishoitotilanne on päättynyt läheisen kuolemaan. 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 143 258
Haukivuori
Kotikartanon palvelukeskuksen ja
Kotipirtin ulkoilu- ja lauluhetki ke klo
14.30-15.30. Uusia vapaaeht. kaivataan! Tied. 0400 143 434

Sururyhmät
Tukea surun keskelle, kun läheisen
kuolemasta on aikaa noin 3 – 12 kk
Haukivuori
Srk-talossa torstaisin klo 17-18.30 alk.
10.11. Tied. ja ilm. 25.10. menn. 0400
143 434, ilona.matilainen@evl.fi
Ristiina
Srk-keskuksessa vko 44 alkaen,
kokoontumisaika sovitaan ilmoittautuneiden kesken. Tied. ja ilm. 21.10.
menn. 0400 143 668, taru.rantalainen@evl.fi
Lapsensa menettäneiden ryhmä
Ryhmä alkaa, kun ilmoittautuneita on
sopivasti, paikka sovitaan myöhemmin. Tied. ja ilm. 044 351 4169, raila.
leino-ehrnrooth@esshp.fi
Mikkelin kriisikeskus järjestää ryhmiä
mm. äkillisesti läheisensä menettäneille ja itsemurhan tehneiden läheisille. Tied. ja ilm. Kriisikeskukseen p.
(015-) 214 401.
Kevään 2017 sururyhmistä tiedustelut p. 0400 143 257.

Lähetys
Lähetyspiirit
Laajalammen srk-koti klo 12.30; ma
24.10, 7.11, 21.11, 5.12
SLEY:n piiri srk-kesk. Aulakahvio klo
13; ti 25.10, 8.11, 22.11
Lähemäen srk talo ja Pitkäjärven srkkoti klo 13; ti 25.10, 8,11, 22.11
Rättipiiri srk-kesk. kokouskellari klo
12; joka keskiviikko
Keskustan lähetyspiiri srk-kesk. Aulakamarissa klo 13; ma 31.10, 14.11,
28.11
Puikkopiiri Tukipilarissa klo 18 ti 8.11
ja 29.11
Mikkelin radiolähetyspiiri srk-kesk.
Aulakamari klo 12.30; ke 9.11 ja 7.12
Kylväjän piiri srk-kesk. Aulakahvio su
13.11. klo 16
Asemankylän lähetyspiiri Haukivuoren srk-talossa klo 12; ke 26.10, 9.11
ja 7.12. Ke 23.11 kokoontuminen
Pääskylässä
Otavan srk-talossa klo 13 ke 26.10,
9.11, 23.11, 7.12
Pitiksen lähetyskummit Pitkäjärven
srkkodilla klo 18 ma 31.10, 14.11 ja
28.11
Rukoustunti srkkeskuksessa, kellarikerros ma, ke ja pe klo 10-12
Muista kokoontuvista lähetyspiireistä
ilmoitetaan kirkollisissa

Kudontahuone
Lähemäen srk-talon alakerrassa kutojien käytössä ma-pe klo 8-20 ja la klo
8-12. Tule kutomaan mattoa, poppanaa, pellavaa. Saatavana valmiiksi
leikattua matonkudetta. Tarvitsemme
vapaaehtoisia matonkutojia lähetystyön hyväksi. Tied. kudonnanohjaaja
Hannele Kotisalo; ma ja to klo 8-12 p.
0400 143 529, muuna aikana p. 0400
143 342
Tapahtumat
Ma 17.10. klo 12.30 Viron lähettiemme Minna ja Tommi Nikin vierailu
Laajalammen srk-kodissa
Ti 25.10. klo 13 Seija Uimonen vieraana lähetyspiirissä Lähemäen srktalossa
Su 30.10. klo 15 Evankeliumin voittokulku Etiopiassa. Lähettiemme Tuula
ja Esko Siljasen vierailu Ristiinan srkkeskuksessa.
Su 20.11. klo 18 Heidi Tohmola Israelista Haukivuoren srk-talossa
Su 27.11. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetysmyyjäiset Anttolan
srk-talossa
Su 27.11. Messun jälkeen puuro ja
torttukahvit sekä lähetysmyyjäiset
kirkonmäen srk-talossa
La 3.12. Seurakunnan joulumyyjäiset
srk-keskuksessa
Kahvila Tukipilari
Avoinna ma-pe klo 11-15. Munkkipäivät ti 25.10. ja 22.11. sekä keittopäivät ti 8.11 ja 13.12
Kirpputorit
Mikkeli Savilahdenkatu 18. Avoinna
ti-pe klo 11-15
Haukivuori Keskustie 53. Avoinna ti ja
to klo 10-15. Tied. 050 590 1067

Musiikki
Konsertit tuomiokirkossa
Su 23.10. klo 15 Enkelten siivin” kauneimmat hengelliset laulut. Johanna Rusanen-Kartano - sopraano,
Matti-Veikko Kuusi - urut ja piano.
Ohj. 15€
Su 30.10 klo 15 Lux aeterna - Ikuinen
valkeus. Lauluyhtye Versio. Ohj. 10€,
vapaa pääsy
Pe 4.11. klo 19 Rakuunasoittokunta.
Frigyes Hidas Requiem. Pääsylippu
20€
To 10.11. klo 18 Tommi Kalenius ja
bändi, laulu ja kitara
Ti 15.11. klo 18 Mikkelin kamarikuoro. Bach, Schütz. Matti-Veikko Kuusi
johtaa. Ohjelma 10€
Ti 22.11. klo 19 Joulukonsertti Leif
Lindeman. Pääsylippu 25€
Su 27.11. klo 18 ”Jouluenkelit”. Saara
Aalto ja Teemu Roivainen. Pääsyliput
24,50/22,50 €
La 3.12. klo 18 Supernaisten joulukonsertti. Pirkko Mannola, Vieno
Kekkonen ja Marjatta Leppänen.
Pääsylippu 25€
To 8.12. klo 18 Mikkelin musiikkiopiston konsertti

Muut tapahtumat
In English
Crypt of Mikkeli Cathedral at 1 pm
(klo 13):
Sun 6.11. English Service with Holy
Communion
Sun 11.12. Christmas Carol Service
More information jaana.pietilainen@
evl.fi

Herätysliikkeet
KANSAN RAAMATTUSEURA
Rukouksen talo
Maanantaisin klo 17 Lähemäen
srk-talolla. Rukouspalvelu laajenee:
tuomiokirkon kryptassa tiistaisin klo
12-14 (ei 11.10., 8.11.). Tied. Inkeri
Häkkinen-Vuorinen, 044 345 6348
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HERÄTTÄJÄ
Siioninvirsiseurat
Tuomiokirkon kryptassa su klo 10:n
messun jälkeen.
23.10. Sakari levonen, Esa Ahtiainen,
Matti Wirilander
13.11. Herättäjän kirkkopyhä, Kaisa
Rönkä s., Virsikuoro
27.11. Urpo Karjalainen, Maija Haaparanta, Mikko Kallio
Iltaseurat su 13.11. klo 18 srk-kesk.
Yläsalissa. Urpo Karjalainen, Matti
Wirilander
KANSANLÄHETYS
Haukivuori
Su 20.11 klo 18 Lähetystilaisuus srktalossa. Heidi Tohmola Israelista
Su 4.12. klo 17 Iltamessu. Isto Pihkala
s., lähetysaiheiset kirkkokahvit srktalossa. Matti Manninen
Ristiina
Ma 24.10. klo 18 Sisälle sanaan
-raamattuluento Valon salissa, Leena
Kröger. Ma 28.11. klo 18, Matti Manninen
Ristimäki
To 3.11. klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluennot srk-kesk. Aulakahviossa
”Mitä onni on?” -kaksoisluento, Arto
Auranen
To 1.12. klo 18 ”Sana tuli lihaksi” -kaksoisluento, Veijo Olli
La. 3.12 klo 9-13 Lähetyksen joulumyyjäiset srk-keskuksessa
Savilahti
Su 20.11. klo 11.30 Lähetysaiheinen
kirkkokahvitilaisuus Kirkonmäen srktalo. Heidi Tohmola, Matti Manninen
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Päivätilaisuudet
Srk-kesk. Aulakahviossa klo 14, kahvitarj. klo 13.30. Su 6.11.
Esko Räsänen, Juha Hasanen. Su 4.12.
Reino Letonsaari, Juha Hasanen
Raamattupiiri
Ma 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12. klo
13 srk-kesk. Kokouskellarissa. Martti
Juutilainen, Matti Miettinen
Raamattuluennot
Ke 30.11. klo 18 srk-kesk. Yläsalissa.
Luennot Filippiläiskirjeestä, Juha
Hasanen.

» Hautausmaiden jäteasiaa
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hautausmailla on siirrytty neljän jätejakeen Lasi, Metalli, Sekajäte ja Maatuva
jäte - lajitteluun. Samalla jätepisteiden määrää on saatettu
vähentää ja sijaintia vaihtaa tarpeen mukaan. Harjun hautausmaalle on asennettu kaksi syväkeräyspistettä, toinen kappelin ja toinen Jalavakadun portin läheisyyteen.
Maan päällä olevien jäteastioiden tyhjennys joudutaan
vielä monessa kohteessa suorittamaan käsin traktorin kauhan kautta jätelavalle. Siksi jätepisteiden määrää on myös
tarkasteltu.
Haudalla kävijöiltä pyydetään tarkkaavaisuutta lajitteluun, jotta jäteasemalle menevät jakeet ovat sitä, mitä on
tarkoituskin. Jäteastioiden kyljessä olevien uusien tarrojen
uskotaan ohjaavan haudalla kävijöitä parempaan jätteiden
lajitteluun.
Paristokäyttöisten kynttilöiden käyttöä seurakunta ei
suosi, mutta jos omainen sellaista käyttää, tulisi käytetty paristo viedä niille tarkoitettuun keräyspisteeseen tai palauttaa
tuotetta myyvään liikkeeseen.

» Ensimmäisenä adventtina
lauletaan uudesta virsikirjan
lisävihkosta
Virsikirjan lisävihkossa on mukana niin tuttuja hengellisiä
lauluja kuin kansainvälisiä sävelmiä ja uusia sävellyksiä.
Uusissa virsissä on painotettu kiitollisuutta ja iloa Jumalan luomista lahjoista sekä ihmisen vastuusta Jumalan luomassa maailmassa.
Vihkon tavoitteena on ollut tuoda virsiin sekä jotain uutta että tavoittaa niitä, joille perinteinen uskonnollinen kieli ja
musiikki tuntuvat vierailta.

Kirjoita itsemurhasta ja uskosta
Oletko sinä tai joku läheisesi tehnyt
tai yrittänyt itsemurhaa? Kerään
omaisten ja itsemurhaa yrittäneiden
vapaamuotoisia kirjoituksia itsemurhan syistä ja vaikutuksista identiteettiin ja hengellisyyteen, sillä teen
aiheesta käytännöllisen teologian pro
gradu -tutkielmaa Itä-Suomen yliopistossa. Voit pohtia seuraavia asioita:
Miksi sinä tai läheisesi yritti tai
teki itsemurhan? Miten tapahtunut
on muuttanut elämääsi, entä uskoasi
Jumalaan? Millä tavoin uskonnollinen
vakaumuksesi on ollut apu tai haitta
selviytymisprosessissasi? Miten asiaan on suhtauduttu uskonnollisessa
yhteisössäsi? Mitä ajattelet itsemurhan tehneiden kuolemanjälkeisestä
elämästä?
Lähetäthän vastauksesi viimeistään 15.12. mennessä. Voit jättää
vastauksesi joko sähköiseen vastauslomakkeeseen elomake.uef.fi/lomakkeet/14865/, sähköpostitse jetabell@
student.uef.fi tai postitse alla olevaan
osoitteeseen. Tarkemmat kysymykset
ja ohjeet löytyvät sähköisen vastauslomakkeen yhteydestä.
Luottamuksestasi kiittäen,
Jenni Tabell
Itä-Suomen yliopisto
Teologian osasto
PL 111, 80100 JOENSUU

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaihde p. 0400 143 300

» Löytöretki aikuiseen uskoon
Katekumenaatti perustuu kirkon pitkään perinteeseen. Sen
juuret ovat alkukirkon kasteopetuksessa. Katekumenaatin
työskentelyn tarkoituksena on oppia tuntemaan kristillistä
uskoa ja syventää henkilökohtaista hengellistä elämää.
Katekumenaatti on uskoon ja spiritualiteettiin syventyvä
pienryhmämuotoinen toimintamalli. Se johdattaa osallistujan löytöretkelle aikuiseen uskoon. Kirkkovuosi rytmittää
vaellusta. Toiminnan aikana pohditaan yhdessä uskon ja
elämän kysymyksiä. Katekumenaatin tapaamisten puheenaiheet kumpuavat ryhmäläisten omista pohdinnoista. Katekumenaatin ytimessä on oikeus etsimiseen ja ihmettelyyn.
Spiritualiteetti on hengellistä elämää, jossa uskon käytännöllinen harjoittaminen toteutuu erityisesti muiden kristittyjen kanssa. Hengelliseen elämään kuuluvat mm. messuun osallistuminen, hiljaisuus ja mietiskely (meditaatio),
yhteys, rukous- ja hartaushetket muutamia mainitakseni.
18.-19.11.2016 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta tarjoaa koulutusta niille, jotka haluavat ryhtyä jakamaan yhteisen matkan kokemuksia ns. matkakumppaneina. Kouluttajana on Marjaana Kanerva Kirkkopalveluista. Mukana
myös seurakunnan työntekijöitä.
Ilmoitt. ja tied. koulutuksesta 4.11. mennessä Marja Holm,
p. 0400 143410 tai marja.holm@evl.fi
Lähde mukaan!
Löytöretki aikuiseen uskoon – ryhmän aloituksesta ilmoitetaan erikseen.
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Isä, Poika ja rock’n roll

Neljännessä kerroksessa

Let it be ja monta Mariaa

Rakas mieheni
Sami,

Teksti Kari Rossi

Olen kirjoittanut sinulle varmaan kymmenen
kirjettä, mutta en ole saanut niitä valmiiksi.
Tuntuu niin vaikealta kirjoittaa, mutta koska
puhuminenkaan ei vie meitä eteenpäin, yritän nyt tätä.
Minulla on sinua ikävä. Tuntuu kuin olisit
kadonnut, vaikka olet siinä ihan lähellä. Istut
koneella, selailet nettiä. Yritän puhua sinulle, mutta sanani eivät tavoita sinua. Kyllähän
sinä vastaat, hymähdät jotain, mutta katoat
taas sinne jonnekin. Ja sitten minä menetän
hermoni. Sanon rumasti, syytän ja sinä menet
yhä kauemmaksi. Lapsetkin kärsivät, tiedän.
Eikä se ole sinun syytäsi. Meillä kummallakin
on osamme tässä sopassa, jonka keitimme.
Sami, ei sen pitänyt mennä näin.
Muistatko, kun istuimme laiturilla ja puhuimme siitä, millaista meillä on sitten joskus, kun meillä on lapsia? Meillä oli aikaa,
meillä oli puhetta ja meillä oli läheisyyttä. Sitten syntyivät Joonas ja Juuso ja Emilia. Vaikka
olimme yhdessä, emme enää samalla tavalla
puhuneet. Olit paljon töissä, ja minä kotona.
Päivät itkuisten lasten kanssa olivat pitkiä.
Minä odotin ja kaipasin sinua kotiin. Kun sitten tulit, olit väsynyt, kuten minäkin. Työnsin
Juuson syliisi ja aloin laittaa ruokaa.
Kaipasin lähellesi, syliisi, mieleesi. Olit
hiljainen, mietteliäs. Kysyin, mitä mietit, mutta et vastannut. ”Töitä, tekemättömiä töitä”,
saatoit sanoa. Lapset tarvitsivat sinua, annoit
heille aikaasi. Kun lapset olivat nukkumassa,
ikäväni huusi sinua, mutta olit jo kaukana. Sanoin ilkeästi, tölväisin, syytin.
Tuli se hetki, kun en enää kaivannut sinua. En kaivannut, en vihannut, en halunnut.
Niin monta vuotta olin odottanut. Yhtä monta vuotta olin pettynyt. Välissämme oleva
etäisyys kasvoi kasvamistaan ja hiljaisuuden
määrä, puhumattomien lauseiden lista, sanomattomien sanojen suuruus, täyttivät mieleni. Enkä minä enää halunnut kaivata sinua.
Eronkin otin puheeksi. Mutta en minä sitä
halunnut, en minä sitä halua. Minä kaipaan
sinua Sami. Minä tiedän, että olet siellä jossakin. Haluan tutustua sinuun uudestaan, haluan löytää tien luoksesi. Voitko auttaa minua?

60-luvun lopulla Paul McCartney näki unen. Siinä hänen edesmennyt äitinsä Mary lausui pojalleen lohduttavia sanoja. Let it
be, anna asioiden olla. Uni sattui
ajankohtaan, jolloin The Beatles
oli tekemässä hidasta kuolemaa.
Äiti oli kehottanut Paulia olemaan murehtimatta Beatlesien
tulevaisuutta. Let it be, antaa asian olla, kyllä se siitä. Paulin äiti
Mary McCartney oli kuollut rintasyöpään vuonna 1956. Paul oli
tuolloin 14-vuotias. Menetys oli
varmasti raskas ja siksi äidin il-

mestyminen unessa
vuosia myöhemmin
lienee ollut Paulille hyvin lohdullinen. Paul kantoi siis
kahta surua, äidin
kuolemaa ja bändin
kivuliasta hajoamista. Oliko uni vastaus
molempiin?
Let it be julkaistiin maaliskuussa
1970 ja se jäi Beatlesien viimeiseksi
singleksi.
Monien
korvissa
kappale
kuulosti kuin tilaustyönä tehdyltä
viimeiseltä niitiltä
Beatlesien arkkuun.
Tosin se oli peräisin jo tammikuulta
1969, mutta sopi
hyvin hetkeen, jolloin mitään ei ollut
enää tehtävissä. Term i n a a l iva i h e e s s a
oleva bändi sai biisistä viimeisen
voitelun.
Vaikka kuulija ei tietäisi mitään Let it be -biisin taustalla
leijuvasta kuoleman varjosta,
johdattelee kappale silti hänet
kirkkomaalle, ehkäpä kirkkoonkin. Alkuosan yksinkertainen
pianosäestys ja hymnimäinen
taustalaulu luovat mielikuvan,
että nyt ollaan sakraalissa tilassa. Tunnelma säilyy, vaikka
rumpujen pauhu kasvaa. Särökitara ottaa tilan haltuun ja
houkuttelee hetkeksi jonnekin

muualle.
Hammond-urkujen
juhlavat soundit palauttavat takaisin pyhäkköön. Siellä kuulijaa
odottaa Mother Mary, Äiti Maria,
ihmisten suruja kuunteleva nunna. Joku vaivaa kertojan mieltä,
mutta Äiti Maria kuiskaa viisaita
sanoja. Hänen yksinkertaiset ohjeensa ja hyväksyvä läsnäolonsa
hehkuvat lohtua ja valavat toivoa. Asioilla on tapana järjestyä,
let it be.
Kuulija
aavistaa
jotain
muutakin. Pyhäkön hämärien
holvien katveesta esiin astuu
Neitsyt Maria, Jumalan äiti. Ikonien kultainen ja hento nainen,
silti käsittämättömän vahva.
Mielenkiintoinen ja mystinen,
eroottinenkin. Myös hän sanoo
let it be. Jumalan äitinä Neitsyt
Maria on kaukaa viisas ja lähellä
lämpöinen, lempeä ihmiskuiskaaja. Hän edustaa jumalallista
rakkautta, hellää äidillistä syliä. Sitä raavaskin mies kaipaa.
Kun elämässä on vaikeaa, tulee
äiti mieleen. Eikä silloin suuria sanoja tarvitakaan. Riittää,
että saa tirauttaa muutaman
nuhaisen kyyneleen, vastaanottaa ymmärrystä ja kuulla helliä
kuiskauksia.
Paul McCartneyn elämästä
eivät Mariat loppuneet tähän.
Yksi hänen kolmesta tyttärestään on nimeltään –kas vain–
Mary.

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

Rakkaudella
vaimosi Sini

Lukijan kynästä

Sari-Annika Pettinen

Sisäistä rauhaa virsistä
Tänä toivottomuuden aikakautena
on tärkeää löytää toivo ja sisäinen
rauha. Ahneuden, kiristyksen, valheellisuuden ja rakkaudettomuuden maailmassa virret 357 ja 515
kuvaavat jotain toista maailmaa.
Virsi 357 on lapsuuteni laulu,
lohduttaja ja koti-ikävän poistaja.
Virsi 515 on puolestaan tämän ajan
sävel, sielun ruokkija ja toivon kantaja ihmiskunnalle: Päivä uusi koittaa vielä. Aikamme tarvitsee myös
kirkolta voimakasta otetta henkisen hyvinvoinnin rakentajana.
Vielä nostan esiin yhden virren. Virsi 577 soi sieluun kuin vuoripuro toivoa antaen. Monet ihmiset

ovat nykyisin yksin ja lapset toivottomuuden tilassa. Tämä virsi muistuttaa, että jonakin päivänä kaikki
on maailmassa toisin. Toivon, että
tämä kaunis kotimaamme säilyy
myös lapsillemme, turvana tulevaisuudelle.
Minun toivoni on rakkaus ja
sitä sanomaa löydän juuri näistä
sävelistä.
”Sun kätes, Herra, voimakkaan
suo olla turva Suomenmaan
niin sodassa kuin rauhassa
ja murheen, onnen aikana.”
Seija Kaarina

Sarjassa seurakuntaviraston neljännen
kerroksen eli perheasiain neuvottelukeskuksen väki kirjoittaa perheen ja parisuhteen
teemoista.
Kirjoita Polkuun napakasti ja ajattomasti lähettämällä tekstisi joko
sähköpostitse mikkeli.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi tai kirjeitse
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta/tiedotus, PL 21, 50101 Mikkeli.
Toimitus voi muokata tai olla
julkaisematta tekstejä.

