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Pääkirjoitus
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lehti

Seimen äärellä
Ensimmäisen joulun ihmettä
todistivat viisaat itämaan tietäjät ja ketojen paimenpojat,
aikansa työn ja toimeentulon
perässä kulkijat. Seimen äärellä nähtiin nuori ja hiljainen
juutalaistyttö, tuore äiti puolisonsa kanssa. Ihmisten ihmetystä rytmitti tallin eläinten
kopistelu ja valaisi enkelien
kirkkaus. Tämä kaikki mahtui
samaan talliin, saman seimen
ympärille.
Noin
kolmekymmentä
vuotta myöhemmin Jeesuksen
opetuslapsi Johannes kertoi
opettajalleen, miten rohkeasti
oli puolustanut tämän kunniaa:
”Opettaja, me näimme erään
miehen ajavan pahoja henkiä
ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän
ei kuulu meihin.” Jeesuksen näkökulma oli kuitenkin toinen:
”Älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään

puhua minusta pahaa. Joka ei
ole meitä vastaan, on meidän
puolellamme.”
Seimen äärelle mahtuvat
tänäkin jouluna kaikki halukkaat. Kutsuttuja ovat suunnan
näyttäjät, jotka seuraavat visiotaan ja raivaavat muillekin
tietä uuteen ja tuntemattomaan. Paikkansa on kesken arkensa yllätetyille, jotka kuulevat kutsun, jättävät asemansa
ja tekevät jotain odottamatonta. Tilaa on niillekin, jotka vain
ovat paikoillaan ja avaavat tallinsa ovet, kun näkevät tarpeen
edessään.
Jouluna en voi sulkea seimen lasta niiltäkään, jotka eivät
kuulu ”meihin”, minun porukkaani, sillä taivaan kodin isäntä lupaa itse: ”Kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi – kaikille, jotka uskoivat
häneen”. Nämä sanat kirjoitti
muuten muistiin sama Johan-
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nes, joka oli aiemmin penännyt
Jeesukselta lupaa jakaa itse oikean opin oikeutuksia. Huikea
kasvupolku!
Joulu-Polussa kerrotaan samankaltaisia kasvukertomuksia. Raija Kotilainen valottaa
esimerkiksi, kuinka vuosikymmenten työ sairaalasielunhoidossa on muuttanut hänen
mustavalkoisensa
harmaan
eri sävyiksi (s.3) ja seurakuntamme nimikkolähetit konkretisoivat, millaisia kysymyksiä
kysellään eri puolilla maailmaa
(s.10–11). Mukavia lukuhetkiä
lehden parissa ja siunattua adventin aikaa!

Polku asennoitui jo tulevaan juhlaan ja kyseli
vastaantulijoilta, mitä joulu merkitsee ja kenen
kanssa joulua vietetään.

P.S. Olet erittäin tervetullut
iloitsemaan joulun ihmeestä
yhdessä seurakunnan kanssa.
Tarkista adventin ajan tapahtumat ilmoitussivuilta 12–15.
Kuulut joukkoon!

Jorma Paasonen, Mikkeli
Joulu on minulle erityisesti Jeesuksen syntymäjuhla. Ennen vanhaan vietin joulua vanhempieni
kanssa, nyt varmaankin sukulaisissa. Kynttilöitä
olen jo laitellut ja tontut laitellaan sitten myöhemmin esille.

Seuraava lehti ilmestyy 9.2.2017. Ilmoitusaineistot
ke 18.1. klo 12 mennessä tiedotustoimistoon.

Gallup

Krista Eskelinen

Tuomiorovastilta

Te löydätte
lapsen
Totta se on. Ensimmäinen lastenlapsi sekoittaa elämän. Viimeisen puolen vuoden aikana
olen lukemattomia kertoja katsellut kaunista näkyä. Nukkuvaa
vauvaa. Käsittämättömän pieni
olento on täydellinen ihminen
jokaista yksityiskohtaa myöten.
Painoa muutama kilo. Käsi, joka
mahtuu nyrkkiin aikuisen pikkusormen ympärille. Vastasyntynyt on aina suuri lahja.
Joulun sanoman keskiössä
on lapsi. ”Te löydätte lapsen” on
enkelin viesti etsijöille. Tähän
sanomaan sisältyy suuri ristiriita ja ääretön ihme. Kaiken
keskuksena on siis pieni vauva.
Lapsiko vain, eikö muuta? Ei

todellakaan muuta ja kuitenkin paljon enemmän. Seimeen
syntynyt on Vapahtaja, Kristus
ja Herra, josta profeetta käyttää nimeä Immanuel – Jumala
meidän kanssamme. Pieni lapsi
vaatimattomassa ympäristössä
ja kuitenkin Jumalan suurten
lupausten täyttymys!
Kaikkivaltias kumartuu tässä puoleemme niin pienenä ja
vaatimattomana, että heikompikin uskaltaa tulla hänen luokseen. Tätä juuri on evankeliumi.
Jumala on meidän kanssamme.
Jumala, joka on läsnä ihmisten
maailmassa. Siinä on väistämättä ristiriitaa, mutta se on
sovitettua ristiriitaa. Ilon ja rau-

han julistus tulee maailmaan,
joka on levoton ja epäoikeudenmukainen.
Jeesuksen syntymästä kerrotaan niille, jotka ovat kiireestä hermostuneita. Siitä kuulutetaan myös niille, jotka osaavat
panna turhan touhun sivuun.
Siitä viestitetään niille, joiden
joulu on aineellisesti yltäkylläinen, mutta niillekin, jotka ottavat juhlan vastaan niukkuudessa. Kaikille meille julistetaan
taas tänäkin jouluna: ”Teille on
syntynyt Vapahtaja.” Vastasyntynyt on todellakin aina lahja,
mutta tämä on vertaansa vailla.
Juha Palm

Marju Kiiski sekä Jarkko, Toivo ja Väinö Sanisalo,
Otava
Joulu merkitsee perheen kanssa yhdessä olemista ja rauhoittumista, ei tarvitse tehdä arkijuttuja.
Joulua vietetään sukulaisten kanssa ja valmistelujakin on jo tehty. Jouluvaloja on viritelty ja
lahjojakin hankittu, lasten mieleen ovat olleet
erityisesti lelukuvastot.

Hannu ja Janita Korhonen, Mikkeli
Joulua vietetään yhdessä perheen kanssa ja tavataan sukulaisia. Rauhoittuminen ja tulevan
vuoden suunnittelu kuuluu asiaan, myös perinteiden vaaliminen on jouluna tärkeää. Aattokuviot on jo sovittu ja ruoat tehdään yhdessä porukalla.
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Mikkelin keskussairaalan kappeli on tullut Raija Kotilaiselle tutuksi 36-vuotisen uran aikana. Rakkainta
työssä ovat kuitenkin olleet kahdenkeskiset keskustelut. ”Pappi tai sielunhoitaja ei voi kiivetä jalustalle, tai
sinne helposti jääkin. Jumalan edessä olemme kaikki
samalla viivalla.”

Tärkeintä on toivo
Sairaalasielunhoitaja Raija Kotilainen on kulkenut kipeiden ja
kuolevien rinnalla jo viidellä vuosikymmenellä. Kriisin hetkellä
kaivataan kuulijaa, joka ei pelkää omaa avuttomuuttaan.
Teksti ja kuva Krista Eskelinen

Olenko käyttänyt elämäni oikein?
Onko pelko hallinnut valintojani?
Miksi olen ollut niin ankara itseäni
kohtaan? Sairaana on aikaa miettiä kysymyksiä, jotka voivat tuntua
kipeiltä niin kertojasta kuin kuulijasta. Sairaalasielunhoitaja Raija
Kotilaisen kokemuksen mukaan
tunteita kannattaa kuitenkin tutkia.
– Arkeen ja uraan on helppo
hukkua. Kun kiire pysähtyy, voi
kuin matkan päästä miettiä elämäänsä: Minkä toivoisin olevan
toisin? Mitä muutoksia se vaatii?
Näitä miettimisen ja keskustelun
paikkoja tulisi luoda myös omalla
painollaan toimivan arjen keskelle.
Myös kuuntelija tarvitsee rohkeutta tunnistaa omia tunteitaan,
esimerkiksi avuttomuuden auttajana. Avuttomuus ei ole ammattitaidottomuutta, vaan sen tunnistettuaan voi hoitaa vaikeatkin tilanteet
samalta tasolta, päsmäröimättä.
Myös hengellisyyttä pidetään
esillä potilaan toiveita kunnioittaen.
– Meidän tehtävämme on olla
potilaan käytettävissä. Uskon vakaasti, että kun kaksi keskustelee,
on Jumala siinä läsnä kolmantena,
Kotilainen kuvailee.

– Kun potilas on tehnyt valinnan kutsua keskustelukumppaniksi
juuri sairaalasielunhoitajan, nousevat hengelliset kysymykset usein
itsestään esiin. Ei voi ajatella, että
hengellisyys on vain rukousta tai
raamatunlukua – se kaventaa Jumalan mahdollisuuksia. Kyse ei ole siitä, mitä minä osaan sanoa tai tehdä,
vaan Jumalasta.

Vapaus olla minä

Potilaskeskustelujen lisäksi sairaalasielunhoitajan tehtäviin kuuluu
sairaala- ja saattohartauksien pitämistä sekä potilaiden ja omaisten
toiveista yksityisiä rukous- tai ehtoollishetkiä. Tärkeä osa työtä on
myös yhteistyö terveydenhoidon
ammattilaisten kanssa.
Raija Kotilainen on ollut mukana muun muassa henkisen huollon,
kriisityön, väkivaltatyön toimintamallin ja palliatiivisen työn hoitomallin työryhmätoiminnassa. Hän
on myös Viola ry:n perustajajäsen
ja puheenjohtaja.
– Sanon usein, että olen kokenut väkivaltaherätyksen, niin
tärkeää jokaisen ainutkertaisen
persoonan kunnioittaminen mi-

nulle on. Vallankäytössä ihminen
asettuu jumalaksi toisen ihmisen
elämään kertomaan, miten kuuluu
toimia ja mikä ei sovi, Kotilainen
konkretisoi.
– Meistä ei kuitenkaan tule toistemme klooneja, ei parisuhteessa
eikä esimerkiksi hengellisessä yhteisössä. Se pitää vain hyväksyä.
Välttyäkseen
vahingolliselta
vallanhimolta on tärkeää tunnistaa
omia tunteitaan, erityisesti aggressiivisuutensa ja avuttomuutensa.
Näin voi opetella kuuntelemaan
toista sen sijaan, että tuputtaa omia
totuuksiaan.
– Elämä ja työ ovat suostumista
ja nöyrtymistä: Minusta ei tule täydellistä enkä omista täyttä ymmärrystä asioista. Jos eläisin jonkun
toisen elämää, en voi tietää, kuinka
toimisin.

Armahduksesta lepoon

Armon kokemus on tärkeää etenkin
sodan jälkeiselle sukupolvelle, joka
on vielä kasvatettu hiljaisiksi ja
kilteiksi työläisiksi. Toisaalta nykyaika vaatii jatkuvasti perkaamaan
omia tunteita ja analysoimaan niitä
muille.

– Mistä löytyisi rauha olla omien tunteidensa kanssa tasapainossa, Kotilainen kysyy ja toivoo ankaruuden itseä kohtaan laantuvan.
– Keskustelu saattaa alkaa kokemuksesta, että Jumala tai toiset
ihmiset vaativat. Usein kun juttu
jatkuu, suurin vaatija löytyykin
omasta sisimmästä.
Kotilainen viittaa teologian tohtori Erik Ewaldsin ajatukseen siitä,
että kuolemanpelko on elämänpelkoa. Kun tulee toimeen itsensä,
toisten ja Jumalan kanssa, ei pelolle
jää enää sijaa ja voi vapautua elämään omaa elämäänsä.
RAIJA KOTILAINEN
·Toiminut sairaalasielunhoitajana
Mikkelissä 36 vuotta
·Uraa takana viidellä vuosikymmenellä, jää eläkkeelle vuoden
2017 alusta
·Tärkeä lause: ”Ei ole olemassa
niin pientä asiaa, ettei se jollekin
voisi olla suuri.”
·Suunnitelmat eläkkeelle: Kasvun
ihmeen seuraaminen luonnossa,
matkustaminen, espanjan tunnit
ja allasjumppa.
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Saarnattu joulu
Joulu lähestyy, panoraama avautuu. Maria,
Joosef, vastasyntynyt lapsi, enkelit ja paimenet
sekä karjasuoja − siinä on tutun joulukertomuksen ulkonainen rekvisiitta. Tästä kaikesta kuulemme jälleen saarnoissa, kun ihmiset kokoontuvat joulupyhien palveluun.
Kun olen lukuisia joulusaarnoja pitänyt,
minua on askarruttanut, mitä todella tapahtui.
Luen Luukkaan kertomuksen (2:1–20) ja Matteuksen (2:1–12). Niissä on toki yhteistä, mutta
ne myös poikkeavat toisistaan. Käsiini jää vain
yksi varma seikka: Jeesus syntyi, hän eli kerran
historiallisena henkilönä maan päällä. Kukaan
vakavasti otettava tutkija ei kiistä tätä.
Mutta miten Jeesuksen syntymäjuhlasta tulisi saarnata? Jouluna oppaanamme on
Luukas, kun taas loppiaisena Matteus kuljettaa itämaan tietäjiä kohti Betlehemin syntymäpaikkaa. Joulusaarnassa voidaan siis lähteä
siitä varmasta tiedosta, ettei kyse ole mistään
fiktiivisestä henkilöstä, vaan historiassa kerran
eläneestä vaikuttajahahmosta.
Joulukertomus on kirkkokansalle tuttu,
mutta riski on suuri: saarnasta saattaa pahimmillaan tulla unettavien joulukliseiden toistoa,
niin etteivät kuulijat odota enää mitään. Jotta
näin ei tapahtuisi, saarnaan olisi hyvä sisällyttää
edes yksi yllätys, jotain ennalta arvaamatonta.
Saarnan sisäiset jännitteet ja lataukset pitävät
näet ihmiset hereillä.
Typerintä, mitä joulusaarnassa voidaan
tehdä, on kyseenalaistaa ihmisten motiivit tulla
jouluna kirkkoon. Siksi saarnaajan on syytä tajuta, mitä ihmiset odottavat ja mistä ovat kiinnostuneita. Kyky eläytyä kuulijan näkökulmaan on
puhujalle enemmän kuin puoli voittoa.
Rakastan maanläheisiä joulusaarnoja. Luukas tarjoaa tähän verrattoman ympäristön:
väsyneitä matkalaisia, ääntä ja nujakointia,
eläinten syöttökaukalo ja navetan tuoksu. Hyvä
saarna ei kuitenkaan kulje liian monen maiseman kautta. Riittää tuo Betlehemin kyläpahanen, joka ensimmäisenä jouluna sai olla maailmanhistorian huikean salaisuuden näyttämönä.
Joulu on teologisesti vaativa aihe. Siksi joulusaarnan valmistamiseen ei tulisi koskaan rutinoitua, vaan joulun sanoma pitäisi löytää ikään
kuin uutena. Ja sitä paitsi: mikä sävähdyttäisi
saarnassa enemmän kuin kuulijan kokemus:
tässähän puhutaan minusta, olemassaolostani!
Kohta taas kynttilät syttyvät ja tutut joululaulut ottavat meidät valtaansa. Tuttuutta
ihmiset joulukirkosta etsivät, ei vähiten virsiä
laulaessaan. Juhla saapuu valtavan perinteen
saattelemana.
Matti Wirilander

Juhlat, juhlat!
TEKSTI JA KUVA Katja Valtanen
Seurakuntakeskuksessa
vallitsee jännittynyt tunnelma ja
lapsia juoksee, ryömii, tanssahtelee ja liikkuu paikasta toiseen
kerrosten välillä. On alkamassa
6 -vuotisjuhlat, joihin on kutsuttu yli 400 lasta. Paikalle on tullut
juhlimaan noin sata lasta omien
aikuistensa kanssa; mukana on
isiä, äitejä, isovanhempia ja kavereita. Nämä ovat ensimmäiset
kuusivuotiaille järjestettävät juhlat.
Seurakuntakeskuksen
alaaula kaikuu, kun vilkkaat lapset
tutustuvat tiloihin ja odottavat jännittyneenä illan esitystä.
Aleksille nukketeatteri on jo tuttu juttu ja hän odottaa erityisesti
synttärikakun maistelua, Elias
puolestaan odottaa näkevänsä

nuket ja pääsevänsä herkkupöytään. Minttu kertoo, että on kiva
tulla juhliin vaikka vähän jännittääkin.
Illan esityksenä on Nukketeatteri Sananjalan ”Juhlat,
juhlat”. Kohta alkaakin kuulua
huudahduksia, kiljaisuja ja taputuksia kun lapset eläytyvät
näytökseen. Sananjalan esiintyjäkaartiin kuuluvat Pelle Pii eli Pietu, Reeta-mummo eli Margareetta, taikuri Poks ja ballerina Marie.
Nähtiinpä lavalla myös sirkuskissa Kasper sekä Herra Huttunen.
Yleisön joukosta lavalle mukaan
jännittävään leikkiin Huttusen
kanssa pääsi Maria.
Esityksen jälkeen oli tietysti
tarjolla synttärikakkua ja mehua.
Vaikka moni piti esitystä jännit-

tävänä, jälkeenpäin oltiin jo rennommissa tunnelmissa. Jimin
mielestä esitys oli hauska, vaikka
nukketeatterista ei ollut aiempaa
kokemusta. Veikka kehui nukketeatteria ja kakkua hyväksi, Aliisa
sanoi että oli ollut vähän jännittävää mutta herkut olivat hyviä.
Tyytyväisten kävijöiden puheensorina loittonee, pipot ja
hanskat löytävät omistajansa ja
kotimatka alkaa. Juhlat on tältä
erää juhlittu ja lapset huikkasivat
lähtiessään ”oli kivaa!”.

Kansan Raamattuseuran nukketeatteri kiertää Suomea vuosittain
n. 160:n esityksen verran. Merja
Luukkonen ja Mikko Piiroinen
viihdyttävät lapsia vuosien ammattitaidolla.

Lasten suusta
Päiväkerhossa harjoiteltiin joulukirkkoa varten lasten virttä ”Valo syttyi pimeään, loistaa
yössä meille…” Laulun loppupuolella on monta säettä, jotka pitää laulaa pötköön melkeinpä
henkeä vetämättä. Harjoituksen jälkeen Eveliina
totesi hengästyneenä: ”Huh huh, kun meinasin
ihan tukehtua, kun en muistanu ottaa varahenkee sisään!”
Hertta oli ollut pienessä leikkauksessa Lastenklinikalla. Kun hän heräsi nukutuksesta, kyseli ystävällinen hoitaja: ”No Hertta, miltäs nyt
tuntuu?” Hertta yrmeänä: ”Tuntuu siltä, että
tähän puljuun en tule toista kertaa!”

Hertta intoutuu kertomaan: ”Minä kun kävin hammaslääkärillä niin se anto lopuks
minulle tikkarin!” Äiti epäilee: ”Minä en ole
ikinä saanut hammaslääkäriltä tikkaria.”
Hertta: ”No semmosta se oli vanhaan aikaan.
Tää onkii uutta!”
”Mummini on ollut aikoinaan lääkäri ja ponnistellut vahvoja vauvoja maailmaan!”

5
Matkakarkit
Joulu alkaa radiosta
Joulukorttien kirjoittaminen, joulusiivous
ja lahjojen paketointi on paljon helpompaa joulumusiikin tahdissa. Onneksi Jouluradio kajahti soimaan Hoosiannaa taas
ensimmäisenä adventtina ja auttaa virittäytymään tunnelmaan.
Jouluradio kuuluu kautta maan miltei kahdellakymmenellä paikkakunnalla
ja lisäksi netin kautta osoitteesta jouluradio.fi, josta löytyy kymmenen eri joulumusiikin lajeihin erikoistunutta kanavaa.
Mikkelissä saamme nauttia jouluisesta
FM-kanavasta ensimmäistä kertaa. Uusia
nettikanavatulokkaita ovat puolestaan
Indiejoulu ja Jazzjoulu.
Seurakuntalehti 40 vuotta
Mikkelin seurakuntalehti täyttää tänä
vuonna 40 vuotta. Kirkossa haluttiin
1970-luvulla avautua ulospäin ja panostettiin tiedotukseen sekä seurakuntakotien rakentamiseen lähelle ihmisiä.
Ensimmäinen Mikkelin seurakuntalehti ilmestyi 1976 nimellä Seurakuntalainen ja sen päätoimittaja toimi tuomiorovasti Seppo Löytty. Toimitussihteerinä
oli pastori Risto Nieminen, valokuvaajana opiskelija Risto Pöntinen, piirtäjänä
opiskelija Pirkko Karppi ja lehden logo
oli taiteilija Martti Poikolaisen käsialaa.
Toimitussihteerinä oli 1980-luvun alussa
pastori Esa-Matti Peura.
Vuonna 1995 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja maaseurakunta yhdistivät lehtensä, jonka nimeksi tuli kahden
seurakunnan pohjalta Kahtamoinen.
Löytyn jälkeen lehden päätoimittajina
toimivat Voitto Huotari, Matti Laitsaari
ja Aarre Kunnas. Lehti on ilmestynyt lokakuusta 2015 nimellä Polku ja sen päätoimittajana on Krista Eskelinen.

Hamahelmi

Mauri Laine luopuu papin töistä
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Mauri Laine on
jättänyt papin työt. Syynä on pitkä
sairasloma, joka johtaa eläkkeelle.
– Sain syyskuussa tiedon Alzheimerista, mutta lokakuun viimeisenä
päivänä varmistunut sairasloma oli
itsellenikin suuri yllätys. Olin varautunut paljon myöhäisempään ajankohtaan, Mauri kertoo.
– Luulin, että ehdin hyvästellä
seurakunnan ennen eläkkeelle jäämistä kauneimmissa joululauluissa
ja kinkereillä, mutta asia menikin
nyt toisin. Erityisesti jään kaipaa-

maan lähetysväkeä, maaseutupiiriä
ja -tiimiä sekä Kirkonmäen messuryhmää.
Sairaudestaan avoimesti puhuva
Laine kertoo keskittyvänsä nyt vaarin tehtäviin ja Jukureiden peleihin.
Kirkollisista toimituksista hän pitää
paussia ainakin ensi vuoden loppuun asti.
– Olen kiitollinen siitä, että monet ovat olleet mukana luopumisessani rukouksin, Mauri kiittää.
Mauri Laineen pidempi haastattelu ilmestyy Polussa myöhemmin.

Etiopialaisen Abdulazizin vanhemmat kuolivat aidsiin, kun poika oli vuoden
ikäinen. Iäkkäät ja sairaat isovanhemmat huolehtivat pojasta parhaansa
mukaan. Suomen Lähetysseuran ja paikallisen kirkon tuella Abdulaziz voi
käydä koulua ja saa monipuolista ruokaa pysyäkseen terveenä.

Kauneimmat Joululaulut soivat
unohdetuille lapsille
Teksti Kirsi Elo kuva Ari Vitikainen

Kauneimmat Joululaulut alkoivat soida jälleen ensimmäisestä
adventista alkaen. Mikkelin alueen
kauneimmat joululaulut -listauksen
voit tarkastaa sivulta 13. Luvassa on
taas monipuolinen kattaus lasten,
nuorten ja perinteisiä kauneimpia
joululauluja eri paikoissa Anttolanhovin kodasta Bar Pihlajaan ja
kirkoista kylätaloille. Osassa tilaisuuksista on mukana kuoroja kuten
Crescendo, Musiikkiopiston kuoro
ja Cantus Michaelis.
Seurakuntien ja Suomen Lähetysseuran yhteistyössä järjestämien yhteislaulutilaisuuksien suosio
näyttää vuosi vuodelta vain kasvavan, kuten on käynyt myös Mikkelissä. Kauneimmat Joululaulut
-tilaisuus on tärkeä osa monen suomalaisen jouluperinteitä.
Suomen Lähetysseura on painattanut täksi jouluksi jälleen
800 000 lauluvihkosta. Vihkosta
löytyvät ne kaikkein perinteisimmät ja rakkaimmat joululaulut,
joita ilman joulu ei tunnu joululta.
Lisäksi joka vuosi mukana on myös
pari uudempaa laulua, mahdollisia
tulevaisuuden klassikkoja. Tänä
vuonna ne löytyvät lasten laulujen joukosta: espoolaisen muska-

riopettaja Eeva-Maria Nyyssösen
”Kolme hienoa herraa” ja ilmajokelaisen kanttori Heini KantolaKatajan ”Tähtilaulu”.
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen
Lähetysseuran ulkomaiseen työhön.
Tänä vuonna kampanjan teemana
ovat lapset. Maailmassa on miljoonia lapsia, jotka ovat orpoja tai elävät muuten vailla riittävää turvaa.
Lähetysseura ohjaa keräystulot kehitysmaiden lasten koulutukseen,
lasten ja äitien terveydenhuoltoon
sekä perheiden toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen.
Jos joululaulutilaisuuteen ei tule
otettua mukaan sopivan kokoista
kolehtirahaa, ei huolta. Kolehdin voi
maksaa myös tekstiviestillä. Ohjeet
viiden tai kymmenen euron arvoiseen lahjoitukseen löytyvät lauluvihkon takakannesta.
Kauneimmat Joululaulut -nettiradiokanava toteutetaan perinteiseen tapaan yhdessä pääkaupunkiseudun
seurakuntien
mediatoimituksen eli Toivontuottajien Jouluradion kanssa. Joululauluja voi kuunnella 1. adventista
loppiaiseen osoitteessa www.jouluradio.fi.
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Seimestä
Golgatalle
Niin rakasti Jumala maailmaa
ett’ Poikansa uhriksi antoi
Hän Pojaksi syntyi Marian
ken Jumalaa käsillään kantoi

Näillä nurkilla – Anttola

Maalaistalon töitä,
laulua ja marjoja

Kun oljille asetti lapsosen
tuskin käsitti Maria vielä
miten paha ja julma on maailma
kerran kulkevi Hän ristin tiellä
Oli jouluyö, oli hiljaisuus,
oli pyhä rauha ja iäisyys
oli kirkkaus, loisto taivainen
vain paimenet sai nähdä sen
Oliko päivä kirkas, aurinkoinen
kun Jeesus kulki ristiään kantaen
ja pilkkahuudot ihmisten
kaikui ympärillä – ristille nauliten
Mitä ajatteli Maria-äiti tuo,
muistiko kädet herttaiset nuo
jotka kaulaan kietoutui äidin vaan
niitä veressä hän nyt katsella saa
Mitä mietti Maria, muistiko hän
kiitosvirren hengessä ylevän?
Minun sieluni suuresti ylistää vaan
minun henkeni riemuitsee vapaudestaan
Hän seisoi juurella ristin sen
joka pystytetty oli vuoksi ihmisten
Vain Jumala tunsi tuskan tuon
Vain Jumala pyyhki kyyneleet nuo
Näin saamme mekin muistaa sen
miten suloinen on seimen lapsonen
ja katseemme ylös kohottaa
ylös ristiin, joka loistavi kirkkauttaan
MLS

Vaikka asiat ovat kirkonkylällä hyvin, kaipaa Raili Pesonen maalaistalon elämää:
”Kaipaan erityisesti saaren kesää, takkaa ja leivinuunia. Naapurin kanssa ollaan kyllä suunniteltu,
että laitettaisiin uunit näihin rivtaloloihin”.

Elämänpiiri Piekälänsaaressa oli pieni, mutta
perheet suuria. Maaseudun maisemat muistuvat
mieleen myös kirkonkylällä.
Teksti ja kuvat Nina Lahtinen

Raili Pesonen on elänyt koko
ikänsä Anttolassa. Tällä hetkellä hän asuu kirkonkylällä
rivitalossa, mutta syntyi vuonna 1933 piekälänsaarelaisen
maalaistalon peräkammariin ja
on asunut saarella suurimman
osan elämästään.
Railin lapsuudenperheeseen kuuluivat äiti ja isä sekä
kuusi lasta. Samassa asunnossa
majaili myös Railin mummo.
Koti oli maalaistalo, jossa hoidettiin karjaa ja tehtiin kaikkia
maatalon töitä.

Aluksi kotipaikalla ei ollut
lainkaan sähköä tai vesijohtoja.
Lähin kauppa sijaitsi kuuden
kilometrin päässä kirkolla. 70luku oli suurten muutosten aikaa, kun saarelle saatiin sähköt
ja rakennettiin tie. Puhelin tuli
vuonna 1968.
– Sota-aikaan ruoasta oli
puute ja useimmilla perheellä
oli oma lehmä, porsas ja lampaita, joista sai villoja, Raili
kuvailee. Silloin elettiin omavaraistaloudessa.
– Villoista saatiin neulottua

sukkia ja villapaitoja, -housuja
ja -lapasia, sillä sodan aikaan ei
kaupasta saanut juuri mitään.
Mites nyt, jos tulisi samanlainen tilanne vastaan?

Hengelliset juuret
lapsuudenkodista

Railin äiti oli pyhäkoulunopettaja ja uskonasiat tulivat hänelle tutuiksi lapsuuden kodista.
– Kotona kuunneltiin jumalanpalveluksia radiosta ja laulettiin mukana virsiä, hän muis-

7
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"Kesäisin
kirkossa käytiin
perämoottorilla ja
talvella hevosella"
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Oman aviomiehensä Raili sai
naapurin pojasta. Viljo Pesoseen hän tutustui urheilu- ja
neulomaseuroissa.
Naimisiin
he menivät vuonna 1954 juhannuksen aikaan. Sekä vihkiminen
että hääjuhla pidettiin saaressa,
jonne myös pappi saapui.
Lapsia Viljolle ja Railille syntyi kaksi, poika vuonna 1955 ja
tyttö 1957. Nykyisin lastenlapsia on neljänteen polveen asti.
Viljon ja Railin yhteinen
harrastus oli laulaminen, joka
jatkui läpi koko heidän yhteisen
taipaleensa.
– Viljon kanssa oltiin 40
vuotta kirkkokuorossa. Joskus
vapaa-ajalla otettiin esille laulukirja ja laulettiin kaikki laulut,
mitkä osattiin, Raili muistelee
iloisesti.
– Sillä on suuri merkitys
avioliitossa, kun on yhteinen
harrastus. Se yhdistää paljon,

KANERVATIE

la
to

Railin arki alkoi kello kuuden
aikaan navetasta, jossa oli parhaimmillaan kaksitoista lehmää.
– Aluksi valmistimme voita vain omaan käyttöön. Myöhemmin sitä riitti myös myyntiin, hän kertoo. Maito tuotiin
kermana saarelta kirkonkylän
laiturille. Kuljetus tapahtui kesäisin veneellä ja talvisin traktorilla. Vasta, kun tie rakennettiin,
tuli tankki hakemaan maidon
kotoa. Karjatöiden lisäksi maatalon arkeen kuuluivat myös
peltotyöt.
– Viljaa kasvatettiin ja laitettiin seipäille kuivamaan.
Myöhemmin vilja puitiin pui-

Laulava naapurinpoika

hän sanoo.
Raili lauloi välillä myös lehmiä lypsäessään.
– Lehmä on hirmu hyvä
kuuntelija, hän sanoo.
– Joskus, kun olin yksin navetalla ja mieli oli murheellinen,
jopa itkuinen, niin lehmät huomasivat sen. Ne katselivat, että
mikäs nyt tuli, Raili kuvailee.
– Muistan, kun äiti sanoi, että
lehmä on tunne-eläin. Se on totta. Niitä pitää käsitellä tunteella
ja hellästi, hän jatkaa.
Kirkolle Viljo ja Raili muuttivat jouluksi 2014. He olivat naimisissa reilut 61 vuotta, kunnes
Viljo menehtyi vatsasyöpään
elokuussa 2015.
– Vieläkin oltaisi haluttu olla
yhdessä, jos oltaisi voitu, Raili
kertoo ikävöiden.

Vielä Anttolan kylillä kinkereitäkin vaalitaan
ja diakoniatyöntekijä on mahdollista kutsua
kotiin auttamaan vaikkapa arjen haasteiden
keskellä. Erilaisia kerhoja ja piirejä on paljon tarjolla eri -ikäisille ihmisille, ja jos haluat jotakin tehdä yhteisen hyvän eteen, ota
yhteyttä ja tule mukaan!

t
An

Maalaistalon arki

makoneella. Pellot olivat pieniä,
kallioiden välissä, hän kuvailee.
Myös elämänpiiri saarella
oli pieni, mutta perheet suuria.
– Naapurissa käytiin ahkerasti ja Anttolassa viikoittain.
Mikkelissä käytiin vain hammaslääkärissä, silloin piti lähteä
laivaan jo kello neljä aamulla,
Raili muistelee.
– Maalaistalon elämässä
kaikki oli hyvää, mutta parasta
oli se, kun pääsi marjaan, Raili
kertoo ilahtuneesti.
– Marjapaikassa oleminen
on ihmisen paras olotila, varsinkin silloin, kun puissa humisee
tuuli ja saa vain keräillä marjoja.
Tavallisesti Raili kävi marjassa yksin, se oli hänen omaa
aikaansa.
– Miehet eivät siihen aikaan
marjassa käyneetkään, he hoitivat kauppa-asioita. Viljo toimi
28 vuoden ajan myös kunnallisvaltuustossa ja kokouksia oli
usein, hän kertoo.

Anttolan kirkon kellojen soitto kantautuu
Saimaan aaltoja pitkin pitkienkin matkojen
taa ja kutsuu ihmisiä koolle kirkonmäelle.
Kauniin ja puhtaan luonnon helmassa toimiva Anttolan alueseurakunta on aluekappalainen Mikko Miettisen mukaan vireä yhteisö, jossa on kaikille tilaa.
”Joskus kirkonmäelle kokoontuvat aivan
pienet seurakuntalaiset vaikkapa erilaisten
kerhojen pariin tai sitten Anttolan kauniiseen kirkkoon kokoonnutaan yhteiseen jumalanpalvelukseen joka sunnuntai”, kertoo
Miettinen. Jumalanpalvelukset pidetään
pääasiassa sunnuntaisin kello 10 paitsi joka
kuukauden kolmas sunnuntai kello 17.

Raili ja Viljo ensimmäisenä yhteisenä kesänään.

telee. Kesäisin kirkossa käytiin
perämoottorilla ja talvella hevosella.
– Sota-aikaan äiti peitteli
meidät lapset sänkyyn ja polvistui aina rukoilemaan Suomen
ja isän puolesta. Isä säilyikin
sodasta elossa. Suomen kansa
rukoili sota-aikoina paljon, Raili
kertoo.
Pienenä Raili kävi sisarusten ja naapurin tyttöjen kanssa
vanhassa pappilassa nuorisokerhossa. Siellä he kirjoittivat
lehteä ja tekivät yhdessä retkiä
linja-autolla muun muassa Porrassalmelle. Seurakunta tarjosi
sosiaalisen yhteisön ja tekemistä.
– Lähes kaikki kävivät siellä,
hän kertoo.
– Kirkon puolesta järjestettiin myös kodeissa nuorisojuhlia, jonne tehtiin ohjelmaa,
kuten laulua ja runoja. Lisäksi
pappi piti oman ohjelmansa.
Kinkereillä olen myös ollut ja
niitä on pidetty meilläkin, hän
jatkaa.
– Usein jännitti paljon, osaako lukuläksyn ja -virren ulkoa.
Siihen aikaan joka vuosi harjoiteltiin uusi virsi.

Olet täällä

PIKÄLÄNSAARENTIE

Elämä tänään

Nykyisin liikkuminen rajoittaa
kuoroharrastusta, mutta yhteislaulutilaisuuksiin Raili osallistuu edelleen. Anttolan seurakunnan Aamuvirkut on laulava
porukka.
– Nyt, kun naapureita on seinän takana, laulaminen kotona
on jäänyt vähemmälle, hän sanoo. Kaipaus kirkkoon on suuri, sinne Raili menee mielellään
kuuntelemaan jumalanpalveluksia.
– Omien lasten ollessa pieniä ja matkan saarelta ollessa
vaikea, en päässyt kirkkoon
niin usein kuin olisi mieli tehnyt. Nykyisin kirkon mäki on
haastava ja sinne on mentävä
rollaattorin kanssa. Onneksi ystävät ja seurakunta järjestävät
myös kyydityksiä, hän sanoo
hyvillä mielin.
Usko ja arki nivoutuvat Railin elämässä edelleen yhteen.
– Kun marjoja kerätään, niitä
viedään naapuriin ja pakolaisille neulotaan sukkia, hän sanoo.
Usko on luonteva osa elämää ja
arvoja.

Tule mukaan!
Jos saat palttoon päälle rivakasti, ehdit ehkä
vielä kuusenkoristajaisiin tänään torstaina.
Tilaisuus alkaa kello 18 kuusen kaunistuksella ja joululaulujen laulamisella Anttolan
kirkossa. Voit ottaa mukaan itse askarrellun
koristeen tai tehdä omasi kirkossa, josta löytyy askartelutarvikkeita ja opastusta.
Kirkosta siirrytään Anttolan seurakuntatalolle, jossa Martat ovat valmistaneet joulupuuroa. Seurakuntatalolla julkistetaan myös
vuoden nuori anttolalainen ja arvotaan
aluejohtokunnan hankkima perinteinen
joulukinkku. Joulupukkikin tilaisuudessa
vierailee. Tilaisuuden järjestävät Anttolan
aluejohtokunta, alueseurakunta ja Martat
yhdessä.
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Joulusatu
Joulun taikaa, pysähtynyttä aikaa

Teksti Tiina Korhonen kuva Henri Kähkönen

– Matot tamppaa, sijaa peti, kaikki saatava valmiiksi heti. Villakoirille sängyn alta
sano jo hei! Huh, vihdoin imuri pölyn mukanaan vei, riimittelee täti Tähtinen taapertaessaan otsa kurtussa pihamaan poikki.
Vauhti on huima ja keskittyminen täysin
tekemisessä joten täti ei huomaa, kuinka pieni poika katselee sivummalta hänen spurttailuaan.
– Joulukortit lähetän kohta, sitten ostan pakastimen täyteen lohta, luettelee täti
muistilistaansa kohta kohdalta.
– Täti, täti, mitä te teette, kysyy poika, silloin jo kolmatta kertaa. Viimein Hilda Tähtinen havahtuu maratoniltaan.
– Ai, en huomannut sinua. Mistäs siihen
tupsahdit, kysyy hän käskevästi.
– Minä tulin.. minä tulin.. aloittaa poika,
mutta hämmentyy, sillä kyllähän tädin pitäisi
tietää, että hän on naapuritalosta. Onhan hän
on nähnyt tädin lähikaupassakin viikoittain.
– Eipäs mutista vaan puhutaan selkeästi,
ei ole aikaa kylmässä tutista, sillä on tehtävä
kaikki nopeasti!
– Miksi tädillä on niin kova kiire, esittää
poika kysymyksensä nyt uudelleen, tomerasti.
Varmuuden vuoksi hän puhuu oikein hitaasti ja tavuttaen kysymyksen, jotta täti nyt
varmasti ymmärtää. Samassa hän pomppaa
seisaalleen ja ravistaa tädin kättä esitellen
itsensä Amiriksi.
Hilda Tähtinen arvostaa siisteyden lisäksi yli kaiken käytöstapoja ja niinpä hän
säpsähtää Amirin yllättävää kädenpuristusta
niin, että pyllähtää mattokasan kanssa nurin
kurin helmat hulmuten pyllylleen poks.
– Katso nyt mitä sinä sait aikaan, kivahtaa Hilda.
– Minulla oli muutenkin hoppu ja nyt
kaikki matot on tampattava uudelleen. Eikö
tälle sotkulle tule ikinä loppu, huokaisee täti
pidätellen kiukkuaan.
– Miksi, kysyy Amir ihmetellen.
– Ai miksi? Etkö sinä näe, että joulu on
aivan kohta. Minun on ehdittävä kotini kuntoon laittaa, koska ilman sitä ei voi joulu hyvältä maittaa.
– Miksi, utelee poika uudelleen ja tällä
kertaa hänen äänessään on vaativa sävy.
– Miksi ja miksi. Minulla ei ole aikaa tyhmille kysymyksille! Joulu ei vaan voi alkaa
ilman, että siivoukset on tehty. Sen jälkeen
alkaa lahjaralli ja on nostettava esille seimi
sekä talli. Laatikot kinkut, sanoinko jo kortit
ja itse tietenkin paistan salaisella reseptillä

piparit ja tortut.
– Miksi joulu vaatii noin paljon? Eikö
se joulu ole tyytyväinen vähempään, kysyy
Amir aivan kuin ei tietäisi mitä koko sana
joulu tarkoittaa.
– Tuo joulu kuulostaa itsekkäältä, kun se
vaatii itselleen niin paljon valmisteluja, toteaa poika toruen ja heristää sormeaan.
Täti Tähtinen havahtuu ja ymmärtää, ettei poika todellakaan tiedä mistä hän puhuu.
Tuo poika ei tiedä mikä JOULU on.
– Etkö sinä ole koskaan viettänyt joulua
hän kysyy?
Amir miettii hetken ja istahtaa maahan
ristien jalkansa ja rojahtaa käsivarsiensa varaan pohtimaan asiaa kuumeisesti. Hetken
kuluttua poika vakavoituu ja kertoo johtopäätöksensä.
– En varmaankaan ole viettänyt joulua ja
nyt kun katson miten huonolla tuulella täti
on, niin taitaa olla, etten tahdokaan.
Täti nolostuu ja helähtää punaiseksi kuin
jouluverhot, jotka koristavat hänen talonsa
jokaista ikkunaa.
– Miten joku ei voi haluta viettää joulua,
hän miettii ja mumisee ääneen. – Jouluhan
on.. jouluhan on.. hän kuiskailee lopettaen
lauseensa kesken.
Amir jää tuijottamaan tätiä, joka on jähmettynyt paikoilleen mietteliään näköisenä.
– Niin mitä täti oli sanomassa. Mitä se
joulu on?
Hiljalleen täti alkaa sulaa jähmetyksestään ja vastaa haikeasti:
– Jouluhan on tärkeintä aikaa olla yhdessä. Kun olin sinun ikäisesi, olivat jouluruokailut perheemme ainoita yhteisiä hetkiä, joissa
kaikki ehtivät olla paikalla yhtä aikaa.
– Isä oli kaukana töissä, mutta jouluna
hän oli pidemmän aikaa kotona. Tuntui kuin
koko maailma olisi pysähtynyt meitä varten
silloin jouluna. Saimme olla yhdessä ja se
tunne oli niin hyvä ja niin syvä, sillä isällä ja
äidillä oli aikaa vastata minun kysymyksiini
ja he olivat niin onnellisia. Oman perheeni
kanssa säilytimme perinteen, että jouluruokailu on ehdottoman häiriötön hetki.
– Nyt kun lapseni ja lapsenlapseni asuvat
toisissa kaupungeissa ja heillä on omat menonsa jopa jouluna, en tavoita koskaan sitä
tunnetta, sitä hetkeä kun aika ei liiku. Leena
on jouluaaton töissä huoltoasemalla ja Matti
päivystää eläinlääkäriasemalla. Merja taasen
ajaa rekkaa ja pääsee perille vasta aattoiltana.
– Jokaisena jouluna yritän tehdä enem-

män, että tavoittaisin jälleen sen tunteen,
jossa aika pysähtyisi meitä varten, mutta en
saa sitä kiinni. Se on karannut, se on kadonnut, sanoo täti ja hänen silmistään alkavat
valua kyyneleet.
Amir katsoo Tähtistä ja sanaakaan sanomatta ottaa häntä kädestä kiinni.
– Tule, poika kuiskaa.
– Näytä minulle joulu.
Täti hämmentyy ja yrittää vastata pojalle,
että eihän joulua voi näyttää, ei väärässä järjestyksessä kalenteria täyttää. Vielä on viikkoja jouluun, olisi kuin menisi viikonloppuna kouluun. On järjestys tarkka miten tehdä
kaikki, sen tietää myös tuo naapurin Maikki.
Amir keskeyttää ja toistaa pyyntönsä,
tuijottaen tätiä suoraan syvälle silmiin.
– Mennään sitten, täti toteaa, mutta ei
tästä mitään tule, kun ei ole joulu.
Yhdessä he valmistelevat jouluaskareita.
Tädin paistaessa pipareita Amir jää olohuoneeseen katselemaan jouluseimeä.
– Täti, täti, kuuluu olohuoneesta.
– Mikä tämä on?
Täti nostaa viimeisen pipari pellin uunista ja riisuu esiliinansa.
– Ai se, hän hymyilee.
– Se on sellainen joululahja, jonka sain
silloin sinun ikäisenäsi. Siitä lähtien olen
nostanut sen esille jouluksi.
He istahtavat lattialle ja poika esittää kysymyksiä toisensa perään ja täti vastailee.
Kuka tuo vauva on? Miksi se asuu tallissa?
Miksi tuolla on kaapu päällä ja miksi tuolla
yhdellä on siivet?
Täti kertoo, täti muistelee. He istuvat hiljaa ja naurukin raikaa, eivätkä he huomaa
miten paljon on mennyt aikaa, sillä päivä on
jo vaihtunut illaksi.
Lopulta täti säpsähtää ja huomaa, että ulkona on jo pimeää.
– Eikö sinun pitäisi mennä kotiin? Siellä ollaan varmasti jo huolissaan, hän kysyy
Amirilta.
Poika heiluttelee kiitokseksi ovella ja
kääntyy vielä sanoakseen: Kiitos, että näytit
minulle joulun.
Täti mumisee, että enhän minä voinut
joulua näyttää, kun en ole ehtinyt vielä edes
torttuja täyttää.
Amir sanoo, että eipäs mumista vaan puhutaan selkeästi ja virnistää tädille. Silloin
täti huomaa sen ja onnen kyynel vierähtää
tädin poskelle.
Aika oli pysähtynyt seimen äärellä.
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Kuulumisia maailmalta
Haveriset,
Pohjois-Savon
Ev.lut. Kansanlähetys

Mari ja Sami
Parkkinen,
Suomen
Lähetysseura

Jorma Laine,
Suomen Ev. Lut.
Kansanlähetys

Israel
Etiopia

Esko ja Tuula Siljanen Kerttu Huttunen,
Suomen Ev.Lut.
Suomen Ev. Lut.
Kansanlähetys
Kansanlähetys
Timo
Ahlberg,
Suomen
Lähetysseura

Mirja Himanen ja
Mekonnen Mulat,
Suomen Lähetysseura

Riikka
Halme- Berneking,
Suomen
Lähetysseura

Sean ja Hanna
Pienaar, Suomen
Lähetysseura

Angola

Botswana

Maria Stirling,
Suomen
Lähetysseura

Kuvassa näkyvät Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lähetit, joista kaikilta ei saatu vastauksia lähetettyihin kysymyksiin.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on 15 nimikkolähettiä,
jotka toimivat maailmalla monissa tehtävissä yhteistyökirkkojen
rinnalla. Kyselimme läheteiltä heidän tuoreita kuulumisiaan.
Teksti Jenni Kolmisoppi Kuva Jyri Alanne

Tuula ja Esko Siljanen

1. Mikä on tällä hetkellä tärkein tehtäväsi kentällä?
2. Minkä puolesta me voisimme rukoilla?
3. Kerro joku ilonaihe tältä vuodelta!
4. Miten joulua vietetään kohdemaassasi?

1.-2. Työkautemme Etiopian Evankelisen Mekane Yesus -kirkon seminaarissa
Addis Abebassa päättyi kesäkuussa. Nyt odotamme viisumia Israeliin. Tarkoituksemme on mennä sinne työhön etiopianjuutalaisten pariin.
3. Kirkon jatkuva kasvu on suuri ilonaihe. Iloitsemme myös siitä, että organisaation johtamisen maisteriohjelman ensimmäiset 34 opiskelijaa valmistuivat
kesäkuussa.

Timo Ahlberg, Suomi/Etiopia
1. Koordinoin kehitysyhteistyöhankkeita Etiopiassa. Työn painopistealueet
ovat vammais- ja vähemmistötyö sekä naisten voimaannuttaminen.
2. Voimme rukoilla rauhaa levottomaan maahan, ja että kaikki viime vuoden
kuivuudesta tai tämän vuoden tulvista kärsineet saisivat tarvitsemansa avun.
3. Iloitsemme siitä, että äidinkielistä perusopetusta on alettu antaa yhä laajemmin Lounais-Etiopiassa.
4. Etiopialaisen kalenterin mukainen joulu osuu meidän kalenterissamme
tammikuun 7. päivälle. Moni perhe pyrkii joulun alla säästämään sen verran,
että saa juhlan kunniaksi hankittua kanan, varakkaimmat lampaan.

Kerttu Huttunen, Etiopia
1. Olin kummilapsityössä neuvonantajana ja palasin marraskuussa Suomeen.
Tulevaisuuteni on nyt täysin avoinna, mutta on mielenkiintoista katsoa, kuinka
Jumala käyttää Etiopiassa oppimiani taitoja.
2. Rukoillaan kummilasten koulunkäynnin ja arjen puolesta.
3. Projektin ensimmäiset kummilapset valmistuivat ylioppilaiksi. On ilo nähdä,
kuinka koulutus todella aukaisee kaikki mahdollisuudet nuorille.
4. Perheet menevät kirkkoon muistelemaan Jeesuksen syntymää. Kirkon jälkeen syödään yhdessä juhlaruokaa. Joulun sanoma Jeesuksesta ja yhdessäolo
on tärkeintä.
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Kohtaamispaikka

Piparinleivontaa
Riikka Halme-Berneking, Angola

Hanna ja Sean Pienaar, Taiwan

1. Tarkastan raamatunkääntäjien kanssa heidän tekemiään käännöksiä Uuden Testamentin kirjoista.
2. Rukoillaan angolalaisten kääntäjien puolesta.
Valmistaudumme tammi-helmikuun vaihteen koulutusjaksoon.
3. Saamme umbundunkielisen UT:n julkaistavaksi
tämän vuoden aikana. Saamme myös songon- ja
kikongonkieliset käännökset Evankeliumeista ja
Apostolien teoista julkaisukuntoon.
4. Kirkkoon mennään jo varhain aamulla, ja siellä viivytään pitkään. Usein seurakunnan nuoret
esittävät joulunäytelmän. Sitten mennään juhlaaterialle koteihin, jonne kutsutaan perheen ulkopuolisiakin ihmisiä.

1. Käymme vankiloissa tapaamassa ulkomaalaisia
vangittuja - kuuntelemme, rohkaisemme, rukoilemme. Joskus olemme yhteydessä vankien sukulaisiin ja hankimme esimerkiksi lääkkeitä, hygieniatarvikkeita ja ruokaa.
2. Rukoillaan, että viranomaiset antaisivat meille
vapaamman pääsyn vankiloihin ja pidätyskeskuksiin.
3. Miesten vankilassa monet vangit ovat kasvaneet
uskossaan, tulleet kastetuiksi ja alkaneet huolehtia
ympärillään olevista ihmisistä.
4. Joulunpyhät ovat täällä tavallisia työpäiviä.
Seurakunnissa järjestetään jokin iltatilaisuus. Aktiivisimmat seurakunnat saattavat myös jalkautua
kaduille joululauluja laulaen.

Maria Stirling, Suomi/Botswana
1. Olen kotimaassa pari vuotta. Olen viimeistellyt
kirkon laulukirjaa, johon tulee 180 laulua usealla
Botswanassa puhuttavalla kielellä.
2. Rukoilemme nuorille, koulutetuille työntekijöille
voimaa ja taitoa työssään. Monet eivät saa täyttä
palkkaa ja työmäärärahoja on vähän.
3. Toukokuussa järjestettiin pappisvihkimys, jossa
vihittiin myös yksi diakoni ja useita evankelistoja
siunattiin tehtäväänsä. Usein nuorille annetaan
tilaa ja vastuuta seurakunnassa ja myös jumalanpalveluksen vetämisessä.
4. Jouluaattona saatetaan kutsua naapureita
kylään syömään ja valvoa koko jouluyö. Lapsille yritetään ostaa uudet vaatteet ja aikuisetkin
pukeutuvat uusiin vaatteisiin, jos heillä on varaa
ostaa niitä.

Sami ja Mari Parkkinen, Israel
1. Sami tekee keskuksen musiikkityötä lasten ja
nuorten parissa sekä tukee koulujen musiikin opetusta ja opettajia sekä Israelin puolella että Länsirannalla.
2. Rukoillaan Lähi-idän rauhan puolesta, niin Israel-Palestiinan kuin Syyriankin.
3. Viime kevättalvella kutsuimme palestiinalaisia ja
israelilaisia kristittyjä koululaisia päivän vierailulle
viettämään yhteistä toiminallista päivää. Kuulin
juuri, että israelilainen koulu on kutsunut Palestiinan koulun vieraaksi viettämään yhteistä leirikouluviikonloppua!
4. Suurin osa Israelin ja Palestiinan väestöstä ei
vietä joulua. Joulu on kyllä erityinen kun sitä viettää täällä, missä kaikki se tapahtui ja saa mennä
joulukirkkoon Betlehemiin.

Jenna ja Jouni Haverinen, Bulgaria
1. Työskentelemme millet-turkkilaisten parissa. He
ovat pääosin muslimeja ja puhuvat äidinkielenään
turkkia. Jouni vastaa nuortentoiminnasta ja tuuraa
pastoria tarvittaessa, Jonna on kotiäitinä.
2. On oleellista löytää ja kasvattaa nuoria, jotka
voivat lähteä opiskelemaan pastoreiksi. Rukoillaan
myös lastemme sopeutumisen puolesta.
3. Kesällä järjestimme ensimmäisen rippileirin,
jonka lopussa 7 leiriläistä kastettiin. Haasteista
huolimatta leiri oli kokonaisuudessaan mahtava.
4. Bulgarian turkkilaisten parissa joulua ei juurikaan juhlita. Oma seurakuntamme juhlii joulua yhdessä kirkolla. Laulamme, kuullaan raamattuopetus ja syödään yhteisen nyyttäripöydän antimia.
Monet muslimit ovat kiinnostuneet näkemään,
miten kristityt juhlivat ja kirkko on täynnä.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalla on lähettejä
myös Aasiassa, jotka palvelevat nopeasti kasvavaa
seurakuntaa sen musiikkitoiminnassa, raamattuopetuksessa ja avioliittokoulutuksessa.
Työn luonteen vuoksi nimettöminä pysyvät lähetit
haluavat kiittää ystäväjoukosta, joka rukoilee työn
puolesta sekä siitä, että viisumit ovat kunnossa
ensi kesään asti. Rukoillaan uuden kirkkorakennuksen toiminnan aloittamisen, musiikkitoiminnan,
vammaistyön ja avioliitto- ja perhetyön puolesta.
Iloitaan, että on saatu aloitettua raamattupiiri ja
sinne on tullut käymään myös kristinuskoa tuntemattomia opiskelijanuoria. Joulua ei virallisesti vietetä vaan se on työpäivä. Joulukirkot ovat täpötäynnä ja lauluja ja muita ohjelmanumeroita on todella
runsaasti. Siksi kristittyjä kehotetaan jäämään näistä uskosta osattomille suunnatuista tilaisuuksista
pois, jotta kaikki saisivat istumapaikat.

Nyt on se aika vuodesta, jolloin on pakko saada pipareita. Teen taikinan, kaulitsen sen ja etsin laatikon pohjalta piparkakkumuotit. Onpa
niitä kertynyt monenlaisia, eikä ihme, kun joukossa on mumminkin vanhoja muotteja. Mistä
aloittaisin?
Sydän – lempimuottini osuu käteeni ensimmäisenä. Sydän muistuttaa rakkaudesta ja
jouluhan on rakkauden juhla. Näin joulun alla
on monenlaista valmistelua juuri siksi, että
haluamme ilahduttaa läheisiämme. Ei suomalaiselle ole kovin helppoa sanoa: ”Rakastan
sinua”. Kuitenkin rakastamme. Sydän kertoo
myös siitä, että me rakastamme, koska Jumala
on ensin rakastanut meitä.
Tähti – seuraavaksi tärkein muottini. Tähti
loistaa kirkasta valoa, jota me näin pimeään aikaan kaipaamme. Valon kaipaus kertoo minulle siitä, että kaipaan Jumalaa. Onko Jumalan
valo niin häikäisevää, että en kestäisi katsoa?
Näin Raamatussa kuvataan, mutta ehkä sillä
tahdotaan sanoa sitä, että synti erottaa meidät Jumalan pyhyydestä. Tähti johdatti idän
tietäjiä niin että he löysivät vastasyntyneen.
Jumalan sana opastaa meitäkin hänen luokseen, joka syntyi vapahtamaan meidät kaikista
synneistämme.
Enkeli – mitä olisi joulu ilman jouluenkeliä? Kukaan ei olisi tiennyt mitään joulusta,
jollei enkeli olisi ilmoittanut paimenille jouluyönä: ”Teille on syntynyt Vapahtaja!” Ja sitten
pimeä yötaivas täyttyi enkeleistä, jotka lauloivat kunniaa Jumalalle!
Ukko ja akka – miten nämä liittyvät jouluun? Joosef ja Maria tallissa? Vai kuvaisivatko
ne ihan tavallisia ihmisiä, jotka viettävät joulua
yhdessä? Mitä tärkeimpiä muotteja!
Kuusi – tästäkin muotista minä pidän. Liittyyhän joulukuusi suomalaiseen joulunviettoon ihan olennaisena osana. Mutta kuusella
on myös oma sanomansa. Se muistuttaa meitä
paratiisin elämän puusta, joka kerran kadotettiin. Kun Ilmestyskirjassa kuvataan taivasta,
siellä on myös elämän puu. Me koristelemme
kuusen palloin ja piparein. Ne kuvaavat elämän puun hedelmiä. Elämän puun vertauskuva olohuoneessa – pieni hetki paratiisia
muistuttamassa meitä siitä paratiisista, jonne
pääsyn Jeesus syntymällään ja kuolemallaan
meille valmisti.
Joulupukki – sellainenkin piparimuotti minulla on, lahjasäkki selässä. Joulu on ilon juhla.
Joulupukki ja tontut ovat meidän tapaamme
iloita ja leikitellä jouluna. Ja tuohan joulupukki
lahjat. Joulupukin esikuva on pyhä Nikolaus,
joka jakoi lahjoja köyhille lapsille. Jouluna minäkin voin muistaa heitä ja jakaa siitä, mitä
olen itse saanut.
Taru Kettunen

Seurakunnan nimikkolähettien tuoreita kuulumisia voit seurata verkkosivuillamme
www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/osallistu/lahetystyo.
Sivuilta löytyy tietoa myös seurakunnan nimikkokohteista, seurakunnan tukemasta kummilapsitoiminnasta ja esimerkiksi Mauri Laineen lähetysaiheisia kirja-arvosteluja. Lisäksi saat tietoa siitä,
kuinka voit itse olla mukana lähetystyössä. Tärkein työ on rukous, mutta voit auttaa myös monella
muulla tavalla, kuten vierailla lähetyksen kirpputoreilla Mikkelissä ja Haukivuorella, juoda kahvit
Tukipilarissa tai lahjoittaa ylimääräiset lankasi lähetyksen hyväksi tehtäviin käsitöihin.
Jokaisella on jotain annettavaa!

Seurakunnassa tapahtuu
Anttola

» Senioritiistai
Senioritiistai kuukauden viimeisenä tiistaina klo 10 srkkeskuksen saleissa (2.krs) tarjoaa mielenkiintoisia aiheita ja
vieraita senioreille. Mahdollisuus nauttia maittava lounas
8€. Tied. Matti Wirilander p.040 529 5358
31.1. Everstiluutnantti Kalevi Salovaara: Talvisodan
pommitukset Mikkelissä
28.2. Dosentti Marko Marttila: Sodat ja kriisit pappien
kokemina kotimaisissa elokuvissa
28.3. Kulttuurijohtaja Marita Kajander: Kaupungin
kulttuuripalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä
25.4. Kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari: Laiskana
hyvällä omallatunnolla?
Kuva: Niko Takala

Jumalanpalvelukset ja hartaudet
kirkossa
Su 11.12. klo 10 Messu. Paukkala,
Stenlund
Su 18.11. klo 17 Messu. Koskinen,
Stenlund
La 24.12. klo 14 ja 16 Jouluaaton
hartaudet. Koskinen, Stenlund
Su 25.12. klo 7 Jouluaamun sanajumalanpalvelus. Koskinen, Stenlund
Ma 26.12. klo 10 Messu. Rossi,
Stenlund
Su 1.1. Messu
Pe 6.1. klo 10 Messu
Su 8.1. klo 10 Messu
Su 15.1. klo 17 Messu
Su 22.1. Messu, Herättäjän kirkkopyhä
Su 29.1. klo 10 Naistenpäivän messu
Su 5.2. klo 10 Messu
Lähetys
Ke 18.1. klo 13 Kirkonkylän lähetyspiiri Maija Pulkkisella, Kanervatie 4 B 9
Partio
Ke 14.12. klo 17.30 Puurojuhla
Ke 28.12. klo 10 Kynttilänkeruutalkoot hautausmaalla. Kuumaa mehua,
suolapalaa ja pipareita. Ilm. vastuuhenkilölle 20.12. mennessä!
Ti 13.12. Ei kolokertaa, jatkuu 10.1.
Miehet
Ke 18.1. ja 15.2. klo 18 Miestenpiiri
srk-talossa
Nuoret
To 19.1. klo 15.30 Rymyilta yläkouluikäisille srk-talossa. Tied. 0400
143 453, minna.suihkonen@evl.fi

» Parikanniemen jouluvaellusta
vietetään 20. kerran
Parikanniemen lastenkodilla Ristiinassa järjestetään jo
20. kerran suosittu Matka Betlehemiin -jouluvaellus
9.-10.12.2016. Juhlavuoden kunniaksi käsikirjoitusta ja
vaellusta on hiukan uudistettu perusvaelluksen sanomaa
unohtamatta. Uudistuksen ovat tehneet Johanna Talo ja
Raija Ohlis.
Jouluvaelluksen toteuttavat yli 60 Parikanniemen lasta,
työntekijää ja vapaaehtoista. Ennen vaellusta Mikkelin
hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen pitää alkuhartauden
ja siunaa vaelluksen ja sen toteuttajat matkaan.
Jouluvaellus aloitetaan Riihikirkossa laulamalla
joululauluja ja ryhmät kiertävät vaelluksen oppaan
johdolla. Vaellus päättyy seimeltä lastenkodin tupaan, jossa
on glögitarjoilu sekä arpajaiset ja myyjäiset lastenkodin
hyväksi. Vapaaehtoinen veroraha.
Vaellukseen on varattava aikaa noin tunti ja
huomioitava pukeutumisessa sääolosuhteet.
Matka Betlehemiin jouluvaellus Parikanniemen lastenkodilla
Perjantaina 9.12.2016 klo 17-20
Lauantaina 10.12.2016 klo 16-19
Osoite: Parikanniementie 130, 52320 Vitsiälä
(noin 16 km Mikkelistä).
Ryhmien ilmoittautumiset: toimisto, 0400 744 061/
Risto Teittinen
Lisätietoja: www.parikanniemi.fi

» Aikuisrippikouluun?
Rippikoulu on perehtymistä elämän ja uskon kysymyksiin.
Rippikouluun tullaan kun elämässä tulee eteen erilaisia
etappeja; kirkkohäät, kutsu kummin tehtävään, elämän
suunnan ja tarkoituksen etsiminen. Rippikoulussa voi
pohtia omia valintojaan ja arvojaan. Jos haluat tulla
aikuisrippikouluun, ota rohkeasti yhteyttä!
Tiedustelut: Lassi Suihkonen p. 0400 143 721,
lassi suihkonen@evl.fi

Muut
To 8.12. klo 18 Kuusenkoristajaiset
kirkossa
Ke 14.12. klo 18 Crescendo-kuoron
konsertti kirkossa
To 15.12. klo 15 Joulutunnelmaa Palvelukeskuksessa. Yhteislauluja, kuorolaulua, joulupuuro ja torttukahvit
Ke 25.1. klo 14 Lauluhetki Palvelukeskuksessa. Kahviraha mukaan
Su 29.1. Naistenpäivä: Kiitollisuus, ilo
ja armo. Messu kirkossa klo 10, päiväjuhla srk-talossa klo 12
Ke 8.2. klo 13 Päiväseurat srk-talossa

Haukivuori
Jumalanpalvelukset ja hartaudet
Su 11.12. klo 10 Messu kirkossa.
Mällinen, Siikavirta
Su 18.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
srk-talossa. Liukkonen, Siikavirta
La 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus
kirkossa. Liukkonen, Siikavirta
Su 25.12. klo 8 Messu kirkossa. Ikonen, Siikavirta, kirkkokuoro
Su 1.1. klo 17 Messu kirkossa
Pe 6.1. klo 15 Messu srk-talossa
Su 8.1. klo 10 Sananjumalanpalvelus
srk-talossa
Su 15.1. klo 10 Messu srk-talossa
Su 22.1. klo 10 Messu kirkossa
Su 29.1. klo 10 Sananjumalanpalvelus
srk-talossa
Su 5.2. klo, 17 Messu srk-talossa
Käytä kirkkokyytiä! Kyyti lähtee
apteekin edestä puoli tuntia ennen
jumalanpalveluksen alkua. Reitti:
Apteekki - Koulutie - Pirttitie – Itätie
– Kapeaselkä – kirkko. Edestakaisen
kyydin hinta 5 €/hlö. Kuljettajana Kari
Paavilainen. Tervetuloa kirkkomatkalle!
Lähetys
Su 6.1. Loppiaisen klo 15 messun
jälkeen lähetystilaisuus srk-talossa.

Kahvit.
Ke 18.1. ja 1.2. klo 12 Asemankylän
lähetyspiiri srk-talossa
Lapset ja perheet
Ke 14.12. klo 18 Lasten joulujuhla
kirkossa. Hartautta, kynttilänvaloa ja
jouluista tunnelmaa. Tarjoilun vuoksi
ilm. 9.12 menn. 0400 143 436
Muut
Ma 12.12. klo 17 Miesten piiri srktalossa, jatkuu ma 16.1.
Su 15.1. klo 14 Seurat Anneli Pulkkisella, Pohjantähdentie 35. Liukkonen
sekä Parikanniemestä Matti Kostamo
ja Jouko Jyrkämä. Kahvit alussa
Su 5.2. klo 13 Vapaaehtoisen ystäväpalvelun tilaisuus koululla

Ristiina
Jumalanpalvelukset ja hartaudet
kirkossa
Su 11.12. klo 10 Messu. Rossi,
Nousiainen
To 15.12. klo 9.30 Perheiden, päivähoidon ja eskareiden joulukirkko.
Haaparanta, Nousiainen
Su 18.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Rossi,Stenlund
La 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus.
Haaparanta, Nousiainen, srk-kuoro
La 24.12. klo 22 Jouluyön messu.
Rossi, Nousiainen
Su 25.12. klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus. Haaparanta, Nousiainen, srk-kuoro
Su 1.1. klo 10 Messu
Pe 6.1. klo 10 Messu
Su 8.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 15.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 22.1. klo 17 Messu
Su 29.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 5.2. klo 10 Messu
Himalansaaren kirkko
Su 25.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Haaparanta, Stenlund
Muut
To 15.12. klo 10.30- 13 Puurojuhla
srk-kesk. Valon salissa. Puurotarjoilu
ja ohjelmaa.Jos tarvitset kyydin, ota
yhteyttä 0400 143 452

Ristimäki
Jumalanpalvelukset ja hartaudet
Tuomiokirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 11.12. Sanajumalanpalvelus, Parikanniemen kirkkopyhä. Jouko Jyrkämä s., Karjalainen
Su 18.12. Kauneimmat joululaulut
-messu. Ukkonen, Kälviä, Asantekuoro
La 24.12. klo 13, 14 ja 15 Jouluaaton
hartaudet Harjun kappelissa
La 24.12. klo 13 ja 14 Jouluaaton
hartaudet Rouhialan kappelissa
La 24.12. klo 15 Perhehartaus.
Martikainen, Karjalainen
La 24.12. klo 17 Jouluaaton hartaus.
J. Palm, Karjalainen
La 24.12. klo 23 Jouluyön messu.
Ukkonen, Kälviä
Su 25.12. klo 9 Jouluaamun sanajumalanpalvelus. Koivikko, Kallio,
Tuomiokirkkokuoro
Ma 26.12. Messu. Kilpeläinen, Kallio
Su 1.1. Messu
Pe 6.1. Messu
Su 8.1. Messu
Su 15.1. Sanajumalanpalvelus
Su 22.1. Sanajumalanpalvelus, rippikoululaisten kirkkopyhä
Su 29.1. Messu, pappisvihkimys
Su 5.2. Perhemessu
Päivähartaudet
Tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo
12. Ehtoollinen 14.12., 28.12., 11.1.
ja 25.1.
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In English
Sundays at 1 pm (klo 13), Crypt of
Mikkeli Cathedral: 11.12. Christmas
Carol Service, 22.1. English Service
Hiljainen iltahetki
Hetki tuomiokirkon kryptassa antaa
mahdollisuuden olla Jumalan hoidettavana, tilaisuuden päätteeksi yhteinen teehetki. Tule hiljentymään ja
rukoilemaan klo 19: to 19.1., 16.2.
Rukouspiiri
Rukouspiiri kokoontuu joka ma srkkesk. Aulakamarissa klo 12, vuoden
viim. kerta 19.12. Huom: tammikuun
alusta aloitusaika klo 13!
Kylväjä-piiri
Sunnuntaisin klo 16 srk-keskuksen
Aulakahviossa:
11.12. Lähetystyöntekijä Urpo kyyhkynen: Mä suuren ilon ilmoitan
8.1. Lähetyskasvatussihteeri Marja
Holm: Voi mikä riemu - kuulumisia
srk:n lähetystyöstä
12.2. Koulutusvastaava Pentti Marttila: Seurakunta lähettää kaikkeen
maailmaan
Mikkelin Kristityt Ikinuoret
Kokoontumiset srk-keskuksen Aulakahviossa klo 13: 3.1., 7.2. ja 7.3.
Lähemäki
Su 25.12. klo 15 Joulukirkko perheille
srk-talossa. Koivikko, Kälviä
Su 22.1. klo 15 Yhteisen leivän jaamme –messu srk-talossa
Laajalampi
Su 25.12. klo 12 Joulukirkko srk-kodissa, ehtoollinen. E. Laine, Kälviä

Savilahti
Jumalanpalvelukset ja hartaudet
Pitäjänkirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 11.12. Messu. Luukkonen, Määttä,
kirkkokuoro
Su 18.12. Messu. T. kettunen,
S. Kettunen
La 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus
Pitäjänkirkossa. T. Kettunen, Määttä
Su 25.12. klo 7 Jouluaamun sanajumalanpalvelus. Martikainen, Määttä,
kirkkokuoro
Ma 26.12. klo 18 Messu. Martikainen,
Määttä
Su 1.1. Messu
Pe 6.1. Messu
Su 8.1. Messu. Messun jälk. seppeleenlasku sankarihaudoille
Su 15.1. Messu
Su 22.1. klo 18 Iltakirkko. Messun
jälk. lähetyskahvit, Saara Karttunen
Su 29.1. Messu, Kansan Raamattuseuran kirkkopyhä
Otava
To 8.12. klo 17 Otavan kuusennostajaiset. Puuroa ja kuusen koristelua
kaikenikäisille
Su 25.12. klo 9 Jouluaamun jumalanpalveus srk-talossa. Martikainen,
Määttä, Otavan kuoro
Su 22.1. klo 15 Kinkerit srk-talossa.
T. Kettunen, Määttä
Su 5.2. klo 12 Messu srk-talossa
Rantakylä
Su 8.1. klo 15 Messu srk-kodissa
Muut tapahtumat
Pe 20.1. klo 18 Ekumeeninen kirkkovaellus: Pelastusarmeija – Tuomiokirkko – Pitäjänkirkko – Ortodoksikirkko – srk-keskus. Päätteeksi teehetki.
Oma lyhty mukaan!

Seurakunnassa tapahtuu
Suomenniemi

Kauneimmat joululaulut

Jumalanpalvelukset ja hartaudet
kirkossa
Su 11.12. klo 17 Messu. Ikonen,
Kemppinen
La 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus.
Suihkonen, Kemppinen
Su 25.12. klo 7 Jouluaamun sanajumalanpalveus. Suihkonen,
S. Kettunen
Su 1.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Mällinen, Karjalainen
Pe 6.1. klo 10 Messu
Su 8.1. klo 17 Sanajumalanpalvelus
Su 15.1. klo 10 Messu
Su 22.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 29.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 5.2. klo 10 Messu, Yhteisvastuun
avauspyhä
Lapset
La 17.12. klo 15 Perheiden joulujuhla srk-kodissa. Tervetuloa koko
perheen voimin!
Muut
To 8.12. klo 11 Vanhemman väen
joulujuhla srk-kodissa. Wirilanderit,
Kemppinen
Pe 9.12. klo 13 Annikinpäivät Jussilassa, Rantasuontie 10. Wirilander,
Kemppinen
Ma 19.12. klo 14 Joulukertomusten
ja -laulujen iltapäivä srk-kodissa.
Matti Wirilander, Kemppinen.
Kahvit
Ke 21.12. klo 18 Tuomaan päivän
jouluvaellus Painalluksenmäen maisematornilla, Kirkonkyläntie 435.
Suihkonen, Wirilander, Kemppinen.
Hartaus, joululauluja, glögiä
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Anttola

Su 11.12. klo 18
Anttolan kirkko, Mikkelintie 14
Pe 23.12. klo 18 Anttolanhovin
kota, Hovintie 224

Haukivuori

To 8.12. klo 18 Häkkilän Erämaja,
Saksanrannantie 17
Pe 9.12. klo 18 Kantalan vanha
koulu, Pohjoiskankaantie 25
Su 18.12. klo 18 Haukivuoren
kirkko, Kirkontie 291

Ristiina

Su 11.12. klo 19 Ristiinan kirkko,
Kissalammentie 2

Ristimäki

Pe 9.12. klo 18 Tuomiokirkko
Su 11.12. klo 13 Christmas Carols
at Mikkeli Cathedral, Ristimäenkatu 2
Su 11.12. klo 18 Tuomiokirkko.
Crescendo-kuoro
Ke 14.12. klo 14 Kahvila Nanda,
Savilahdenkatu 12
Ke 14.12. klo 18 Pitkäjärven srkkoti, Kangaskatu 12-14
To 15.12. klo 18 Silvastin Tupa,
Haahkalantie 20
To 15.12. klo 19 Bar Pihlaja, Vesitorninkatu 16
To 15.12. klo 18 Tuomiokirkko.
Musiikkiopiston kuoro

La 17.12. klo 14 Kauppakeskus
Stella, Maaherrankatu 13
Su 18.12. klo10 Kauneimmat joululaulut –messu tuomiokirkossa.
Asante-kuoro
Su 18.12. klo 15 Laajalammen
srk-koti, Kaituentie 27
su 18.12. klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut tuomiokirkossa.
Lapsikuoro Satakielet, nuorten
lauluryhmä
Su 18.12. klo 18 Tuomiokirkko.
Cantus Michaelis
Ma 19.12. klo 18 Tuomiokirkko.
Tuomiokirkkokuoro
Ke 21.12. klo 18 Hartaat kauneimmat joululaulut Rouhialan
kappelissa, Rouhialankatu 52.
Asante-kuoro
Ke 21.12. klo 19 Nuorten kauneimmat joululaulut tuomiokirkossa

Su 11.12. klo 15 Rantakylän srkkoti, Sokkalantie 25
Su 11.12. klo 18 Rämälän koulu,
Vehmaskyläntie 1. Joulupuuro
klo 17.30, kahvit
Ke 14.12. klo 19 Helppanala
Vesalaisilla, Helppanalantie 36
To 15.12. klo 19 Pajula Pajusilla,
Pajulantie 68B
Pe 16.12. klo 18 Tikkala Sulkusalmilla, Tikanpelto 4
Pe 16.12. klo 18 Ihastjärven
koulu, Ihastjärventie 170
Su 18.12. klo 13 Asilan Erämaja,
Hänniläntie 21 A
Su 18.12. klo 15 Rahula Ristolassa, Kirmaalantie 21
Su 18.12. klo 19 Pitäjänkirkko,
Otavankatu 9. Tulkataan viittomakielelle
Ma 19.12. klo 19 Parkkila Honkalinnassa, Parkkilantie 120

Savilahti

Suomenniemi

To 8.12. klo 18.30 Kuvaala Lautiaisilla, Kuvaalantie 63
Su 11.12. klo 13 Korpijärven kylätalo, Haajalantie 2. Kahvit ja lähetysmyyjäiset
Su 11.12. klo 14 Otavan srk-talo,
Puulantie 21. Kuoro, jouluseimi

Pe 9.12. klo 13 Jussila, Rantasuontie 10
Su 18.12. klo 15 Suomenniemen
kirkko, Suomenkyläntie 12
Muutokset mahdollisia, tarkat
ajat ja paikat kirkollisissa ilmoituksissa Kaupunkilehdessä

Yhteisvastuukeräys 2017
Keräys auttaa ihmiskaupan uhreja Suomessa
ja kansainvälinen työ keskittyy erityisesti
konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan
kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.
Keräys alkaa su 5.2.
Anttola Su 5.2. klo 10 Yhteisvastuuavaus kirkossa, klo 11.30
YV-rokka ja info kerääjille
Haukivuori Su 12.2. Yhteisvastuukirkko, kirkkokahvit
Ristiina Su 5.2. Yhteisvastuuavaus srk-keskuksessa klo 14,
Kauneimmat hengelliset laulut -tilaisuus, kahvit ja arpajaiset
YV:n hyväksi
Ristimäki To 26.1. klo 17.30 YV-koulutus kerääjille Kirkonmäen srk-talossa. Su 5.2. klo 10 Perhemessu Tuomiokirkossa,
jonka jälkeen lounas YV:n hyväksi srk-keskuksessa, 2. krs. (aik.
8€, 4-12v. 4€). Ma 6.2.Yhteisvastuukeräyksen startti klo 12–
15 Stellassa.
Suomenniemi Su 5.2. Messu, kirkkokahvit ja infotilaisuus
Kuva: Katja Tahja

Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunta toivottaa
Polun lukijoille siunattua
Vapahtajamme syntymäjuhlaa
ja armorikasta
vuotta 2017!

Seurakunnassa tapahtuu
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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

Kristittyjen ykseyden
ekumeenisen rukousviikon
18.-25.1. tapahtumia Mikkelissä
Keskiviikko 18.1.
klo 11 Aamuhartaus ViaDiassa, Porrassalmenkatu 1.
Erkki Laine (lut.)
Torstai 19.1.
klo 9.30 Aamupuuro ja virsikaraoke Adventtikirkossa,
Rouhialankatu 2
klo 18 Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa-rukousilta
Pelastusarmeijalla, Pirttiniemenkatu 6
klo 19 Hiljainen iltahetki tuomiokirkon kryptassa,
Ristimäenkatu 2. Iltatee
Perjantai 20.1.
klo 11 Aamuhartaus ViaDiassa. Hannu Hietaniemi (vap.)
klo 18 Kirkkovaellus: Pelastusarmeija-tuomiokirkko-Pitäjänkirkko-Pyhän ylienkeli Mikaelin kirkko (Paavalinkatu 4).
Hartaudet pysähdyspaikoissa, ort.kirkossa ehtoopalvelus ja
iltatee. Ota oma lyhty mukaan!
klo 19 Rooted-ilta Vapaaseurakunnassa, Savilahdenkatu
26. Ylistystä, rukousta, opetusta
Lauantai 21.1.
klo 10 Jumalanpalvelus Adventtikirkossa, mukana myös
Tero Ojasalo (hell.) ja Tiina-Mari Mällinen (lut.)
klo 17 Vigilia Pyhän ylienkeli Mikaelin kirkossa
Sunnuntai 22.1.
klo 10 Liturgia ja kirkkokahvit Pyhän ylienkeli Mikaelin
kirkossa, mukana Petteri Kilpeläinen (lut.)
klo 18 Kristittyjen yhteinen ilta tuomiokirkossa, musiikkia
ja rukousta
Maanantai 23.1.
klo 11 Aamuhartaus ViaDiassa, Tero Ojasalo (hell.)
klo 17 Rukouksen talo Lähemäen srk-talossa,
Paukkulantie 27
Tiistai 24.1.
klo 11 Aamuhartaus ViaDiassa, Antti Kakriainen (hell.) ja
Mika Hänninen (vap.)
Keskiviikko 25.1.
klo 11 Aamuhartaus ViaDiassa, Markku Liukkonen (lut.)
klo 18 Mikkeli rukoilee-ilta Helluntaisrk:ssa, Porrassalmenkatu 57. Mukana nuorten aikuisten bändi
Tiedot tarkentuvat tammikuussa!

Päiväkerhot
Seurakuntien päiväkerhot on tarkoitettu 3-5-vuotiaille kotihoidon ja perhepäivähoidon lapsille. Kerhopaikat
ja lisätietoa toiminnasta löydät kotisivultamme mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi tai Facebookista, Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan lapset.
Tied. 0400 143 242. Päiväkerhot
jäävät joululomalle 16.12., toiminta
jatkuu viikolla 2.
Perhekerhot
Kokoontuvat ke klo 9 -11 Anttolassa,
Kirkonmäellä, Lähemäellä, Otavassa,
Rantakylässä ja Rouhialassa sekä
pe Haukivuorella klo 10-12. Mukavaa puuhaa isoille ja pienille, lisäksi
mahd. nauttia korvausta vastaan
kahvi- ja mehu sekä kahvileipätarjoilusta. Tarkemmat tiedot nettisivuilta
ja lastenohjaajilta. Tervetuloa aikuiset
ja lapset!
Perhekerhojen retket Susiniemen
leirikeskukseen viikolla 50, tied.
lastenohjaajilta. Perhekerhot jäävät
joululomalle 16.12., toiminta jatkuu
viikolla 2.
Muskarit
Muskarissa iloitaan ja leikitellään
musiikin tahdissa sekä opetellaan
musiikin perusasioita. 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. Tied.
0400 143 318. Jatkuu 17.1.
Taaperomuskari Rouhialan srk-kodissa joka toinen ma klo 9.30-10.15,
2-3v lapsille vanhempineen. Tied.
0400 143 318. Jatkuu 16.1.
Ristiina Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2, to klo 9-9.30 talon väki sekä
9.30-10 lapset ja aikuiset. Tied. 0400
143 672. Jatkuu 10.1.
Pyhäkoulut
Pyhäkoulu on lasten ikioma kirkkohetki, joka kestää puolesta tunnista
tuntiin. Ohjaajina ovat vapaaehtoiset
seurakuntalaiset. Tervetulleita ovat
kaikki 3v. täyttäneet ja sitä vanhemmat lapset. Tied. 0400 143 424
Laajalammen srk-koti su klo 12
Tupala Mäkituvantie 2F 30 su klo 11
Lastentupa
4 v. täyttäneille lapsille la klo 9.3012.30. Ohjelmassa pyhäkouluhetki ja
monenlaista mukavaa puuhaa sisällä
ja ulkona. Mukaan omat eväät, sisäjalkineet ja sään mukainen ulkoiluvarustus. Maksuton.
Mikkeli Seurakuntakeskuksen Kuuttitupa 10.12.ja 21.1., tied. 0400
143 320
Ristiina Seurakuntakeskuksen päiväkerhotila 10.12. ja 28.1., tied. 0400
143 671

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.
Donkkis Big Night, E-Savon Ev. lut.
Kansanlähetys
Donkkis Big Night on junioreiden
toiminnallinen ilta. Tied. Etelä-Savon
Kansanlähetys/
Sari-Anne Vauhkonen 044 542 5466
Anttolan srk-talo ti 14.2. klo 16-18.15
Haukivuoren srk-talo ti 7.2. klo 1618.15
Ihastjärven koulu ma 6.2. klo 17.3019.45
Lähemäen srk-talo pe 27.1. klo
17.30-19.45
Rantakylän srk-koti to 19.1. klo
17.30-19.45
Ristiinan koulukeskus to 2.2. klo
17-19.15
Järj. Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys
ja Mikkelin tuomiokirkkosrk
Praising Kids -gospel-liikuntaryhmä
Lähemäen srk-talossa klo 17
Perjantaisin: 9.12., 11.12. joulujuhla,
20.1., 4.2.
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
Nuotta-nuortenillat
Lähemäen srk-talossa klo 18
Perjantaisin 20.1., 4.2.
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
Lisätiedot wp.sekl.fi/savo/ tai SariAnne Vauhkonen p. 044 542 5466
Järj. Etelä-Savon Ev. lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkosrk

Naiset ja äidit
Praising Ladys
Naisten ylistystanssiryhmä Lähemäen
srk-talossa perjantaisin klo 18-20:
16.12. Tervetuloa ylistämään Herraa
Jumalaasi!
Naisten tuumauspiiri
Suomenniemen srk-kodissa ti 13.12.
klo 17. Kahviraha 2€. Tied. 0400
143 722. Kevätkausi alkaa 3.1.
Äitien saunailta
Ruunaniemen rantasaunalla kerran
kuussa klo 18.00-20.30. Saunomista,
juttelua, iltapalanyyttärit, hartaus.
Tied. 0400 143 668
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä jää toistaiseksi
tauolle.

Miehet ja isät
Aloittelijoiden raamattupiiri miehille
Parilliset tiistait klo 17 srk-kesk. Aulakahviossa 10.1. alk.. Tied. Veli-Ville
Varneslahti 0440 888 107
Miesten keskusteluillat
Iltojen aiheet ja alustukset koskettelevat miehen elämänpiiriä, alustuksen
jälkeen keskustelua. Yritys tai yhteisö
jossa vieraillaan tarjoaa kahvit ja
esittelee toimintaansa. Lopuksi iltahartaus. Aloitus klo 18.
Ti 10.1. Mikkelin Klubilla, Maaherrankatu 13. Esko Siljanen: Kirkon kasvun
salaisuus
Miesten piiri
Kaikille miehille avoin hengellinen
keskusteluryhmä Kirkonmäen srk-talon kahviossa. Kokoontumiset joka ke
klo 14, alk. 4.1. Tied. Raimo Paajanen
0400 653 736
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä jää toistaiseksi
tauolle.

Ikäihmiset
KERHOT ALUEITTAIN
Anttola
Kyytikerho srk-talossa 8.12.klo 12-14
puuron äärellä. Tarjoilu 2€. Jatkuu
12.1. Tied. 0400 143 258
Haukivuori
Pöytä on katettu srk-talossa kerran/
kk to klo 10-12. Lounas ja kahvi 8€.
Jatkuu 26.1. Taksikyyti kirkonkylästä
6€. Tied. 0400143 434
Ristiina
Seurakuntakerho srk-keskuksessa joka
toinen to klo 11-13. Lounas ja kahvi
9€. Jatkuu 12.1. Tied. 0400 143 452
Ristimäki
Laajalammen srk-kodissa ma 12.12.
klo 11.30. Ruokailu 11.30, ohjelma
12.30, lounas ja kahvi 8€. Jatkuu 9.1.
Tied. 0400 143 238
Srk-keskuksen Aulakahviossa ke
14.12. klo 13. Kahvi 2€. Jatkuu 12.1.
Tied. 0400 143 237
Kiiskinmäen Päiväkeskuksen kerhotilassa to 15.12. klo 13. Kahvi 2 €.
Jatkuu 12.1.Tied. 0400 143 722
Lähemäen srk-talossa joka toinen to.
Lounaskerta: 15.12. klo 11-13.30 lounas, juhla, kahvi ( tarjoilut 10 €, 1.12.
menn. ilmoittautuneille). Jatkuu: lounaskerta 19.1. klo 10.15 ja kahvikerta
2.2. klo 12.30. Tied. 0400 143 257
Senioritiistai srk-kesk. salit, 2.krs,
kerran/kk ti klo 10-12. Asiantuntijaluento klo 10, lounas (8€) klo 11.15
Jatkuu 31.1. Tied. Matti Wirilander
040 529 5358
Savilahti
Vanhemman väen kerho Kirkonmäen
srk-talossa to 8.12. klo 10.30-11.30.
Lounas 6€. Jatkuu 12.1.. Tied. 0400
143 429
Päiväpiiri Rantakylän vanhustentalon
kerhohuone, joka toinen ke klo 14.
Kauneimmat joululaulut 14.12., jatkuu 4.1. Tied. 0400 143 429
Vanhemman väen piiri Otavan srktalossa ti 13.12.: sauna ja uinti 10-11,
lounas klo 12, 6€. Jatkuu 10.1. Tied.
0400 143 419
Suomenniemi
Kerho srk-kodissa klo 13-15, kerran/
kk. Kahvi 2€. Jatkuu 17.1. Tied.0400
143 722

Seurakunnassa tapahtuu
Diakonian
aamupalat
ja pienryhmät
Diakonian aamupalat
Haukivuori Työnkulman kerhohuone
ke klo 9-10, jatkuu 11.1. Ristiina Pellosniemen koulu ma klo 9-10, jatkuu
9.1. Mikkeli Ei diakonian aamupalaa.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa lounaalla tiistaisin klo 11 Mikkelin Työttömissä, Porrassalmenk.1.
ANTTOLA
Päivä kerrallaan -päihdekuntoutujien
vertaistukiryhmä Rinnetien kerhohuoneessa ti 13.12.klo 14-16. Tarjoilu
2€. Jatkuu 24.1. Tied. 0400 143 258
Peittotalkoot srk-talon yläkerta ke
14.12. klo 12-14. Jatkuu 11.1. Tied.
0400 143 258
Aamuvirkut talkoissa 8.12. klo 16.3019.30 Kuusenkoristajaisissa kirkossa
ja srk-talossa. Jatkuu 10.1. Aamupala
3€. Tied. 0400 143 258
HAUKIVUORI
Diakonian päiväkahvit srk-talon
kahviossa, kk:n 1. ma klo 13. Kahvi 3€
diakonian hyväksi. Jatkuu 9.1.
Tiistaitupa srk-talon Takkatuvassa ti
klo 12. Ohjelmasta vast. eri järjestöt
ja srk. Kahvi 2€. Jatkuu 10.1.
MIKKELI
Kirkonemännät ja diakoniawäki
Kirkonmäen srk-talossa ma, jatkuu
9.1. 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
419
TYÖTTÖMÄT/TYÖIKÄISET
Työttömien vertaisryhmä ti 13.12.
klo 9.30-10.30, Annikinkatu 4. Jatkuu
17.1. Tied. 0400 143 258
Työttömien joulujuhla srk-keskuksessa ke 14.12. klo 11-13. Joululauluja,
näytelmä, joulupuuro
VAMMAISTYÖ
Kehitysvammaiset
Haukivuori Srk-kerho Pääskylän
palvelukodissa ti klo 13-14, 1 krt/kk.
Tied. 0400 143 434
Mikkeli Srk-keskuksen Aulakahviossa
ke 14.12. klo 18-19, jatkuu 11.1. Tied.
0400 143 238
Kuurot/viittomakieliset
Kauneimmat joululaulut 18.12. klo 19
Pitäjänkirkossa, tulkataan viittomakielelle
Srk-ilta Kirkonmäen srk-talon kahviossa 24.1. klo 16-18. Tied. anne.poyry@
evl.fi tai 0400 143 419
Huonokuuloiset
Tekstitetty messu 5.2. klo 10 Pitäjänkirkossa
Näkövammaiset
Kerho srk-keskuksen Aulakamarissa
ti 13.12. klo 12.30-14. Kevätkaudella vain retkipäivä 16.5. Tied. 0400
143 238

Vapaaehtoiset
Lue vapaaehtoistoiminnasta lisää:
vapaaehtoistyö.fi/mikkeli
Mikkeli
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteys Mari Ylöseen
0400 143 232 tai Hannele Häkkiseen
0400 143 253
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KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen.

01019 0071
Joka ilta klo 18-01,
viikonloppuisin -03 asti
Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi
mukaisen hinnan (pvm/mpm).

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
Läheisensä menettäneiden ryhmät
Srk-keskuksessa, Savilahdenk. 20.
Tied. ja ilm. 22.2. menn. 0400
143 257, tarja.nousiainen@evl.fi.
Ryhmät:
Ti klo 10-11.30: 7.3., 14.3., 28.3., 4.4.,
18.4., 25.4., 9.5.
To klo 16.30-18: 9.3., 16.3., 30.3.,
6.4., 20.4., 4.5., 18.5.
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

Lähetys
Kokoontuvista lähetyspiireistä ilmoitetaan kirkollisissa.
Kahvila Tukipilari
Avoinna ma-pe klo 11-15.
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
To 8.12. klo 18 Mikkelin musiikkiopisto
Pe 16.12. klo 19 Joulukonsertti, Mikkelin Viihdelaulajat. Vapaa pääsy, ohj.
10 €
Pe 6.1. klo 18 Tahtoisin löytää Joulun
lapsen, Crescendo. Vapaa pääsy, ohj.
10€

Muut tapahtumat
In English
Crypt of Mikkeli Cathedral at 1 pm
(klo 13): Sun 11.12. Christmas Carol
Service, Sun 22.1. English Service
Lähemäki Congregation House Fri
16.12., 13.1., 27.1. English Bible stydy

Herätysliikkeet
KANSAN RAAMATTUSEURA
Rukouksen talo
Ma klo 17 Lähemäen srk-talolla sekä
tuomiokirkon kryptassa ti klo 12-14
(ei 10.1.). Tied. Anu Kustaanheimo 044 314 5904, Heljä Pulkkinen
040 701 3933
Sanan talvipäivä 29.1.
Klo 10 Messu Pitäjänkirkossa, s. Ulla
Saunaluoma. Messun jälk.kahvit
ja päivätilaisuus Kirkonmäen srktalossa. Saunaluoma, Laine ja Matti
Karjalainen
HERÄTTÄJÄ
Siioninvirsiseurat
Ti 17.1. klo 14 srk-kesk. Aulakahvio
To 2.2. klo 18.15 srk-kesk.Yläsali
KANSANLÄHETYS
Gospeljumppa
Peitsarin koululla ke 16.30-17.30,
naisten ja miesten yhteisryhmä. Oma
alusta ja juomapullo mukaan! Tied.
044 542 5466
Ristimäki
Su 11.12. klo 11.30 Joululuhla srkkesk. saleissa, 2. krs. Toni Kokkonen,
Matti Manninen
To 5.1. ja 2.2. klo 18 Sisälle sanaan –
raamattuluennot srk-kesk. Aulakahviossa. Jorma Pihkala: Ilmestyskirjasta
Raamattu- ja kylpylämatka 28.5–2.6.
Pärnuun hotelli Emmiin. Ilm. 0440
214248, seera.ollikainen@gmail.com
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Päivätilaisuudet
Srk-kesk. Aulakahviossa klo 14, kahvitarj. klo 13.30. Su 1.1.Markku Liukkonen, Juha Hasanen. Su 5.2.Pentti
Smeds, Juha Hasanen
Raamattupiiri
Ma 16.1. ja 30.1. klo 13 srk-kesk.
Kokouskellarissa. Martti Juutilainen,
Matti Miettinen

Joululahjaidea
omalle kummille
ja kummilapsille!

Anna lahja,
jossa on
tunnetta!

Kummipeli
ystävänpäivänä
14.2.

Kummipeliin kaksi
yhden hinnalla!

Liput alk. 10€

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaihde p. 0400 143 300

Urpo Karjalainen: Ihmeellinen
Neuvonantaja. Jesajan kirjan
historia.
Lapua: Herättäjä-Yhdistys, 2016.
240 sivua.
Herättäjä-Yhdistyksen mikkeliläinen aluesihteeri Urpo Karjalainen keskittyy tuoreimmassa teoksessaan Jesajan kirjan
syntyyn sekä teologiseen sisältöön. Jesajan kirja on monessa suhteessa keskeinen: Se on Vanhan testamentin kirjoista kaikkein eniten siteerattu Uuden testamentin puolella.
Myös luterilaisen kirkkomme jumalanpalveluksissa huomattava osa Vanhan testamentin lukukappaleista on peräisin Jesajan kirjasta. Varhaiset kristityt kokivat, että monet
Jesajan ennustukset toteutuivat Jeesuksen elämässä.
Karjalainen edustaa tutkimukseen vakiintunutta näkemystä, jonka mukaan Jesajan kirja koostuu kolmesta osasta:
Ensimmäinen Jesaja (luvut 1–39), Toinen Jesaja (40–55) ja
Kolmas Jesaja (56–66). Tämä jaottelu on hallinnut tutkimusta jo yli sadan vuoden ajan. Mikään edellä mainituista kolmesta osasta ei ole kirjallisesti yhtenäinen, vaan kuhunkin
on kertynyt vuosisatojen mittaan uutta ainesta.
Karjalainen on perehtynyt aiheeseensa syvällisesti. Hän
vyöryttää lukijan eteen ajoittain paljonkin nimiä ja vuosilukuja. Karjalaisen tyyli kirjoittaa on samanaikaisesti sekä
asiapitoinen että hauska. Tuhdin asiasisällön lomassa on sopivin väliajoin kirjoittajalle tunnusomaisia kevennyksiä.
Teoksen neljännen pääluvun muodostaa katsaus apokryfiseen kirjoitukseen Jesajan taivaaseenastuminen. Se
lienee useimmille suomalaisille lukijoille ennestään täysin
tuntematon. Kyseessä on alun perin juutalainen kertomus
Jesajan marttyyriudesta, ja kristityt täydensivät sitä kuvauksilla, kuinka Jesaja näkee Jeesuksen elämän keskeisiä vaiheita. Teokseen sisältyvä kertomus Jeesuksen sikiämisestä ja
syntymästä muistuttaa jonkin verran vastaavaa kertomusta
Matteuksen evankeliumissa, mutta myös poikkeamat ovat
ilmeiset. Taivaaseenastuminen puhuu taivaan seitsemästä
tasosta. Tällaisesta käsityksestä juontaa juurensa myös tuttu
sanonta, että joku on kuin ”seitsemännessä taivaassa” ollessaan onnensa kukkuloilla. Karjalainen tekee merkittävän
kulttuuriteon tarjotessaan sujuvan suomennoksen Taivaaseenastumisesta.
Karjalaisen kirja sopii hyvin käytettäväksi yksityisen lukemisen ohella raamattupiirityöskentelyyn. Uusia näköaloja
varmasti avautuu, vaikka kaikista havainnoista ei aina olisikaan samaa mieltä. Kirjan erityinen ansio on siinä, että se
tuo kriittisen raamatuntutkimuksen tuloksia kenen tahansa
lukijan ulottuville.
Marko Marttila
Dosentti, vt. hiippakuntadekaani
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Isä, Poika ja rock’n roll

Neljännessä kerroksessa

So this is Christmas – war is over? Rakas Sini,
Teksti Kari Rossi

Tänään on kulunut tasan 36
vuotta siitä, kun kuoleman varjo
pyyhkäisi rajusti rockin ystävien yli. Mark Chapman, joka alun
perin oli John Lennonin suuri
ihailija, ampui idolinsa tämän
kotiovelle New Yorkissa iltamyöhään 8.12.1980. Tapahtuma
oli järkyttävä ja suorastaan absurdi kokemus koko läntiselle
maailmalle, myös Pohjolan pimeydessä ja adventtisohjossa
kahlaaville Beatles-faneille.
John Lennon tunnettiin rauhan miehenä ja siksi on irvokas-

Mielipide

ta, että juuri hän
kohtasi väkivaltaisen lopun. Lennonia
ohjasi vahva pasifistinen draivi. Sen
siivittämänä
hän
teki kantaa ottavan
joululaulun, So this
is Christmas. Biisi
ilmestyi Lennonin
soolouran alkutaipaleella
vuonna
1971, jolloin Vietnamin sota oli kiihkeimmillään. Tässä
sodassa oli periaatteessa yksi taistelutanner ja kaksi
osapuolta. Silti se
oli maailmansota.
Koko maailma pelkäsi suurvaltojen
välistä ydinsotaa.
Ohjukset oli viritetty idässä ja lännessä, joukot valmiina,
tuntematon sormi
ohjusten laukaisunapin lähellä.
A very merry Christmas, war
is over, if you want it. Sodat loppuvat, jos tahtoa riittää. Laulun sanat ilmaisevat tuon ajan
hartaan toiveen siitä, että Vietnamin sota päättyisi ja siihen
kätkeytyvä maailmanlaajuinen
ydinsodan uhka väistyisi. Siitä
huolimatta tappamista jatkettiin, kunnes viimein huomattiin,
että eihän tätä sotaa voita kukaan.
Sillä seudulla, missä kerran paimenet yöllä vartioivat

laumaansa, enkelit kuuluttivat
rauhaa. Siellä ihmiset ovat kautta aikain tervehtineet toisiaan
rauhan toivotuksilla: shalom
hepreaksi ja salaam arabiaksi.
Sanat tarkoittavat alun perin
jakamattomuutta ja/tai eheyttä. Toive on ymmärrettävä, niin
rikkirepivää on elämä ollut Jeesuksen synnyinseuduilla ja koko
Lähi-idässä aina tähän päivään
saakka. Kosto elää, veri vuotaa
ja vuodatettu veri huutaa kostoa. Kierre jatkuu. Tuhannet
pommit räjäyttävät satojentuhansien ihmisten eheyden miljooniksi sirpaleiksi.
Rauhanaatteelle oli Jeesuksen ajan Palestiinassa todellinen tilaus. Olihan roomalaisten
harjoittamaa terroria nähty jo
ihan riittävästi. Enkelien rauhanjulistus ei siis ollut modernia keittiöpsykologista söpöstelyä vaan rehellistä rauhantyötä.
Maailma tarvitsi rauhaa silloin
ihan oikeasti. Rauhaa kaivataan
tänäänkin. Kaipuu sellaisenaan
ei riitä. Pitää myös tahtoa. War
is over, if you want it. Silti, rauha
lienee ihmiskunnan suurin paradoksi. Voi olla, että ikiliikkuja
keksitään ennen kuin sodat kokonaan loppuvat.
“Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten
kesken, joita kohtaan hänellä on
hyvä tahto!”

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

Miehesi Sami

Nyt vielä kun on ihmisiä
Yksi meidän kirkon työntekijöiden tai kirkkoon sitoutuneiden
ihmisten käyttämä puheenparsi on
alkanut pistää korvaan. Teemme
työmme, suunnittelemme toimintamme ja toteutamme yhteistyötä
”Vielä kun käy ihmisiä”, ”Vielä kun
olemme tervetulleita” tai ”Vielä
kun kirkolla on edes vähän merkitystä”. Hyvää uhriutumista!
Jos teemme työmme tosissamme, kuuntelemme ihmisiä,
yritämme kehittyä ja keskitymme
enemmän sisältöön kuin toisten
moraalin mittaamiseen, on meillä syytä uskoa, että kyllä vielä on
ihmisiä. Armo, rakkaus ja taivaskaipuu kiinnostavat jatkossakin.
Huolenpito on ihmisen perustarve, josta hän kaipaa kokemuksen
ja muistutuksen. Lupaus siitä, että

kirjoitit minulle kirjeen. Olen yrittänyt vastata, mutta paperi on jäänyt tyhjäksi. Ei ollut
helppo lukea kirjettäsi. Olen mokannut, tiedän sen. Välillämme on ollut hiljaista jo pitkään. Vaikea sitä on sanoiksi muuttaa. Mutta
olen minä yrittänyt. Olen kertonut töistä, puhunut lapsista, mutta väärällä lailla puhun tai
vääristä asioista. Riitelyksi se sitten menee.
En minä osaa oikeita sanoja valita tai sillä lailla puhua, kun toivot. Olet minulle vihainen.
En tiedä, kuinka voisin korjata tilanteen. Oikeassa olet, että olemme tämän sopan yhdessä keittäneet.
Oletko huomannut, että olen yrittänyt
tehdä kaikkeni meidän perheen eteen? Usein
mietin, huomaatko sen, minkä teen, vai näetkö sen, mikä jää tekemättä. Käyn töissä,
että voisit olla lasten kanssa kotona. Arvostan
todella paljon sitä, että jaksat hoitaa arjen.
Tiedän, ettei se ole helppoa. Olen omalla
tavallani halunnut auttaa, että saisit edes iltaisin pienen lepohetken. Olen pitänyt talon
kunnossa, huoltanut autoa ja osallistunut kotitöihin. Onhan sinulla paljon enemmän kotitöitä, kun olet nyt kotona lasten kanssa. Olen
väsynyt töistä ja kotiin tullessa alkaa toinen
työpäivä. Tiedän, että niin sinullakin. Kai se
tietokone on minulle jonkinlainen pakopaikka ja hengähdystauko.
Tuntuu, etten osaa tehdä asioita niin
kuin sinä haluat. Sanot, että siivoan väärin tai
pesen pyykit väärällä lailla. Enhän minäkään
vaadi sinua korjaamaan autoa, koska tiedän,
ettet osaa. Miksi minun pitäisi osata kaikki
kotityöt? Välillä tuntuu, että vaatimuksesi
ovat kohtuuttomia. En minä osaa korulauseita puhua. En rakkauttani jatkuvasti julistaa.
Mutta kyllähän sinä sen tiedät, että rakastan.
Muistan kyllä kun ennen lasten syntymää
meillä oli tapana istua laiturilla ja puhua. Puhuminen ja lähellä oleminen oli silloin helppoa. Olen viime vuosien aikana monta kertaa
yrittänyt tulla viereesi, mutta menet heti kauemmaksi. Et taida haluta enää minua? Koska
en tiedä, mitä sanoa, olen vain hiljaa.
Vieläkin Sini olet maailman kaunein nainen. Kirjoitit kaipaavasi tietä luokseni. Sini,
tässä minä olen.

sinä riität, tulee tarpeeseen niin
tänä aikana kuin tulevaisuudessa
lapsesta vanhukseen.
Olen saanut tänä syksynä tutustua itselleni aiemmin vieraampaan työalaan, kirkon varhaiskasvatukseen. Tiedon lisääntyminen
on mykistänyt minut. Kasvatuksen
kokonaisvaltaisen osaamisen hallitsevat, työstään tykkäävät kirkon
työntekijät kohtaavat Mikkelinkin
kokoisessa kaupungissa satoja
perheitä, nuoria aikuisia ja lapsia
vuosittain. Muutamia huomioita
lukuina: Lähes kaksi sataa lasta
temuaa kahdesti viikossa päiväkerhoissa ja perhekerhoissa käy jo
pitkälle kolmatta sataa vanhempaa
ja lasta. Saati sitten muut erityiskerhot, joihin tulee väkeä niin paljon kuin voidaan ottaa. Toki luvut

ovat vain osa totuutta ja enemmän
olenkin hämmästellyt lastenohjaajien intoa ja ammattitaitoa.
On syytä havahtua työmme
tärkeyteen, sen näkyväksi tekemiseen ja hyvän puhumiseen.
Varmasti kirkko muuttuu, väki
vähenee, organisaatiot ja työnkuvat vaihtuvat aina uudelleen ja
uudelleen. Tarvitsemme erityistä
tarkkaavaisuutta ja ympäristömme muutoksissa mukana pysymistä. Katsotaan luottavaisesti kohti
tulevaisuutta, ilman puheita siitä,
kuka sammuttaa viimeisenä valot.
Näin jatkossakin olemme tervetulleita, väkeä on ja tällä on kaikella
merkitystä.

Ville Kämäräinen
kasvatuksen työalajohtaja

Sari-Annika Pettinen
Sarjassa seurakuntaviraston neljännen
kerroksen eli perheasiain neuvottelukeskuksen väki kirjoittaa perheen ja parisuhteen
teemoista.

