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Pääkirjoitus
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lehti

Tarvitsen,
vaikken tajua
Kolmekymppisenä elämä
erillistyy. Vielä viisi vuotta sitten lähestulkoon kaikki ystäväni opiskelivat ja etsivät elämän suuntaa samalla tavalla:
mistä puoliso, olenko oikealla
alalla, missä haluaisin asua?
Nyt valintamme ovat heittäneet meidät ympäri maailmaa ja elämämme arki eroaa
muutenkin kuin asuinpaikan
puolesta. Yhdellä on jo neljä
lasta ja omakotitalo, toinen tekee lähettäjäpiirin turvin töitä
Salzburgissa. On hedelmättömyyshoidot läpikäyneitä pareja ja ystäviä, joiden korvissa
perheenlisäys tai pelkkä parisuhde kuulostaisi pahimmalta
kidutustuomiolta.
Tuntuu siltä, että kiireen ja
vastuiden kasvaessa kärsivälli-

syys vähenee samassa suhteessa. Samaan opiskelijaporukkaan mahtui helposti se outo
fyysikkonörtti ja kovaääninen
kukkoilija – erilaisuus ja kiivaat
keskustelut olivat koko homman suola. Nyt entiset ystävät
luovat vastakkainasetteluja tyhjästä: ”En oikein jaksaisi jutella
Maijun kanssa. Sillä on niin eri
maailma kun ei ole lapsiakaan.
Ei se ymmärrä.” tai: ”Helppohan
Katrin on narista perhe-elämän
raskaudesta. Minä en saa lasta,
vaikka haluaisin!”
Anteeksi vain, sinkku-,
dinkku-, yhäri- ja perheelliset
ystäväni. Halusitte tai ette, en
suostu luopumaan teistä vain
sen vuoksi, että elätte erilaisessa elämänvaiheessa kuin
itse elän. Juuri nyt nautin siitä,

kun saan leikkihetken ystävän
taukoamatta pulisevan tenavan
kanssa. Jos joskus taas saisimme omia lapsia, tulisivat vaipparallin ulkopuoliset näkökulmat todelliseen tarpeeseen. Jos
uskallamme tarvita toisiamme,
on esimerkiksi lapsettomuus
(s.6), vanhempien kasvatusvelvollisuudet (s.11) tai isovanhemmuuden ristiriitaiset
tunteet (s.3) helpompi kohdata.
Aina ei tarvitse ymmärtää tai
olla samaa mieltä, läsnäololla
ja kunnioituksella pääsee jo pitkälle.
Hyvää äitienpäivää kaikille
isoäideille, äideille, sijaisvanhemmille, lapsesta haaveileville
ja lapsille. Meillä on toisemme!
Krista Eskelinen

Tuomiorovastilta

Aidot
hetket
Milloin ihminen on aidoimmillaan? Sanotaan, että yleensä elämän alku- ja loppupuolella. Voisiko tämä olla syynä
siihen, että elämän alkajien ja
siitä vähitellen luopujien on
usein myös helppo ymmärtää
toisiaan? Isovanhemmathan
ovat yleensä käyneet läpi jo
riittävän monta luopumista.
Menetysten matkaa on voitu
tehdä suhteessa omiin vanhempiin, nuoruuden voimaan
ja työelämän tehokkuuteen.
Vanhemmalla
sukupolvella
on elämänkokemuksen kautta
kypsynyttä viisautta ja mielen
tasapainoa. Elämän realistiset
rajat ovat ehtineet jo monta
kertaa tulla vastaan.
Usein sukupolvien saattoa ajatellaan perättäisenä
jonona. Toisessa päässä ovat

lapset ja toisessa isovanhemmat. Välissä ovat nuorten ja
aikuisten sukupolvet. Tällaisessa asetelmassa isovanhemmat näyttävät olevan kaukana
lastenlapsistaan. Asiaa voisi
ajatella myös toisin, vaikkapa
piirimuodostelmasta käsin.
Tässä mielikuvassa lapset ja
isovanhemmat ovat vierekkäin ja aidossa suhteessa toisiinsa.
Pieni lapsi vaatii aikaa
ja ikäihmisillä sitä yleensä
on. Isovanhempien ja lastenlasten suhteessa voikin
parhaimmillaan olla tilaa
leppoisalle
yhdessäololle,
leikinlaskulle ja jopa pienille kepposille. Yhteiset hetket
voivat rakentua rauhallisessa
kanssakäymisessä nuoruuden uteliaisuuden ja koetel-

lun elämänkokemuksen palikoista.
Eräs merkittävä tekijä tässä sukupolvien ketjussa on perinteen ja kulttuuristen arvojen siirtäminen eteenpäin. Lähihistoria ja elämäntapamme
välittyvät aidosti nuorille, kun
iäkkäämmät ihmiset kertovat
lapsuudestaan ja nuoruudestaan sekä heitä edeltäneistä
sukupolvista. Isovanhempien
merkitys myös turvallisen uskon välittäjänä on kautta aikojen ollut tärkeä. Kun mummon
tai vaarin opettama iltarukous
on saanut luoda elämälle lujan
pohjan, silloin mielikuva isovanhemman sylistä muistuttaa vielä aikuisenakin hyvän
Jumalan suuremmasta sylistä.
Juha Palm
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Gallup

Äideistä parhain

Mitä nuoret ajattelevat omasta äidistään ja isoäidistään? Onko oppi mennyt perille ja mitä yhdessä puuhaillaan? Polku otti asiasta selvää.

Siiri Hämäläinen
Äiti on ymmärtäväinen ja suvaitsevainen, ei ollenkaan loukkaava. Hän on opettanut esimerkiksi, ettei ole sellaista tilannetta, että joku olisi eriarvoinen. Perheen kanssa puuhailemme usein
porukalla, mutta mummin kanssa käyn aika ajoin
syömässä. Äitienpäivänä teen yleensä ruokaa tai
jos laiskottaa, viemme hänet syömään ulos. Kukaan ei myöskään huitele omissa menoissaan,
vaan ollaan porukalla.

Tiia Miskala
Äidissä parasta on se, että tiedän hänen olevan
aina minua varten. Äiti on opettanut, että kaikkien kanssa pitää tulla toimeen ja jos kuulee
juorun, sitä ei kannata lähteä levittämään. Tälle
äitienpäivälle ei ole vielä suunnitelmia, mutta
yleensä viemme äidille aamupalan sänkyyn ja
hankimme jonkin pienen lahjan, vaikka kortin ja
kukkia.

Joonas Ilvonen
Äitini on sopivalla tavalla tiukka ja mukava samanaikaisesti. Äiti on opastanut huoneen siistimisessä ja erilaisissa tilanteissa toimimista
lapsena. Mummon kanssa opin puolestaan lukemaan. Äitienpäivää vietämme tutulla kaavalla:
ruokaa ja yhdessäoloa.
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Isovanhempi voi halutessaan
tehdä lapsenlapsen kanssa hauskoja asioita ja jättää arkipuuhat
vanhemmille. ”Tee sitä, mistä
nautit! Ole vaikka autotallivaari
tai puutarhamummi”, kannustaa
Liisa Välilä. Lapselle kokemus
nähdyksi tulemisesta ja rakastamisesta voi olla äärimmäisen
merkittävä.

Isovanhemman tärkein tehtävä
on rakastaa
Lasten ja heidän perheidensä kanssa pärjää pitkälle
myös tasapuolisuudella ja armollisuudella.
Teksti Krista Eskelinen Kuva Kari Rossi

Mikä on maailman nopein liike? Se,
kun mummu vetää lapsenlapsen kuvan lompakostaan.
Aina isovanhemmuus ei kuitenkaan ole pelkkää iloista puuhastelua. Lasten perheet ovat usein
erilaisia kuin oma ja kulttuurien
yhteen sovittaminen voi aiheuttaa
kitkaa. Joku voi ehtiä kutomaan monet villanutut jälkipolvia odotellessa. Toisaalta uusi rooli voi yllättää,
jos oma lapsi löytää puolison, jolla
on jo lapsia. Isovanhemmuuden
tunnepankista voi siis löytyä myös
pelkoa, turhautumista, häpeää tai
pettymystä.
– Kaikkea saa tuntea, mutta läheisille on raskasta joutua arvailemaan tunteiden syitä. Kysyn usein
itseltäni: Mitä tulee kotiin, kun minä
tulen kotiin, kertoo perheterapeutti
ja pastori Liisa Välilä.
– Töksäyttelynä tai hiljaisuutena ilmenevä huoli voi saada herkän
lapsenlapsen pohtimaan, mitä pahaa hän on tehnyt. Sen sijaan voin
kertoa, että mummilla on nyt muutamia asioita pohdittavana, mutta
kun ne on käsitelty, voidaan taas
jatkaa leikkiä.
Välilän mukaan lapsikin op-

pii vanhempien ja isovanhempien
kautta kokemaan ja tunnistamaan
tunteitaan. Lasta voi rohkaista tähän esimerkiksi tarjoamalla tunteita: Oletko ehkä pettynyt? Vihainen?
Peloissasi? Kateellinen?
– Ei mummolassa tarvitse aina
olla kivaa! Vaikka lapsi huutaisi
kurkku suorana, että en tule tänne
enää ikinä, kun et antanut pelata,
niin seuraavalla kerralla harmi on
jo unohtunut.
Jos lapsen tunteet tai reaktiot
tuntuvat vaikeilta, voi Välilän mukaan miettiä asiaa itsensä kautta:
Kun minä en aina osaa hillitä tunteitani, niin miten lapsi osaisi?
– On täysin kohtuutonta odottaa, että kaksi erilaista ihmistä voisi
haluta samaa asiaa samaan aikaan
ja samalla tavalla, siksi syntyy ristiriitoja. Asioista voi kuitenkin puhua
ja niitä voi ratkaista, Välilä kannustaa.
Keskustella kannattaa esimerkiksi siitä, mitä saa tehdä kotona tai
mummolassa, kuinka aikaa jaetaan
lastenlasten kesken ja miten juhlatai uskontokulttuuriin liittyvät asiat
ratkaistaan.

Kunnioita itseäsi ja
kodin kasvatusperiaatteita
Kunnioitus omien lasten kasvatusperiaatteita kohtaan voi vapauttaa
isovanhemman omaan rooliinsa:
Saan asettaa omia rajoja ja pitää
huolta jaksamisestani, sillä minulla
ei ole lapsenlapsestani kasvatusvastuuta. Toisaalta hyväksyn sen, että
myös lasteni tavat toimia voivat olla
hyviä.
– Vanhempienkin välillä on toisinaan kinaa pienistä asioista: Ai
tuollaisetko sukat laitoit? Liitynkö
isovanhempana tähän arvostelujoukkoon vai tuenko lapseni perhettä, Välilä rohkaisee kysymään.
– On hyvä puhua kahden perheen väliset rajat selviksi mieluummin hyvän sään aikana. Mikä on
sopivan lähellä ja etäällä? Isovanhempana minun on hyväksyttävä,
että lapseni perhe viettääkin joulua
ydinperheen kesken - tai siellä toisilla isovanhemmilla, Välilä muistuttaa.
Kunnioituksen ja rajojen lisäksi
Välilä nostaa tasapuolisuuden tärkeäksi isovanhemmuuden voimavaraksi.

– Lapsi huomaa nopeasti, että
kun nuo toiset tulevat kylään, katetaan pöytään kaunis liina, mutta minun vierailuilleni ei koskaan.
– Avoimuus on avain. Jos yksi
lapsistani tarvitsee enemmän apua
kuin muut, voiko muille kertoa, että
maksamme nyt heidän laskujaan ja
jos teille tulee vastaava tarve, aina
voi pyytää. Lahjat tiskin alta aiheuttavat usein kitkaa, kun taas luottamus syntyy kohtelemalla kaikkia
tasapuolisesti.
Entä sitten, jos riita on jo saatu
aikaan? Liisa Välilä rohkaisee antamaan itselle rohkeasti anteeksi.
– Väärinkäsityksiltä ja virheiltä
ei voi välttyä, mutta anteeksianto
rohkaisee sovintoon eletyn elämän
kanssa.
– On hyvä nähdä konfliktin kaari, joka päättyy anteeksiantoon.
Voinko pyytää anteeksi pohtimatta,
kuka on ollut ”enemmän syyllinen”
tai kuka on ”aloittanut” riidan? Voisinko tällä elämänkokemuksella
olla rauhan rakentaja?
Diakoniatyöllä on tilausta varamummoille ja -papoille. Ota yhteys
Taru Rantalaiseen, 0400 143 668.
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Kolumni

Ei tullut
pojasta pappia
– sai sisätöitä
kuitenkin
Vajaan neljän viikon kokemuksella kirjoitan
isovanhemmuudesta. Olen jo paljon elämässäni kokenut sekä pitkän työuran tehnyt. Marian ilmestyspäivä toi elämääni vielä
yhden ulottuvuuden – papan roolin. Nappisilmän ensikohtaaminen pitkäperjantaina
herkisti.
”Lue poika papiksi! Niillä riittää töitä.”
Näin sanoi aikanaan mummoni. Hänellä taisi
olla ennustajan lahjoja. Ehkä tarkoitti vähän
eri asiaa kuin tämän päivän kiireistä pappien
työtä.
”Opiskele sen verran, että pääset sisätöihin!” Lausahduksen ymmärtää, sillä pappa teki raskasta työtä topparoikassa. Koin
tämän kannustuksena ja yhtenä mahdollisuutena omaan elämänhallintaani tulevaisuudessa. Sama positiivinen ajatus lienee
ollut molemmilla mummoillani.
Piti oikein miettiä, mitä isovanhemmuus
merkitsee. Millaisia malleja omat isovanhempani olivat? Uskalsivat ainakin olla oma
itsensä. Ymmärsivät myös, etteivät aidot
tunteen ilmaisut ketään vahingoita. Ne ovat
tervettä elämää.
Yli kuusikymmentä vuotta sitten vanhempani eivät voineet tukeutua yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Hoitoapu piti
ratkaista muuten. Onni oli puolellani. Minulla oli isovanhemmat. En silloin sodan jälkeisessä maailmassa ymmärtänyt, että kaikilla
eivät olosuhteet olleet tällaiset.
Mummojen kannustuksesta sain kuitenkin ajattelemisen aihetta. Heidän vaikutuksensa koin voimakkaana. Esimerkillistä pappia ei pojasta olisi tullut, puhumattakaan
radanrakentajaa. Sain kuitenkin sisätöitä.
Myös vanhempani ovat kasvatusvastuunsa
kunnialla hoitaneet.
Toivon pappana voivani antaa aikaa:
yhdessä olemista, tekemistä ja kokemuksia.
Hyvä elämä rakentuu rakastavasta yhteisöstä, johon isovanhemmatkin voivat kuulua.
Juha Kontinen
Kirjoittaja on Polku-lehden toimitusneuvoston
jäsen

Kartsakirkossa kuoro pääsi esiintymään mikkeliläisnuorille.

Drogomyslin seurakunnan
nuorisokuoro viihtyi Mikkelissä
Teksti Eeva-Leena Korpijärvi Kuva Krista Eskelinen

Drogomyslin
luterilainen
seurakunta on ollut jo vuosien ajan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja sitä ennen
Ristiinan seurakunnan ystävyysseurakunta. Seurakunnan
nuorisokuoro vieraili Mikkelissä kirkkoherra Karol Macuran
kanssa 18.–23. huhtikuuta. Alkuviikon nuoret viettivät Ruunaniemen ja Susiniemen leirikeskuksissa ja tulivat lopuksi
viikonlopun viettoon isäntäperheisiin. Meillä oli ilo olla kolmen
laulavan tekniikan opiskelijan
isäntinä.
Perjantaina kuorolaiset ja
isäntäperheet oli kutsuttu vierailulle kirkkoherra Juha Palmin perheeseen, ja sen jälkeen
kuoro piti konsertin tuomiokirkossa. Ohjelmisto koostui puo-

lalaisten hengellisten laulujen
lisäksi perinteisestä gospelmusiikista, ja suolana oli mukana
myös yksi Pekka Simojoen laulu
suomeksi laulettuna. Kuorossa
lauloi tasamäärä tyttöjä ja poikia, joten sointi oli balanssissa
aivan toiseen tapaan kuin suomalaisissa sekakuoroissa. Oli
koskettavaa myös todeta, miten
tärkeänä nuoret kokivat oman
seurakuntansa – luterilaiset
kun ovat vain hyvin pieni vähemmistö puolalaisten kristittyjen joukossa.
Lauantaipäivänä nuorilla
ja isäntäperheillä oli vapaata
ohjelmaa. Monessa perheessä
lähdettiin liikkumaan luontoon
tai katselemaan maisemia,
joista puolalaiset kertoivatkin
nauttineensa eniten koko mat-

Lasten suusta

kansa aikana. He olivat myös
erittäin innokkaita saunojia ja
uiskentelivat reippaasti jääkylmässä vedessä. Monet nuoret
harrastivat
isäntäperheiden
kanssa jotakin liikuntaa, kävivät golffaamassa, kuntosalilla tai pyöräilemässä. Liikunta
olikin paikallaan, koska nuoret kertoivat, että ruokaa oli
tarjoiltu heille viikon aikana
riittävästi. Herkuttelu jatkui
lauantai-iltana Koivikon perheessä nyyttäreillä, joilla myös
yhdessä musisoitiin.
Vierailu päättyi sunnuntain
jumalanpalvelukseen, jossa Karol Macura saarnasi ja kuoro
lauloi. Haikein mielin vilkuttelimme bussin lähtiessä ja lupailimme, että yhteydenpito puolalaisten kanssa jatkuu.

Pienen tytön mummolle on tehty vatsaleikkaus
ja mummi taas on selkänsä takia sairauslomalla.
Tyttö toteaa: ”Se on sitten tasapeli!”

Hertta on lähdössä ulos ja pukee hanskoja.
Sanoo ovelta: ”Mä tuun sit sisälle kun nää mun
hanskat on märäntyny.”
Pesulle mennessä: Mummi: ”Tänä iltana ei
pestä tukkaa.” Hertta ilahtuu: ”Ai että tänä
vuonna ei pestä tukkaa?”
Mummi kuorii porkkanoita ja lanttuja veteen
lihakeittoa varten. Lapsenlapsi ihmettelee:
”Miks sä vesität niitä?”

Lauri aamulla: ”Nyt nukuttiin ripuliin!”
(rokuliin)

Aamupalalla todettua tämäkin: ”Jos
paahtoleivällä ei oo voita niin on heikko
maku, mut jos laittaa voita niin tulee runsas
maku.”
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Matkakarkit
Tyttöjen kesken
Äitien ja tyttöjen ilta järjestetään seuraavan kerran Ristiinan seurakuntatalolla keskiviikkona 11. toukokuuta kello 18–20. Tapahtuma tarjoaa äidille ja
tyttärille yhteistä aikaa eri teemojen ja
tekemisen parissa. Illoissa voidaan esimerkiksi askarrella tai nauttia hemmottelusta. Tärkeintä on kuitenkin kiireetön
yhteinen aika sekä rauhallinen ja positiiviseen palautteeseen kannustava ympäristö. ”Mukana on ollut ala- ja yläasteikäisiä tyttäriä, mutta kaikki ovat tervetulleita”, kertoo iltoja järjestävä nuorisotyönohjaaja Emma Kauhanen, jolle
voi myös ilmoittautua 10.5. mennessä
tekstiviestillä numeroon 0400 143 233.
Leiri ilman vanhempia
Kesän rippileirikausi käynnistyy pian ja
seurakunta toivottaa kaikille leiriläisille,
isosille ja järjestäjille upeaa yhteistä aikaa! Ruunaniemen hiihtolomariparilla
kuultua: ”Leirillä on tosi mukavaa! Oon
saanut paljon uusia kavereita ja tulemme kaikkien kanssa hyvin toimeen. Isoset on olleet hauskoja, eikä oppitunnit
ole niin pahoja ja tylsistyttäviä kuin
odotin. Jokaista tulevaa päivää odotan
innolla!” Hyvää leirikesää!
Vaatii miestä
Lähemäen seurakuntatalolla vietetään
tulevana lauantaina 7. toukokuuta kello
13 eteenpäin miestenpäivää. Teemana päivälle on ”Vaatii miestä”. Mukana
ovat muun muassa Juha Vähäsarja, Lassi Suihkonen, Matti Manninen, Esko Räsänen, Rauno Määttä ja Juha Hasanen.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä seurakunnan, Etelä-Savon Kansanlähetyksen, Kansan Raamattuseuran ja Suomen
Raamattuopiston kesken.

Hamahelmi

Ei ole juhlaa, jota kahvi ei kruunaisi.
Tulevana
sunnuntaina
monessa
mikkeliläiskodissakin
nautitaan äitienpäiväkahvit. Juhlatunnelmaan pääsee parhaiten
kaatamalla kuppiin Reilun kaupan
kahvia tai teetä. Makujakin löytyy
moneen makuun, sillä esimerkiksi
reiluja suodatinkahveja on saatavilla jo yli 130 erilaista.
Miksi sitten valita Reilun kaupan tuotteita? Jos mietitään vaikka
kahvia, se tuottaa toimeentulon
25 miljoonalle viljelijälle. Suurin

osa kaikesta maailmassa viljellystä kahvista tuotetaan perheviljelmillä, jotka ovat kahvikaupassa
yleensä erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Vakaan korvauksen
saaminen omasta sadosta on viljelijöille tärkeä hyöty – siispä juomalla reilut äitienpäiväkahvit autat myös viljelijäperheiden äitejä
perheineen!
Kuvassa guatemalalainen Reilun kaupan kahvinviljelijä Alberta
Guarchaj kahvipensaan äärellä.
Kuvan on ottanut Sean Hawkey.

Jaakko Ryhänen

Timo Riihonen

Kaksi ääntä,
kaksi sukupolvea
Teksti Krista Eskelinen

Mikkeliläissyntyinen basso
Timo Riihonen konsertoi kevään
aikana oopperakonkari Jaakko Ryhäsen kanssa kahdeksalla paikkakunnalla. Mikkelissä kaksikko vierailee 11. toukokuuta pianistinaan
Marko Hilpo. Konsertin ohjelmistossa on kauneimpia klassisia säveliä, kuten Merikantoa ja Kuulaa
sekä oopperamaailman tunnetuimpia bassoaarioita.
Yhteistyö kokeneen Ryhäsen
kanssa on tarjonnut Riihoselle
mahdollisuuden oppia esityskäytäntöjä ja -perinteitä seuraamalla,
keskustelemalla ja harjoittelemalla
yhdessä bassolegendan kanssa.
– Jokaisella laulajalla on oma
instrumenttinsa, mutta kyllä saman äänityypin edustajaa on äärettömän mielekästä seurata, Riihonen kertoo.
Lukioikäisenä klassisesta laulusta innostunut Riihonen nostaa
musiikilliseksi
vaikuttajakseen
Martti Talvelan ja Matti Salmisen
lisäksi opettajansa Pekka Kähkösen.
– Perheessäni ei ole muita musiikin ammattilaisia, mutta Pekka
oli opettajana lojaali ja kärsivällinen, osasi lähestyä pedagogisesti
oikealla tavalla ja kulki rinnallani
kaikissa vaiheissa, Riihonen muistelee vuosi sitten kuollutta opettajaansa. Opetussuhteesta muodostui myös sukupolvien välinen
ystävyys, joka johti välillä pitkiin
keskusteluihin, välillä teatterireissuihin.
Toinen tärkeä vaikuttaja oli
yläasteen musiikinopettaja Hannu
Suorlahti, joka antoi Riihoselle en-

simmäisen impulssin laulutunneille menemisestä.
– Näitä oikeaan suuntaan tönijöitä on ollut matkan varrella
useampia, muun muassa nuorisopastori Heikki Karasti. Henkan
johdolla tehdyistä näytelmistä ja
musiikkiesityksistä sain hyvän
pohjan ja varmuutta esiintymiseen
erityisesti oopperapuolta ajatellen,
kertoo viisi vuotta seurakunnan
nuorisotoiminnassa viihtynyt laulaja.
– Tärkein tuki tulee tietysti perheeltä. Lukiossa olin vielä
suuntautunut matemaattis-luonnontieteellisesti ja vanhemmilta
vaati ymmärtäväisyyttä luottaa siihen, että kemian opiskelu kannattaa vaihtaa oopperalauluun.
Jälkikäteen on helppo huomata, että ratkaisu oli oikea. Lappeenrannan laulukilpailun vuonna 2008 voittanut Riihonen on
esiintynyt solistina muun muassa
Savonlinnan Oopperajuhlilla, Suomen Kansallisoopperassa ja Dijonin oopperassa. Ensi kesäksi hänet
on kiinnitetty maailmankuuluille
Richard Wagner -musiikkijuhlille
Bayreuthiin.
– Olen kiitollinen, että saan
tehdä työtä kutsumuksessani.
Koen, että tämä ammatti veti minua puoleensa niin vahvasti, etten
itse edes valinnut sitä. Se valitsi
minut.
Kaksi bassoa – sukupolvet kohtaavat
-konsertti Mikkelin tuomiokirkossa
ke 11.5. klo 19.
Konsertin kesto 1h 15 min.
Liput 20 euroa sis. käsiohjelman.
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Pienoissähköautoilu
yhdistää
parhaimmillaan
koko perheen
Innostuin pienoissähköautoilemaan poikani
kanssa 90-luvun lopulla, jolloin autoilu oli nosteessa Mikkelissä. Meillä oli silloin harrasta
jien ja kilpailijoiden kerho, jonka kanssa pyörittiin kisoissa ympäri Suomea. Kerholle saatiin
menestystä SM-kisoja myöten, mutta toiminta hiipui sittemmin sitoutuneiden ohjaajien
puutteeseen.
Nyt olemme Jussi Kokkolan ja Heikki Virtasen kanssa kunnostaneet rapistumaan päässeen vanhan radan kuntoon ja lämmitämme
kerhotoiminnan uusille tulille. Perusidea on,
että kuka tahansa saa tulla ajamaan, eikä autoilu kustanna harrastajalle mitään. Tällä hetkellä meillä onkin parhaillaan 20 poikaa ringissä ja heille kaikille riittää vielä kerhoajelu.
Olemme kokoontuneet Lähemäellä torstaisin
kello 17–18.30, mutta jos intoa riittää, voidaan
perustaa myös kisaryhmä ja kokoontua vaikka
joka ilta!
Toiveissa on, että saisimme myös kilpaautoilukipinän nousemaan. Kun kilpailuhenki
tulee matkaan, on oman kaluston hankinta
ja huolto ajankohtaista. Parhaimmillaan kisareissut yhdistävät koko perheen ja nopeimmat
kuskit voivat olla myös tyttöjä. Pienoissähköautoilu on paljolti kiinni päästä, toistoista ja
sinnikkyydestä; voimalla tai sukupuolella ei
ole merkitystä.
Mikkelissä on hieno 32-metrinen ja
8-urainen, Suomen ensimmäinen niin sanottu skaalarata. Radassa ei siis ole kallistettuja
kurveja, vaan koko matka ajetaan samalla tasolla. 20 vuotta vanha rata on nyt kunnostettu
kokonaan: punokset on vaihdettu, urat jyrsitty
uudestaan ja liimaukset viimeistelty. Rata on
jälleen priimakunnossa ja olisi sääli, jos näin
hienot harrastetilat jäisivät käyttämättä. Toivomme, että saamme innostettua mukaan
niin uusia harrastajia kuin vanhoja konkareita. Vuonna 2017 on myös mahdollista, että
saisimme SM-kisat tänne ja useamman maailmanmestarin paikalle. Juuri tässä vaiheessa
on hyvä kohta hypätä kelkkaan!
Markku Monto

Aina mielessä

Suru sylissäni
Äitienpäivä on usein hiljainen juhla niille,
jotka kantavat lapsen sijaan sylissään surua.
Tahattoman lapsettomuuden tuska koskettaa
Suomessa vuosittain noin 3 000 uutta paria.
Teksti Krista Eskelinen Kuva Henri Kähkönen

Jokainen tietää ne kiusalliset
kysymykset, joita ei halua kuulla sukujuhlissa tyllin ja sen kovaäänisimmän tädin väliin ahdistettuna. ”No milloinkas teille
tulee perheenlisäystä?” kuuluu
kyseisen listan kärkipäähän
etenkin silloin, kun lasta on yritetty jo pitkään.
Hyväntahtoisetkin utelut
olisi hyvä jättää vähemmälle,
sillä aihe on kipeä paikka entistä useammalle. Tällä hetkellä Suomessa on noin 60 000
tahattomasti lapsetonta paria
ja noin joka viides raskautta
toivova pari kamppailee asian
kanssa jossain elämänsä vaiheessa.
Perheneuvoja Raili Tiihonen tuntee lapsettomuuden
tuskan niin omasta kokemuksestaan kuin tutkimustyönsä
kautta. Hän on yhdessä Heli
Pruukin ja Minna Tuomisen
kanssa kirjoittanut aiheesta
laajan tietoteoksen Toisenlainen tie: Tahaton lapsettomuus,
kriisi ja selviytyminen (Kirjapaja 2015).
– Lapsettomuuden kokemus riippuu kunkin omasta
tilanteesta, mutta usein se voi
olla hyvin sekavaa vuoristorataa, jossa on monenlaisia tunteita: turhautumista, toinen
toistaan seuraavia pettymyksiä, vihaa, mustasukkaisuutta
ja kateutta niitä kohtaan, jotka
vierellä tulevat raskaaksi.
– Lista jatkuu ahdistuneisuudella, pelolla ja jännityksellä kun odotetaan aina uudestaan, jokohan tässä kuussa
tärppäisi. Lopulta iskee toivot-

tomuus, häpeä ja syvä suru, jos
unelmasta joudutaan lopulta
luopumaan, Tiihonen listaa.

Meneekö tässä
kohta puolisokin?

Lapsettomuuden tuskaa lisää
sen soluttautuminen elämän eri
osa-alueille. Jos ystävien huolimattomat sanat loukkaavat, voi
ajatus rauhallisesta koti-illasta
monesti ajaa illanvieton ohi ja
elämänpiiri kapeutuu huomaamatta. Toisaalta omaa puolisoakaan ei ole välttämättä helppoa
kohdata akuutissa kriisissä.
– Miehen suru lapsettomuudesta ei välttämättä nouse

johtavat helposti umpikujaan,
muistuttaa Tiihonen ja suosittelee omista tunteista, toiveista
ja tarpeista puhumista avoimesti – myös silloin, kun se koskee.
Helpotusta omaan tunteeseen voi tuoda myös puolison
erilaisuuden ja roolien ymmärtäminen. Tutkimukset osoittavat, että nainen ja mies kokevat
lapsettomuuden aikana itse asiassa paljon samanlaisia tunteita. Kuitenkin koska raskaus ja
esimerkiksi hedelmöityshoidot
tapahtuvat pääasiassa naisen
kehossa, kokee mies usein tehtäväkseen kannatella ja tukea
puolisoaan.

Ihmisarvo ei riipu siitä,
kykenetkö siittämään tai
synnyttämään eläviä lapsia.
pintaan heti ja kanavoituu usein
tekemiseen. Tästä taas voi tulla
tuskaansa avoimemmin purkavalle naiselle epäilys, että etkö
haluakaan lasta; olenko tässä
yksin, Tiihonen uskoo.
– Kivusta voi tulla niin kova,
että se muuttuu usein syyttelyksi. Jos lapsettomuudesta
tulee puolisoiden välille tabu,
käyvät he kivuliasta tietään
yksin. Nämä ovat reittejä, jotka

– Tällöin miehen tunteille
voi jäädä vain vähän tilaa ja hän
saattaa vasta vuosia myöhemmin saada kiinni kivustaan.
Tiihonen muistuttaa, että
pysähtyminen kriisin kohdalla
on kuitenkin viisasta. Jos kipua
ei käsitellä, voi se oireilla esimerkiksi masennuksena, elämän piirin kaventumisena tai
katkeruutena.
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”Herra, kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan. Siellä kaikki saavat uuden sydämen,
rauhan annat haavat sitoen.”

Lapsettomuus syö
uskoa itseen ja Jumalaan
Rajuimmillaan lapsettomuuden kokemus voi johtaa eksistentiaaliseen
kriisiin ja tunteeseen elämänhallinnan menettämisestä.
– Kokemus, etten pysty kantamaan sikiötä kohdussani tai
synnyttämään elävää lasta on perustavanlaatuinen loukkaus itsemääräämisoikeutta kohtaan: En
voikaan hallita elämääni. Mikäli tätä
kipua ei kohtaa, se jää helposti elämään ja oireilemaan vaikka lapsi
lopulta syntyisikin, Tiihonen muistuttaa.
Käsittelemätön haava voi purkautua perheessä esimerkiksi liiallisena pelkona, ylisuojeluna tai
täydellisen vanhemmuuden tavoitteluna: Ei uskalleta myöntää, ettei
perheen arki aina ole niin ruusuista vaan lapsi voi olla myös rasittava
kiukkupussi.
– Pahimmassa tapauksessa lapsi joutuu vanhempiensa kivun kantajaksi, kun sanottamattomat surut
valuvat tiedostamattomasti kuormaksi lapsen mieleen.
Lapsettomuus lyö lommoille
myös hengellisen elämän.

– Kun hädässään rukoilee ja
pyytää Jumalalta lasta, mutta joutuu kuukausi toisensa jälkeen pettymään, nousee kysymys: Onko Jumala olemassa ja minkälainen Hän on?
Miksei elämän antaja halua antaa
minulle lasta?
Vihan lisäksi esiin voi nousta
myös häpeä: Miksi meninkään pyytämään tällaista, kun tulin kuitenkin torjutuksi? Hengellisen häpeän pohtiminen voi kuitenkin myös
avata paranemisprosessissa uuden
sivun: Kristuksen sovitustyön ja sen
merkityksen. Ristinkuolemallaan
Kristus sovitti ihmiskunnan synnin
ja voitti häpeän.
– Myös Jeesus koki häpeän, kun
Isä hylkäsi hänet ristillä. Jumala
ei kuitenkaan jättänyt poikaansa
häpeän ristille, vaan herätti hänet
kuolleista.
– Myös kristitty voi vapautua kivuliaasta häpeän tunteesta saadessaan kokemuksen Jumalasta, joka ei
hylkää. Siksi myös häpeän kohtaamisen ja parantumisen syvin juuri
johtaa Kristukseen.
Raili Tiihonen muistuttaa, että
jos hengellistä kriisiä jaksaa läpikäydä, voi suhde Jumalaan syventyä: Jumala ei ole sellainen, mitä

ajattelin, vaan myös paljon muuta
- suurempi ja ihmeellisempi.
– Raamatun tarinat lapsettomuudesta taitavat aina päättyä
onnellisesti. Vaikkei lasta tulisi, on
Raamatun ydinsanoma ihmisestä
kuitenkin: Olet arvokas sellaisenaan, Jumalan luoma ja Kristuksen
lunastama. Ihmisen arvo ei riipu siitä, kykenetkö siittämään tai synnyttämään eläviä lapsia.

Mä annan
sut pois

Kaikille lapsettomuus ei kuitenkaan
jää väliaikaiseksi vaiheeksi. Selviääkö kivusta koskaan?
Raili Tiihosen mukaan omaa
tunnetta voi rauhassa tarkastella.
Jos esimerkiksi nousee pintaan itsesyytöksiä siitä, miksei lasta alettu
yrittää aikaisemmin, voi palata ajatuksissaan aikaan, jolloin olisi voinut tehdä toisenlaisia valintoja.
– Usein voi todeta, että toimin
sen ymmärryksen, resurssien ja
mahdollisuuksien rajoissa, jotka
minulla sillä hetkellä oli. Vaikka
harmittaa, voi puhua itselleen lempeästi: Tämä on ollut minun elämäni, vaikka kaikki haaveeni eivät ole-

kaan toteutuneet.
Tunteesta selviämistä voi tarkastella myös elämänkaarinäkökulmasta: Kun pariskunta jää elämään
kaksin, kulkee kipu mukana kaiken
aikaa. Suruprosessin myötä se voi
kuitenkin muuttua kevyemmäksi
kantaa.
– Se kohta, mikä lapsettomalla
jää tyhjäksi elämässä, voi täyttyä
monilla ihan tyydyttävillä ja hyvillä
asioilla. Elämäntilanne voi kivusta
huolimatta myös mahdollistaa asioita.
Tiihonen korostaa, ettei tunteiden käsittely ole myöhäistä edes
eläkeiässä.
– Itse asiassa lapsettoman ja
lapsellisen kokemus vanhuudesta
ei itse asiassa eroa kovin paljon toisistaan. Ei oma lapsi pidä automaattisesti huolta vanhenevasta isästään
tai äidistään, vaan paljon riippuu
välimatkoista ja perhesiteistä.
Kuinka kohdata sureva läheinen?
Millainen parisuhde kestää lapsettomuuden kriisissä? Saako lapsenlapsettomuuden surua tuntea?
Lue lisää: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi > Verkkokirkko
> Polku
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Näillä nurkilla

Onnellinen
mies
Kallajärven kasvatti Unto Marttinen
on elänyt suurimman osan elämästään
maantieteellisesti pienellä alueella
Mikkelissä. Pisimmät matkat tehdään
kuitenkin mielen sisällä, ja niistä
70-vuotiaalla miehellä on paljonkin
kerrottavaa.
Unto Marttinen lapsuudenkotinsa pihamailla. Pihan perällä näkyvä iso kivi oli
pikkupojalle paras piilopaikka, jonne saattoi juosta äidin elämöintiä karkuun.

Teksti ja kuvat Krista Eskelinen

Seisomme hävitetyn Sokkalan kartanon kohdalla Rantakylässä. Missä nykyisin on paljas ruohokenttä,
oli ennen isomainen kartano. Sen
eräässä torpassa Taneli Paalanen
kuokki peltoja ja hoiti yksin lapsilaumaa vaimonsa kuoltua.
Yksi näistä lapsista oli Elli Paalanen, myöhemmin sotaleski Karhu, joka joutui poikansa kanssa
pakenemaan taisteluita veljensä
perheen luo. Tältä matkalta tarttui
mukaan Matti Marttinen ja paris-

laatikolla” kuului myös leikkiminen,
laitettiin lapsetkin hyvin varhain
maatalon töihin.
– Muistan, kuinka pappavainaa
pyysi: ”Lähe, Unto, miun kanssa
hommiin” ja niin me miehet kaivoimme pitkän päivän suon ojaa.
Olin kuuden vanha. Äiti ripitti myöhemmin isäänsä, että ettekö muita
työmiehiä löytäneet, mutta siitä alkoi Unton lapionheilutus.
Sama kohtalo koski monia Suomen suurimpien ikäluokkien lapsia;

"Olen saanut rauhan
menneisyydestäni"
kunta vihittiin sotien jälkeen vuonna -45. Seuraavana vuonna perheeseen syntyi Unto Ilmari Marttinen.
Tällä välin torpparit olivat itsenäistyneet ja Puukonniemen tila
siirtynyt Unton vanhemmille. Miehen lapsuus kului Kallaveden rannalla, jonka viereisiä tiloja asuttivat
äidin sisarukset ja serkut. Vaikka
lapsuuteen ”elämän isolla hiekka-

töitä riitti kaikille lapsista vanhuksiin.

Perusarvot opittiin
vanhemmilta

Unto Marttinen kertoo saaneensa
lapsuudenkotinsa perintönä vahvat
perusarvot: koti, uskonto ja isänmaa. Kerran kun poika olisi halun-

nut juosta jo serkkujen kanssa pihalle kesäpäivän viettoon, oli äidillä
vielä asiaa: ”Pitäkää se usko, johon
teidät on kastettu”.
Isä puolestaan kylvi poikansa
mieleen silloisen Maalaisliiton siemenen.
– Seitsenvuotiaana kävin isän
kanssa tupaillassa, josta körryytimme hevosella kotiin. Olin jo juoksemassa sisään, kun isä pyysi ottamaan mukaan valjaita sen verran,
minkä jaksoin kantaa, ja seuraamaan talliin. Hän hoiti hevosen ja
ruokki sen, minä seurasin vieressä.
– Tämän jälkeen isä otti minua
kiinni puseronhihasta ja sanoi:
”Unto, minä olin isän kanssa tupaillassa”. Sen enempää hän ei koskaan
puhunut politiikasta.
Unto kävi koulua 10-vuotiaaksi
Sokkalan kartanolla, jonka jälkeen
koulu siirtyi nykyiselle paikalleen
Rantakylässä.
– Vanhemmat olisivat toivoneet,
että poika olisi lukenut kunnolla.
Kävinkin peruskoulun perusteellisesti: joka luokan kahteen kertaan.
Jouduin tekemään niin paljon talon
töitä, etten vain jaksanut keskittyä
koulunkäyntiin. Välillä saatoin nukahtaa koulun penkille, Marttinen
muistelee.

– Vaikka kuri oli kovaa, en ruodi sen aikaista kasvatusmallia ollenkaan. Isien perintö on haluttu ja
saatu siirrettyä eteenpäin sukupolvelta toiselle ja omatkin vanhempani tarkoittivat vain parastani.

Mustassa aukossa

– Mikä tekee ihmisestä alkoholistin?
Tätä jouduin itseltäni kysymään,
kun hyvästä lapsuudestani huolimatta läksin juomaan.
Marttinen muistaa elävästi
erään tanssireissun, joka päättyi
lavan sijasta viinapullon kumoamiseen kahden kaveruksen kanssa. Nuori mies heräsi mutalammikosta bussin päätepysäkiltä, eikä
kotiin ollut asiaa saman päivän
puolella.
– Seura tekee kaltaisekseen. Tavasta tuli sanomista vanhempien
kanssa, mutta se vain nosti sisua ja
näyttämisen halua. Ajattelin, että
odottakaas vaan, kun talo siirtyy
minulle, Marttinen kertaa.
– Vuonna -74 tämä tapahtuikin
ja kunnostin nuoren miehen raivolla tiluksia. Seuraavana vuonna
sattui kuitenkin huonompi hetki,
jolloin talo meni myyntiin.
Marttinen muutti Lähemäelle
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ja työskenteli metsurina, mutta
samaan aikaan rankka työ raaisti huvejakin.
– Lopulta kiertelin kaksi
vuotta roskalavoja ja huitaisin
toukat pois maksalaatikon pinnalta. Se oli lounaani.
Käänteentekevä tapahtumaketju käynnistyi vuonna -90,
kun Marttinen raitistui. Tämän
jälkeen hän ei ole juonut tippaakaan alkoholia. Vuonna -97
mies kuuli sairastavansa pitkälle edennyttä kivessyöpää.
Rankkoja hoitoja seurasi suolistotukos.
– Sain leikkaussaliin vieraiksi kaksi ystävääni. He toivat tuliaisiksi kukkakimpun ja
kirkkoherran
tervehdyksen:
”Olemme rukoilleet puolestasi”.
– Perjantaina pääsin pois
leikkauksesta ja sunnuntaina
kävelin hiljakseen kirkkoon ehtoolliselle. Näin Jumala kutsui

minut uudestaan valtakuntansa
työhön.

Rauha menneisyyden
kanssa

– Olen äitini ohjeen mukaisesti rakastanut seurakuntaa siitä
asti, kun minut kastettiin. Olen
vanhan maaseurakunnan poikia – siellä minut on kastettu ja
konfirmoitu, Marttinen kertoo.
Omat kokemukset ja kultainen käsky velvoittavat toimimaan; Unto Marttinen on
toiminut muun muassa EteläSavon Vapautuvien tuki ry:n
hallituksessa ja koulutettuna
tukihenkilönä.
– Rakkaus voittaa kaiken.
Minun on kuitenkin pitänyt
nöyrtyä Jumalan edessä ja pyytää Häneltä apua. Näin olen
saanut avun moneen asiaan: alkoholismiin, mustasukkaisuu-

teen, omiin sisäisiin ahdistuksiin. Näissä asioissa myös useat
seurakunnan työntekijät ovat
olleet tärkeä tuki ja apu.
Seurakunnan hallinto on
miehen kutsumuksena tänäkin
päivänä. Kirkkovaltuustossa saa
olla rakentamassa seurakunnan
taloutta ja antamassa työntekijöille työkaluja toimintaansa.
– Ei näissä hommissa toinne ruveta kapinoimaan tai sooloilemaan, vaikkei kaikki päätökset aina mene oman mielen
mukaan. Ei seurakunnalla ole
velvollisuutta täyttää itse kunkin meistä toiveita, vaan se toimii omien intressiensä ja yhteisen hyvän mukaan.
– Tällä hetkellä, kaikesta
raadollisuudestani huolimatta, olen erittäin onnellinen
mies. Olen saanut menneisyydestäni rauhan ja pitänyt isän
perintöni.

Vene kulkee, kun soudetaan
samaan tahtiin
Kallajärvellä vesillä on vietetty
luonnollisesti aikaa: istuttu tihkusateessa ongella ja kuljettu
veneellä hautajaisiin, jumalanpalvelukseen ja vihille. Siirtolaisia on myös tullut Mikkeliin
vesireittejä myöten.
Joskus omassa elämässäkin
eteen tulevat navakka tuuli ja
terve sade. On vastattava haasteeseen. Unto Marttinen on saanut tutustua luonnon suureen
järjestelmään vuonna 2001 perustetuissa Savon Perinnepurjehtijoissa. Ruti ja Lus-nimiset
veneet valmistettiin aluksi talkoilla ja nyt Ruti-vanhus on siirtymässä eläkkeelle.
– Uusi vene valmistuu keväällä 2017 ja sille on jo nimi-

kin valmiina. Muuta en paljasta
kuin että kalevalaisessa nimistössä pysytään, Marttinen myhäilee.
Venereissut ovat kuljettaneet miestä muun muassa 120
kilometrin matkan läpi Fennoskandian. Reissuilta on matkamuistoina monia uskomattomia tarinoita, mutta yksiksi
hienoimmiksi hetkiksi Marttinen arvostaa hartaushetket
nuotion äärellä.
– Sitä kaikkein kalleinta,
jolle mekin olemme elämämme perustaneet, haluaisin
tarjota myös nuorille, kertoo
Marttinen ja sanoo soutavansa kaikkein mieluiten lasten
kanssa. Nuorimmat, alle koulu-

ikäiset kyyditettävät muistuvat
mieleen Orijärven kylätapahtumasta.
– Aluksi mietin, että mitä
tästä tulee, mutta sain hienon
ja kauniin muiston: En ole koskaan nähnyt soudettavan niin
yhteen tahtiin!
– Meillä aikuisilla on paljon isompi kynnys ottaa oppia
ja sovittaa oma meno muiden
tahtiin. Perinnepurjehtijoiden
retkilläkin huomaa, että jotkut
tokaisevat: ”Kyllä minä tiedän,
miten soudetaan, älä sinä siinä
opasta!” vaikka käytäntö osoittaa, ettei tämä pidä ollenkaan
paikkansa. Jos veneessä yksikin vetää väärään suuntaan, ei
homma toimi.

Olet täällä
Savilahden alue yhdistää seurakunnan toiminnan niin Otavan ja Rantakylän keskuksissa kuin ympäröivällä maaseudulla. Toiminnan keskiössä on suuri puukirkko, joka
kutsuu seurakuntalaisia jumalanpalveluksiin kuten on tehnyt jo 200 vuoden ajan.
Savilahden aluekappalainen Osmo
Luukkonen korostaa kuitenkin, etteivät
kaikki kohtaamiset suinkaan tapahdu Pitäjänkirkossa: ”Haluamme olla mukana arjessa ja juhlassa alueemme kotien, koulujen,
päiväkotien, hoitolaitosten, työpaikkojen ja
järjestöjen kanssa”.
Myös seurakuntalaisten toiveet ja ajatukset toiminnasta ovat erittäin tervetulleita. ”Osana isoa seurakuntaamme haluamme Savilahdessa olla mukana muuttuvassa
maailmassa tarjoten samalla Jumalan sanassa jotain pysyvää”, Luukkonen tiivistää.

MIKKELI

Pitk
äjä
rvi

”Kallajärven kivet,
kannot ja rannat ovat
kauniimmat kuin
missään muualla.”

TOKERO

PUUKONNIEMI

Kallajärvi

VATILA

Tule mukaan!
Savilahden alueen toiminnasta ei tänä
vuonna voi puhua mainitsematta Pitäjänkirkon 200-vuotisjuhlallisuuksia. Juhlavuosi aloitettiin jo swingaavalla pääsiäisyön
messulla, mutta hetken huilauksen jälkeen
tapahtuu taas. Sunnuntaina 28. elokuuta
vietetään kello 10 piispanmessua ja lokakuun viikolla 41 nähdään Arto Myllärisen
ohjaama ja Lasse Heikkilän säveltämä musiikillinen kirkkonäytelmä, joka avaa kirkon
200-vuotista taivalta niin yksityishenkilöiden kuin suurten tapahtumien kautta.
Lähitulevaisuudesta esiin voi nostaa
Päivi Haapalehdon äitienpäiväkonsertin
Pitäjänkirkossa sunnuntaina 8. toukokuuta
kello 17. Äitienpäivämessua vietetään myös
Otavan seurakuntatalolla kello 12.
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Suomi-äiti
sai Intiasta
enemmän
kuin antoi
Helena Svahn vieraili
kummilapsensa kotikylässä
ja huomasi, etteivät köyhyys
ja kitsaus kulje käsi kädessä.

Helena Svahn ja hänen kummityttönsä Sakshi kirjoittelevat toisilleen joka toinen
kuukausi. Kirjeissä vaihdetaan kuulumisia ja kerrotaan kotimaasta: onko kesä vai
talvi, mitä lapset tekevät silloin Suomessa tai Intiassa, miten koulussa ja perheen
kanssa menee.

Teksti Krista Eskelinen kuva: World Vision India

Ensisilmäys Intiaan oli raju. Nuoret miehet makasivat Delhin aurinkoisilla kaduilla kuin kuolleet. Kerjäläisäidit ja -lapset kulkivat kädet
ojossa, mutta heille ei saanut antaa
mitään.
Köyhyys ja kastijakoon tyytyminen kauhistuttivat World Visionin
ryhmässä matkustanutta Helena
Svahnia, joka oli halunnut saada
kummilapsen juuri Intiasta naisten
huonon aseman vuoksi. Onneksi
asiat 11-vuotiaalla Sakshilla olivat
kuitenkin paremmin.
– Kummityttöni kylä KeskiIntiassa kuuluu maan köyhimpiin.
Metropolin maisemaa katsellessani
kiitin, että maaseudun lapsilla on
kuitenkin kyläyhteisö ympärillään
turvaa tuomassa.
World Visionin matkalaiset
otettiin iloiten vastaan Rajnandgaon alueella, jossa Svahninkin kummityttö asuu. Kylien lapset olivat
valmistelleet lauluja ja leikkejä, puheita pidettiin ja lahjoja jaettiin.
– Hämmästyin, kuinka nuoria ja
kauniita kummityttöni vanhemmat
olivat. Perheeseen kuuluu Sakshin
lisäksi myös yhdeksänvuotias tyttö
ja kuusivuotias poika, ja kaikki oli
puettu niin kauniisti juhlaan.
– Minä olin sitten se vaalea Suomi-mamma, joka jakeli lahjoja kuin
joulupukki. Se oli tilanteena hieman
koominenkin, Svahn muistelee nauraen.

Kuka pitää
sinusta huolen?

Hammasharjoja ja -tahnoja, ompelutarvikkeita, penaalit ja värityskir-

jat. Helena Svahn oli koonnut lahjatavaroihin käytännöllisiä ja iloa
tuottavia perustarvikkeita, jotka
nostivatkin hymyn kummiperheen
huulille. Perheen äidin kiitos jäi
Svahnille mieleen yhtenä matkan
kohokohtana.
– Olin fyysisesti tiukoilla Intian helteessä ja huomattuaan uupumukseni hän kysyi, kuka minua
hoitaa Suomessa ja voisiko hän jotenkin auttaa. Näin kaksi kulttuuria
kohtasi kauniilla tavalla.
– Minä olin vievinäni sinne hirveästi kaikkea, mutta sainkin itse
kokea huolenpitoa ja välittämistä. Mietin, onko meiltä Suomessa
häviämässä lähimmäisenrakkaus,
joka heiltä tulee ihan luonnostaan.
Länsimaissa nousee helposti esiin
kateus, katkeruus ja itsekkyys, jos
pitäisi jakaa jotain omastaan.
Intiassa ja monessa muussa
maassa tarvitaan kuitenkin tukea
koulutuksen, hygienian ja talouden
kehittämiseen. Pienetkin askeleet
vievät eteenpäin, kun ne otetaan
yhdessä kyläläisten kanssa. Helena
Svahnin kummiperhe oli saanut tukea pienistä lainoista, joiden avulla
äiti oli perustanut kauneudenhoitoyrityksen ja isä saanut lisätyötä
saippuatehtaasta.
– Kun aloitin kirjeenvaihdon
neljä vuotta sitten, perhe sai elantonsa pelkästä riisinviljelystä. Nyt
heillä on myös kaksi lehmää ja tilanne on korjaantunut todella paljon.
Alueella pohdittiin parhaillaan
myös polkupyörien ostoa, jotta lapset voisivat käydä koulua pidemmästäkin matkasta.

Koulu on lapsille
mieluinen paikka
Sakshi käy viidettä luokkaa ja hänen lempiaineensa on äidinkieli.
Helena Svahnin mukaan koulu on
monelle intialaislapselle tärkeä ja
mieluinen paikka; siellä saa lämpimän ruuan ja rakennuspuita omiin
haaveisiin.
– Samat unelmat siellä olivat

kuin täälläkin. Lapset halusivat
poliiseiksi, lääkäreiksi, hoitajiksi
ja maanviljelijöiksi, kertoo Svahn,
jonka kylän lapset nimesivät mama
Teresaksi.
Yhteys kummilapseen tuo iloa
lasten tukiyksikön perheneuvojan
tehtävästä eläkkeelle jääneelle naiselle. Näin kiinnostus ja halu lasten
auttamiseen saa jatkua luontevalla
tavalla myös eläköitymisen jälkeen.

Haukivuoren latokirkossa
lauletaan kansanlauluja

Kesällä on hyvin aikaa tehdä kotiseuturetki hieman pidemmällekin.
Haukivuorella vietetään sunnuntaina 3. heinäkuuta keskellä kauneinta
kesää kansanlaulukirkkoa Laukkolan ladolla (Haukilammentie 9) kello
17. Yksityisautoille on varattu tilaa
Laukkolan pihapiiristä ja lisätietoja
voi tarvittaessa kysellä Heikki Koljoselta, p. 040 506 2956. Aidossa
ladossa on tilaa reilusti ja tilaisuus
on kaikille avoin.

Kansanlaulukirkon virret on
sovitettu kansanlauluista tuttuihin sävelmiin ja musisointia johtaa
kanttori Suvi Tirronen. Mukana
on myös Markku Liukkonen. Latokirkkoon on järjestetty kirkkokyyti
Haukivuoren apteekin edestä kello
16.30. Kyydin hinta on 5 euroa per
matkustaja. Tilaisuuden järjestävät
Kotiseutuyhdistys ja alueseurakunta yhdessä Laukolan väen kanssa.
Lions Ladyt tarjoilevat kahvit.
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3 kulmaa

Vanhemmuus
on vaikea laji

1.
2.
3.

Vauvat ovat ihania, suloisia, kauniita. Kukapa nainen ei haluaisi pidellä
omaa tuhisevaa nyyttiä sylissään, osoittaa sille rakkautta ja tarjota turvaa? Harmi vain, että synnyttäminen on tuskaista, kivuliasta, pelottavaa.
Kaksikymmentä vuotta synnyttämisen jälkeen äidit keskustelevat
ylpeinä lapsistaan paikallisen kuntosalin lämmittelyosastolla. Crosstrainerit sauhuavat ja raskauskilojen poltto jatkuu edelleen.

”Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen
hetkensä on tullut; mutta kun hän on synnyttänyt lapsen,
ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että
ihminen on syntynyt maailmaan.” Joh. 16:21

Hengellinen vanhemmuus on sitä, että saa rohkeudella julistaa Jumalan
valtakuntaa ja opettaa Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikille
niille, jotka luokse tulevat. Hengellinen vanhempi voi omalla esimerkillään opettaa, kuinka rakastaa Jumalaa, itseään ja lähimmäisiä.

”Yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on
mies.” Gal. 4:27
Taivaan Isä on paras isä. Biologiset vanhempamme tekevät virheitä
silloinkin, kun rakastavat meitä. Osa joutuu jopa vanhempiensa hylkäämäksi tai väkivallan kohteeksi. Taivaallinen Isä ei ole sellainen kuin
oma isämme. Hänellä on aina hyvä tahto meitä kohtaan ja hän haluaa
ottaa meidät kaikki lapsikseen.

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi
voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen
nimeensä.” Joh. 1:12

Kohtaamispaikka

Kohtaamisia
hiljaisuudessa
Yksi mieleen jääneistä kohtaamisista tapahtui
parikymmentä vuotta sitten elämäni ensimmäisessä hiljaisuuden retriitissä. Alkuohjeet
oli annettu, keskustelu vaimeni ja äkkiä olin
yksin huoneessani. Kaikkialla oli hiljaista. Sillä
hetkellä tajusin, että en ollut pitkiin aikoihin
kohdannut kunnolla itse itseäni.
Ensin pitkästytti (en ollut kovin hyvää
seuraa itselleni), sitten pelotti. Ihmeellistä, miten ihminen voi täyttää itseään asioilla, jotka
saman tien tunkee mielen komeroihin piiloon.
Pikku hiljaa viikonlopun myötä olo alkoi
rentoutua. Ja kun pääsin kuulemisen alkuun
itsessäni, tuli äkkiä tilaa myös Taivaalliselle
Isälle. Hän ohjasi lempeästi kuulolle siitä, mitä
Hänellä oli minulle asiaa. Levon ja armon vahvan läsnäolon kautta mahdollistui myös myötätunto itseä kohtaan. Aivan kuin suuressa sylissä olisi ollut.

"Minuuttikin voi olla
yllättävän pitkä aika"

Hiljaisuus ei ole vain joidenkin äänien
puutetta vaan vahva kasvualusta uusille kohtaamisille. Tällainen hiljaisuuden ”viljely” on
mahdollista myös elämän arjessa, ihan joka
ikinen päivä. Minuuttikin voi olla yllättävän
pitkä aika.

”Herra, kätke minut
rakkautesi syvyyksiin
ja pidä minua sylissäsi siellä.
Uudista olemukseni.
Puhdista, virkistä ja paranna minut.
Nosta minut ja muovaa minua,
kunnes koko olemukseni säteilee
sinun kunniaasi ja hyvyyttäsi,
armollinen ja avokätinen Jumala.”
(David Adam: Arjen sydänääniä)

Jaana Pietiläinen
Ps. Jos haluat tulla retriitin hiljaisuuteen
lepäämään ja virkistymään, niin seuraava
seurakuntamme järjestämä retriitti on
Susiniemessä 14.–16.10.2016.

Seurakunnassa tapahtuu
Anttola

» Kurvaa taivaalliselle
taukopaikalle!
Lähes 300 Tiekirkkoa ympäri Suomen kutsuu kesällä tauolle avoimeen kirkkoon sateessa tai paisteessa. Mikkelissä
Tiekirkkona toimivat tuomiokirkko, Pitäjänkirkko, Anttolan kirkko ja Ristiinan kirkko. Tuomiokirkko on avoinna
kesäkuun alusta elokuun loppuun maanantaista lauantaihin klo 10–18 ja sunnuntaisin klo 11–18. Pitäjänkirkko
kutsuu taivaalliselle taukopaikalle samoihin kellonaikoihin
8.6.–9.8. välillä. Ristiinan kirkko on avoinna 28.6.–31.7.
tiistaista sunnuntaihin klo 10–15 ja Anttolan kirkko samalla aikavälillä maanantaista lauantaihin klo 10–16.
Suomenniemen kirkko on myös auki heinäkuun, mutta se ei ole tiekirkko. Se tarkoittaa, että kirkko ja kellotapuli ovat auki heinäkuun ajan seuraavasti: maanantaista
perjantaihin klo 10–16 ja sunnuntaisin klo 9-14. Kuun 13.
päivään asti kirkko on auki vapaaehtoisten päivystäjien
voimin, mikä voi lyhentää aukioloaikoja edellä mainitusta.
Poikkeuspäiviä ovat sunnuntai 10. heinäkuuta, jolloin kirkko on auki kello 17 alkavaan iltakirkkoon asti sekä lauantai
16. heinäkuuta, jolloin juhlitaan Suomenniemi-päiviä kello
10–16.

Jumalanpalvelukset kirkossa klo 10
ellei toisin mainita
To 5.5. Messu, 50 vuotta sitten konfirmoidut. Miettinen, Stenlund
Su 8.5. Jumalanpalvelus, kansanlähetyksen kirkkopyhä. Matti Manninen
s., Miettinen, Stenlund
Su 15.5. klo 17 Messu. Miettinen,
Stenlund
Su 22.5. Messu. Kilpeläinen, Stenlund
Su 29.5. Messu. Martikainen, S. Kettunen
Su 5.6. Messu. Mällinen, Kempe
Su 12.6. Messu. Suihkonen, Kempe
Su 19.6. klo 17 Messu. Kilpeläinen,
Stenlund
La 25.6. Sanajumalanpalvelus. Paukkala, Stenlund
Su 3.7. Messu. Miettinen, Stenlund
Su 10.7. Kesävieraiden kirkkopyhän
messu. Miettinen, Stenlund. Kahvit,
lähetysmyyjäiset
Su 17.7. klo 17 Messu. Miettinen,
S. Kettunen
Su 24.7. Messu. Luukkonen, Tirronen
Su 31.7. Kihukirkko satamassa. M.
Laine, S. Kettunen. Kahvit
Su 7.8. Konfirmaatiomessu. Miettinen.
Su 14.8. Messu. Rossi
Su 21.8. klo 17 Messu. Miettinen
Raamattupiiri
Srk-talossa 11.5. ja 25.5. klo 18
Partio
Ke 25.5. Viiriäisten kevätkauden
päätös rantasaunalla, Lohilahdentie
70. Lähtö koululta pyörillä klo 14.30,
paluu klo 18. Kypärät päähän! Ilm.
23.5. menn. ryhmänohjaajille
La 30.7. klo 10-16 Partiokylä satamassa. Tule tutustumaan partiotoimintaan, 40-vuotiaaseen lippukuntaamme sekä muihin nuorisotoimijoihin
Ke 17.8. klo 17.30 Partiopamaus
srk-talossa
Musiikki
Ke 4.5. klo 18 Sanan ja musiikin ilta
kirkossa. Timo ja Riitta Kuutti
Su 8.5. klo 12.15 Äitienpäivän musiikkihetki palvelutalossa. Miettinen,
Stenlund
Ke 25.5. klo 14 Lauluhetki palvelutalossa. Tilaisuus alkaa kahvittelulla
Diakoniatyö
Eläkeikäisten iltapäivät rantasaunalla
klo 13 – 16.30 ke 8.6., 6.7. ja 3.8. Tarj.
maksu 3 €, ilm. 0400 143 452
Muut tapahtumat
Pe 6.5. klo 10 Siivoustalkoot rantasaunalla
Su 22.5. klo 17 Kylvön siunaaminen
Mutasella, Lampolantie 312. Miettinen, Stenlund
Pe 10.6. klo 13 Juhannuskokkotalkoot
rantasaunalla
Pe 24.6. klo 18 Juhannusjuhla rantasaunalla lähetyksen hyväksi
Su 3.7. klo 17 Kesäillan kinkerit Himasilla, Siiskonsaarentie 19

» Tarinoita vanhemmalle väelle
Kesä voi olla kaupungissa viihtyvälle ikäihmisille yksitoikkoista aikaa, kun valtaosa kerhoista ja piireistä jää tauolle
ja ihmiset suuntaavat mökkimaisemiin. Kesä- ja heinäkuussa on 8. kesäkuuta alkaen kuitenkin mahdollisuus
kokoontua yhteen Vanhemman väen tarinatupaan.
Tarinatuvassa kahvitellaan, poristaan yhdessä,
lauletaan ja kuullaan eri ihmisten alustuksia joka keskiviikko kello 12.30–14. Halutessaan ennen Tarinatupaa voi
osallistua myös tuomiokirkon päivähartauteen kello 12.
Tarinatupa kokoontuu kahvila Tukipilarissa osoitteessa Savilahdenkatu 18. Kahvirahaa on hyvä varata mukaan kaksi
euroa. Toiminnassa mukana ovat Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Kirkkopalvelut ja Yhteisvastuu.

Haukivuori
Jumalanpalvelukset kirkossa klo 10
ellei toisin mainita
Su 8.5. Sanajumalanpalvelus srktalossa. Liukkonen, Siikavirta. Miestenpiiri tarj. kakkukahvit
Su 15.5. Messu. Liukkonen, Siikavirta,
Veteraanilaulajat. Kirkkokyyti
Su 22.5. Sanajumalanpalvelus ja
kouluun lähtevien siunaus. Liukkonen,
Frilander, Siikavirta. Kirkkokyyti
Su 29.5. Messu srk-talossa. Mällinen,
Husso
Su 5.6. klo 17 Messu. Mällinen, Kälviä. Kirkkokyyti
Su 12.6. Messu. Mällinen, Kälviä
Su 19.6. Konfirmaatiomessu. Liukkonen, Kempe. Kirkkokyyti
La 25.6. Messu. Liukkonen, Siikavirta
Su 3.7. Kansanlaulukirkko klo 17
Laukkolan ladolla. Liukkonen, Tirronen. Kirkkokyyti

Su 10.7. Messu. Paukkala, Kälviä.
Kirkkokyyti
Su 17.7. Messu. Mällinen, Karjalainen. Kirkkokyyti
Su 24.7. Messu. Mällinen, Siikavirta
Kirkkokyyti
Su 31.7. Messu. Mällinen, Siikavirta.
Kirkkokyyti
Su 7.8. klo 17 Messu. Liukkonen,
Eläkeliiton kirkkopyhä. Kahvit, kirkkokyyti
Su 14.8. Messu, v. 1966 rippikoulunsa
käyneiden kirkkopyhä. Liukkonen.
Kirkkokyyti
Su 21.8. Messu, lähetyspyhä. M.
Laine. Kirkkokyyti
Su 28.8. Ei jumalanpalvelusta, piispanmessu Pitäjänkirkossa
Käytä kirkkokyytiä! Edestakaisen
kyydin hinta 5 €. Lähtö Apteekin
edestä puoli tuntia ennen jumalanpalv. alkua. Reitti: Apteekki - Koulutie
- Pirttitie – Itätie – Kapeaselkä – kirkko. Kirkkokyytiä ajaa Kari Paavilainen.
Tervetuloa kirkkomatkalle!
Lauluseurat
Ti 21.6. klo 14 Lauluseurat Ikihyvässä,
Haukirannantie 10. Säävarauksella
ulkona tai väentuvassa. Siikavirta,
Matilainen, Liukkonen
Konsertit
Su 8.5. klo 11 Aseman orkesterin
äitienpäivätervehdys srk-talossa
Lähetys
Su 21.8. klo 12 Lähetysjuhla Häkkilän
erämajalla, Saksanrannantie 17. M.
Laine. Kuljetus kirkolta messun jälk.
Miestenpiirit ja saunaillat
Ma 9.5. ja 23.5. klo 17 srk-talossa
Ma 13.6. klo 17 Laivarannan mökillä,
Laivarannantie 42. Ahti Kohvakka
Ma 11.7. klo 17. Jorma Hannulan mökillä, Saarisalontie 90 (opastus perille)
Ma 8.8. klo 17 Hannu Tyrväisellä,
Heinälahdentie 111
Yhteiskyydit saunailtoihin, Jorma
Hannula 050 5186061
Muut tapahtumat
Ke 4.5. klo 7-15 Hautausmaatalkoot.
Hartaus ja kahvit klo 9, ruoka klo
11.30, kahvit klo 13.30
Ma 23.5. klo 13 Toukosiunaus Mikkolan tilalla Mika Nykäsellä, Haapalahdentie 44. Liukkonen, Siikavirta
Ke 25.5. Srk:n aamulenkki lähimaastossa. Lähtö srk-talolta klo 9 (n. 5 km).
Mukana Sinikka Halonen ja Markku
Liukkonen, lenkin jälk. mehut srktalossa. Säävaraus
Vuonna 1966 Haukivuorella rippikoulun käyneiden kirkkopyhä
Su 14.8.klo 10 Messu kirkossa. Messun jälk. ruokailu ja kahvitilaisuus
srk-talossa, avec-kutsu. Ilm. 26.7.
mennessä 0400 143 277. Tied. Leena
Mustalampi 040 7038123 tai Eija Hokkanen 044 2553838.
Haukivuoren srk-toimisto suljettu
kesällä 28.6. ja 5.7.

Ristiina
Jumalanpalvelukset kirkossa klo 10
ellei toisin mainita
To 5.5. Perhejumalanpalvelus.
Luetaan edell. helatorstain jälkeen
kastettujen nimet, jokaiselle heistä
varattu oma kukka. Kahvit. P. Palm,
Nousiainen
Su 8.5. Messu. P. Palm, Tirronen.
Kahvit
Su 15.5. Messu. Rossi, Nousiainen.
Kahvit
Su 22.5. Sanajumalanpalvelus. Rossi,
Nousiainen
Su 29.5. Sanajumalanpalvelus. P.
Palm, Kemppinen
Su 5.6. Messu. P. Palm, Nousiainen
Su 12.5. Sanajumalanpalvelus. Rossi,
Nousiainen
Su 19.6. Messu. P. Palm, Kälviä
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La 25.6. Sanajumalanpalvelus. Martikainen, Nousiainen
Su 26.6. Konfirmaatiomessu. P. Palm,
Nousiainen.
Su 3.7. Sanajumalanpalvelus. E. Laine,
Kälviä
Su 10.7. Messu, kesävieraiden kirkkopyhä. Rossi, Nousiainen
Su 17.7. Sanajumalanpalvelus. P.
Palm, Nousiainen
Su 24.7. klo 17 Messu. Luukkonen,
Nousiainen
Su 31.7. Messu. M. Laine, Nousiainen
Su 7.8. Sanajumalanpalvelus. Rossi
Su 14.8. Konfirmaatiomessu. Suihkonen.
Su 21.8. Sanajumalanpalvelus. P.
Palm
Su 28.8. Ei jumalanpalvelusta Ristiinassa, Pitäjänkirkossa piispanmessu
Himalansaaren kirkko
Su 8.5. klo 13 Sanajumalanpalvelus.
P.Palm, Tirronen
La 25.6. klo 18 Sanajumalanpalvelus.
Paukkala, Kempe
Lapset ja perheet
Ke 11.5. klo 18-20 Äitien ja tyttöjen
ilta Ruunaniemessä (saunomismahd.). Ilm. 9.5. menn. 0400 143 233
La 21.5. Perheleiripäivä Ruunaniemessä, ilm. 0400 143 668
To 26.5. klo 9.30 Perheiden, päivähoidon ja eskareiden kevätkirkko. Rossi,
Nousiainen
Musiikki
Su 29.5. klo 19 Hetki vain –konsertti
kirkossa. Päivi Haapalehto
Kinkerit
Lista kesäkinkereistä löytyy Ristiinalaisen kesäjulkaisusta kesäkuussa
Muut tapahtumat
Pe 6.5. klo 7-15 Hautausmaatalkoot.
Hartaus klo 9, ruoka ja kahvit klo
11.30
To 12.5. klo 17 Diakoniakylätapahtuma Kuomiokosken koululla
To 2.6. klo 16-18 Toivon torstai -tapahtuma Ristiinan torilla. Hernekeittoa ja pannaria
Ristiinan srk-toimisto suljettu kesällä
30.5; 6.6; 13.6; 1.8; 8.8. ja 15.8. Yht.
otot 0400 143 300 tai Mikkelin kirkkoherranvirastoon, Savilahdenkatu 20

Ristimäki
Jumalanpalvelukset tuomiokirkossa
klo 10 ellei toisin mainita
To 5.5. klo 15 Musiikkimessu. Ikonen,
Kallio, srk:n kuoroja. Kahvit. Messun
jälk. klo 16.45. Suvivirsi tuomiokirkon
portailla, mikkeliläiset kuorot ja seurakuntalaiset. Kahvit
Su 8.5. Messu. Paukkala, Husso
Su 15.5.Messu. Karasti, Kallio. Messun jälk. lähetyskahvit srk-kesk. Yläsalissa
Su 22.5. Messu. Koivikko, Karjalainen
Su 29.5. Messu, pappisvihkimys.
Piispa Seppo Häkkinen, Kallio, Tuomiokirkon laulu. Messun jälk. kahvit
ja siioninvirsiseurat kryptassa
Su 5.6. Messu. Ukkonen, Kallio
Su 12.6. Messu. J. Palm, Husso
La 18.6. Konfirmaatiomessu. Liukkonen, Kempe.
Su 19.6. Sanajumalanpalvelus. Martikainen, S. Kettunen
Su 19.6. klo 13.30 Konfirmaatiomessu. Koivikko, Husso.
La 25.6. Sanajumalanpalvelus. Kilpeläinen, Kallio
Su 26.6. Konfirmaatiomessu. E. Laine,
Stenlund.
Su 3.7. Messu. J. Palm, Kallio
Su 10.7. Sanajumalanpalvelus. Koivikko, Kallio
Su 17.7. Konfirmaatiomessu. Martikainen, Tirronen.
Su 24.7. Konfirmaatiomessu. Ikonen,
Karjalainen.
Su 31.7. Konfirmaatiomessu. Karasti.
La 6.8. Konfirmaatiomessu. Miettinen.
Su 7.8. Sanajumalanpalvelus. E. Laine
To 11.8. klo 18 Messu Kenkäveron

Seurakunnassa tapahtuu
rannassa. Kilpeläinen. Venesaarna
Su 14.8. Konfirmaatiomessu. Kilpeläinen.
Su 21.8. Messu, Kansanlähetyksen
kirkkopyhä. Teijo Peltola s., Paukkala
Päivähartaudet
Tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo
12, ehtoollinen 4.5., 18.5., 1.6.,
15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8.
Hartaushetki
Ke 27.7. klo 18 Hartaushetki Pitkäjärven laavulla. M. Laine, Kälviä
English Service
Sun 15.5. at 1 pm (klo 13) At the
Crypt of Mikkeli Cathedral
Hautausmaakävelyt
Ti 2.8. ja 9.8. klo 18 Harjun kappelilta. Alkuhartaus Simo S. Salo
Kylväjä-piiri
Su klo 16 srk-kesk. Aulakahviossa.
8.5. Taneli Skyttä: Golgatan veressä
voima on, 24.7. Lähetit Aasiasta
Laajalampi
Su 8.5. klo 15 Kirkkohetki ja ehtoollinen Laajalammen srk-kodissa,
”Pyhän hengen odotus”. Mällinen,
Karjalainen. Äitienpäivän juhlakahvit
Lähemäki
Su 8.5. klo 15 Laulamme äitien
kanssa – veisuuviikon laulutapahtuma perheille. Kahvit
Ke 11.5. klo 9.30 Mukulamessu
Lähemäen Lastentalon pihalla
Su 22.5. klo 15 Yhteisen leivän
jaamme –messu Lähemäen srktalossa. Kilpeläinen, Karjalainen
Läntinen alue
Hautausmaatalkoot klo 7-15
Ke 4.5. Harjun hautausmaalla. Hartaus ja kahvit klo 9, ruoka klo 11.30,
kahvit klo 13.30
Muut tapahtumat
Su 29.5. klo 14-16 Koko perheen
kevätkirmaus Yhteisvastuun hyväksi
Pitkäjärven srk-kodilla. Poniratsastusta, kaverikoirat, arpajaiset ym.

Savilahti
Jumalanpalvelukset Pitäjänkirkossa klo 10 ellei toisin mainita
Su 8.5. Messu. T. Kettunen, Määttä
Su 15.5. Messu. Toivo Ruotsalainen
s., M. Laine, Määttä, kirkkokuoro.
Muistotilaisuus sankarihaudoilla.
Kahvit
Su 22.5. klo 9 Viittomakielinen
messu Pitäjänkirkossa, kuurojen
valtakunnall. kulttuuripäivät. Seppo
Laukkanen. Messu vain viittomilla
Su 29.5. Messu, Vatila-TuukkalaOlkkolanniemen kinkeripiirin kirkkopyhä. M. Laine, Määttä, kirkkokuoro
Su 5.6. Messu, Rämälä-SeppäläSuonsaaren kinkeripiirin kirkkopyhä.
T. Kettunen, Määttä. Messun jälk.
koko perheen tapahtuma Kirkonmäellä, kuuluu Pitäjänkirkko 200 v.
juhlavuoteen.
Su 12.6. Konfirmaatiomessu. Sanna
Hynninen s., Ikonen, S. Kettunen
Su 19.6. Konfirmaatiomessu. Karasti, Määttä.
Su 26.6. klo 10 Konfirmaatiomessu.
T. Kettunen, S. Kettunen
Su 17.7. Konfirmaatiomessu. Juuma, S. Kettunen
Su 24.7. Konfirmaatiomessu. Rossi,
Kälviä.
Su 31.7. Konfirmaatiomessu. Ukkonen, Kälviä.
Su 7.8. Konfirmaatiomessu. Luukkonen
Su 14.8. Messu, Etelä-Savon Raittiuspiirin kirkkopyhä. Luukkonen,
Määttä

Su 21.8. Messu. T. Kettunen, Määttä
Su 21.8. klo 13 Otavan Eläkkeensaajien jumalanpalvelus Otavan rukoushuoneella. T. Kettunen
Su 28.8. Piispanmessu, Pitäjänkirkko 200 v. Piispa Seppo Häkkinen,
Husso
Kesäkirkkoja
Su 26.6. klo 13 Vuorikirkko Hirvivuorella Vanhamäentie 125, josta
opastus. Martikainen, Kempe
Su 24.7. klo 18 Maakirkko Moilasella, Kaivomäentie 27. M. Laine,
Määttä
Su 31.7. klo 18 Myllykirkko Harjukosken myllyllä. M. Laine, Määttä
Su 14.8. klo 18 Puutarhamessu Sulkusalmilla, Tikanpelto 4. Luukkonen
Otava
Su 8.5. klo 12 Äitienpäivämessu
Otavan srk-talossa. T. Kettunen,
Määttä
To 25.8. klo 18 Nuotioilta venerannassa
Konsertit
Su 8.5. klo 17 Konsertti Pitäjänkirkossa. Päivi Haapalehto
Muut tapahtumat
Su 15.5. klo 13 Laulun ja Sanan
äärellä Olkkolan koululla. M. Laine
Su 29.5. klo 13 Kylvön siunaus Romolla, Porkkalantie 29. M.Laine,
Määttä
La 23.7. klo 18 Nuotanvetoa ja
laulua Kakrialassa, Harjuniementie,
josta opastus. M. Laine, Määttä

Suomenniemi
Jumalanpalvelukset kirkossa klo 10
ellei toisin mainita
To 5.5. klo 10 Messu. Suihkonen,
Kemppinen. Messun jälk. kylvön
siunaaminen srk-kodissa. Suihkonen, Kemppinen. Kahvit
Su 8.5. Ei jumalanpalvelusta Suomenniemen kirkossa
Su 15.5. klo 12 Perhekirkko, kouluun lähtevien siunaaminen. Suihkonen, Kemppinen. Messun jälk.
ruokailu sekä lasten ja perheiden
juhla srk-kodissa
Su 22.5. klo 10 Messu. Suihkonen,
Kemppinen
Su 29.5. klo 10 Afrikkalainen gospelmessu. Rossi, Nousiainen
Su 5.6. klo 10 Messu. Suihkonen, S.
Kettunen
Su 12.6. klo 17 Kansanlaulukirkko.
Suihkonen, Kemppinen
Su 19.6. klo 10 Messu. Kilpeläinen,
Kemppinen
La 25.6. klo 10 Messu. Koivikko,
Husso
Su 3.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Matti Wirilander
Su 10.7. klo 17 Messu. Rossi
Su 17.7. klo 10 Suomenniemi-päivien juhlajumalanpalvelus, piispanmessu. Piispa Seppo Häkkinen s.
Su 24.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Suihkonen
Su 31.7. klo 10 Messu. Suihkonen,
Karjalainen
Su 7.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Juuma
La 13.8. klo 10 Konfirmaatiomessu.
Suihkonen.
Su 21.8. klo 10 Perinnekirkko. Suihkonen
Su 28.8. Ei jumalanpalvelusta
Suomenniemellä, Pitäjänkirkossa
piispanmessu
Lapset
Ti 17.5. klo 10 Pyhäkoulu Kilikellon
päiväkodilla
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Musiikki
Su 8.5. klo 18 Kirkkokuoron kevätkonsertti srk-kodilla
Su 22.5. klo 19 Hetki vain -konsertti
kirkossa. Päivi Haapalehto
Saunaillat Lusikkaniemessä
Ke 1.6., ke 29.6., ti 19.7., ti 9.8.
Naiset klo 18, miehet klo 19.30.
Muut tapahtumat
Pe 6.5. klo 7-15 Hautausmaatalkoot. Hartaus klo 9, ruoka ja kahvit
klo 11.30
Ti 10.5. klo 17 Lusikkaniemen haravointitalkoot
Ke 25.5. Seurakuntaretki
To 26.5. Seurat Lusikkaniemessä
klo 18. Seurojen jälkeen saunomismahd.
To 9.6. klo 18 Kirkon päivystäjien
kokoontuminen, alkuhartaus ja
infotilaisuus kirkossa
Pe 24.6. klo 19 Juhannusaaton
kokkojuhla Lusikkaniemessä
Pe 1.7. klo 18 Suvilaulujen ilta Lusikkaniemessä. Kemppinen, Matti
Wirilander
Su 3.7. klo 13 Laamalan maakirkko
koululla
Ti 2.8. klo 17 Miesten ilta Lusikkaniemessä

Pappi tavattavissa
Mikkelin torilla
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan pappeja on tavattavissa torilla joka to klo 11-13.
Toripappi on paikalla 9.6.-4.8.
Tarkoituksena on jalkauttaa
papit sinne, missä ihmisetkin
liikkuvat mielellään. Toripapille
ei ole määritelty erityistä paikkaa torilla, mutta parhaiten
hänet voi löytää joistakin monista torin kahviloista.
Tervetuloa juttusille!
9.6. Petteri Kilpeläinen
16.6. Sari Martikainen
23.6. Ilkka Paukkala
30.6. Jyrki Koivikko
7.7. Tiina-Mari Mällinen
14.7. Juha Palm
21.7. Tuulia Ikonen
28.7. Mauri Laine
4.8. Hilveliisa Ukkonen

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

HAUTAKIVET
Myynti suoraan
veistämöltä

KAIVERRUKSET
Myös talviaikaan

HAUTAKIVIEN
ENTISÖINNIT JA
KUNNOSTUKSET

MIKKELIN
KIVIVEISTÄMÖ
HUOM! UUSI OSOITE
Ratatie 4, Rantakylä, Mikkeli
✆ 0500 608 268
myynti@mikkelinkiviveistamo.fi
www.mikkelinkiviveistamo.fi

Retkeile kesällä eri kirkkojemme jumalanpalveluksiin!

» Me pakolaiset
Olin kymmenvuotias, kun karjalaiset vanhempani suunnittelivat lähtöä elintasopakolaisiksi Ameriikkaan tai Australiaan. Siihen aikaan viisikymmentäluvun puolivälissä
itäisen naapurimme kanssa oli poliittisia jännitteitä. Niitä
miettiessä vanhempani, jotka olivat sotien aikana kaksi
kertaa menettäneet kotinsa ja omaisuutensa Viipurissa,
ajattelivat lähteä tarpeeksi kauas turvaan. Houkuttimena
oli tietty myös uusien mantereitten leveämpi leipä. Isä
kuitenkin sairastui ja maastamuuton suunnitelma tyrehtyi.
Siten minustakaan ei tullut jenkkiä tai aussia. Opin kuitenkin englannin kielen alkeita, kun kansakoulun rehtori piti
potentiaalisille maastamuuttajille englannin kerhoa.
Kun olen marraskuusta lähtien tutustunut Suonsaaren
vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoihin, olen havahtunut ajattelemaan uudelleen oman perheeni historiaa.
Äitini, isoäitini ja sisareni olivat sananmukaisesti ”venepakolaisia”. Kesäkuussa 1944 heidät siirrettiin ensin sotarintamien alta Viipurista Lappeenrantaan. Lauritsalassa
heidät lastattiin satojen muiden Kannaksen karjalaisten
tavoin hinaajien vetämiin proomuihin päämääränä Ristiina
ja Mikkeli. Kylmänä juhannusyönä heitä oli satamassa
vastassa mikkeliläisiä, jotka avasivat kotinsa näille sen ajan
turvapaikanhakijoille. Osa evakoista taisi yöpyä ensimmäiset yönsä Pitäjänkirkossakin.
Monet Suonsaaren turvapaikanhakijoista ovat kokeneet karmeita. Heidän perheenjäseniään on kidnapattu ja
tapettu. Monet sukulaiset ovat kadonneet tietymättömiin.
Kodit ovat tuhoutuneet pommituksissa. Sodan ja kuoleman
kauhut ovat olleet silmien edessä. Niitä pakoon on lähdetty
kohti tuntematonta tulevaisuutta.
Matka Välimeren aalloilla Turkista Kreikkaan ei ollut
huvimatka. Kymmenen hengen kumiveneessä saattoi olla
neljäkymmentä ihmistä. Ihmissalakuljettajat pakottivat
jonkun pakolaisista perämieheksi ja suunnaksi näytettiin
ulapan takana häämöttävä Kreikan saari. Liikuttiin vesillä,
joilla kalastajat nostavat päivittäin vedestä ihmisiä, eläviä
ja kuolleita, aikuisia ja lapsia. Balkanin rajoilla heitä piestiin
ja kohdeltiin kuin eläimiä – kuten eräs Suonsaaren asukas
sanoi. Yli kuukauden pituinen matka johtaantui vihdoin
Euroopan halki Itävallan, Saksan, Tanskan ja Ruotsin kautta
Suomeen ja Mikkeliin. Nyt Itä-Suomen rauha ja enimmäkseen ystävällisesti suhtautuvat mikkeliläiset ovat tehneet
heihin vaikutuksen.
Suonsaaren turvapaikanhakijoista parisenkymmentä
on halunnut tulla sunnuntaisin kirkkoon. Pääsiäisyön
messussa Pitäjänkirkossa heitä oli yli 70. Vaikka messun
kieli, luterilainen usko ja tapa lähestyä Jumalaa ovat olleet
heille ilmeisen vieraita, näiden uusien kirkkovieraiden
kasvoilta voi lukea messun aikana rauhan ja ilon pilkahduksia.
Palmusunnuntain messun jälkeen tuomiokirkossa
eräs perheenisä pyysi, että he saisivat sytyttää rukouskynttilöitä. Pystytimme kuoriin pienen sivualttarin, jonka
ääressä lauloimme virren 501:”Ethän, Isä Taivaan, unohda
lapsiasi sodan jaloissa. Rauha anna, viha sammuta. Siunaa
koko maailmaa. Siunaa koko maailmaa”. Koko virren ajan
perheen isoäiti piti palavaa rukouskynttilää keskittyneesti
kädessään. Hän katsoi tiiviisti alttarin ristiinnaulitun kuvaa
ja hänen huuliltaan soljui pitkä, harras rukous. Lukuisat
rukouskynttilät oli samaan aikaan sytytetty tuomiokirkon
kuoriin pystytetylle sivualttarille.
Risto Nieminen, eläkepappi, venepakolaisten poika

Seurakunnassa tapahtuu
Lapset
ja perheet
Lisätiedot: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/toiminta/lapset tai
Facebook: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset
Varhaiskasvatus p. 0400 143 407

Päiväkerhot

Suur-Savon-museo. Kuva-Harri-Heinonen

» Pitäjänkirkon historia avautuu
esineinä
Mikkelin Pitäjänkirkko jatkaa 200-vuotisjuhliaan Toivon
talo -näyttelyn merkeissä. Näyttely on koottu kirkon viereen Suur-Savon museoon ja se esittelee monipuolisesti
kirkon rakentamishistoriaa sekä kirkollisia esineitä. Rakennusmestari Matti Salosen suunnitelmien ja Suomen
intendentinkonttorin hyväksymien piirustusten mukainen kaksoisristikirkko vihittiin käyttöön vuonna 1817.
Näyttelyyn pääsee tutustumaan 4.5.–31.12. välisenä aikana. Elokuuhun asti näyttely on auki keskiviikosta
perjantaihin kello 10–17, lauantaisin kello 14–17 ja sunnuntaisin kello 10–17. Pääsymaksu on ilman alennuksia
kolme euroa henkilöltä. Mahdolliset välipäivät, syksyn
aikataulut ja tarkemmat tiedot kannattaa tarkistaa vielä
ennen museokäyntiä numerosta 015 213 606 tai SuurSavon museon nettisivuilta.
Historia herää kiinnostavalla tavalla eloon lokakuussa, jolloin Toivon talon musikaali avaa Pitäjänkirkon
vaiheita Arto Myllärisen kirjoittaman ja Lasse Heikkilän
säveltämän tarinan kautta. Musikaali esitetään Pitäjänkirkossa kolme kertaa 14.–16. lokakuuta kello 19.

Ilmoittautuminen syksyn 2016
päiväkerhoryhmiin
Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa 3–5 -vuotiaille lapsille. Kerhopaikkoja on eri puolilla keskustaa
sekä Anttolassa, Haukivuorella ja
Ristiinassa. Kuluvan kauden kerhopaikat löydät nettisivuiltamme. Kerhot
kokoontuvat kaksi kertaa viikossa.
Entiset kerholaiset ilmoittautuvat
lastenohjaajille, uudet nettisivuilta
löytyvällä kaavakkeella 15.5. mennessä. Ohjaajilta saa myös ilmoittautumislomakkeita tai voit soittaa 0400
143 407.
Jos ryhmissä on tilaa toiminnan alkaessa elokuussa, vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Päiväkerholaisten kevätretket Nukkekodille Pieksämäelle 30. ja 31.5.,
ilmoittautuminen on päättynyt. Vapaita paikkoja voi tiedustella p. 0400
143 407

Perhekerhot

Perhekerhot kokoontuvat ke klo
9.30–11.30 eri puolilla kaupunkia,
Aseman perhekerho Haukivuorella pe
klo 10–12.30. Tervetuloa äidit, isät,
hoitajat ja lapset. Monenlaista mukavaa puuhaa ja yhdessäoloa. Tied.
0400 143 407

Muskarit

Anttola Srk-talo. Pe pienet 9-9.30,
isommat 10–10.45. Tied. 0400
143 318
Ristiina Vaarinsaari, Tudeuruksentie
2, ti klo 9–9.30 ikäihmisille sekä klo
9.30–10 aikuisille ja lapsille. Tied.
0400 143 672

Pyhäkoulut

» Suomenniemen kirkon
150-vuotisjuhla
Su 12.6. klo 17 Kansanlaulukirkko kirkossa
La 18.6. klo 13 Lyytikkälän talomuseon kesäkauden avajaiset, 150-vuotisjuhlan avajaistapahtuma. Historiallinen katselmus Suomenniemen vaiheisiin osana Suomen
historiaa. Kulttuuripalkinnon jako. Kahvit
La 16.7. klo 10 Suomenniemi-päivien avajaiset kirkon
pihalla, hautausmaakävely ja kirkon esittely
Su 17.7. klo 10 Piispanmessu kirkossa, piispa Seppo
Häkkinen saarnaa. 150- vuotisjuhlakonsertti kirkossa klo
13. Kirkkokuoro, Lyyria-lauluryhmä, Viljami Kemppinen
– viulu, Matti-Veikko Kuusi - urut. Suihkonen, Matti Wirilander
Ti 26.7. klo 14 Martanpäivät Jussilassa, ”Suomenniemi
rajojen risteysasemana”. Kahvit
Su 21.8. klo 10 Perinnejumalanpalvelus kirkossa siten,
kuin se toimitettiin Suomenniemen kirkon rakentamisajankohtana
Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Hautakivien oikaisupalvelua edullisesti
Palvelu sis. kiven oikaisun, puhdistuksen ja sammaleenpoiston.
Ym. sopimuksen mukaan.
Savon Hautakivihuolto
P. 040 174 4952
savonhautakivihuolto@gmail.com

Vielä viimeiset pyhäkoulut ennen
kesätaukoa:
Haukivuoren srk-talo 1 krt/kk su klo
10, tied. 0400 143 436
Laajalammen srk-koti su klo 12 (15.5.
asti)
Rämälän koulu la 14.5. klo 9-9.45.
Tied. 050 350 6377
Pihlajatien rukoushuone Pihlajatie 2,
ke klo 18
Tuomiokirkon krypta su 15.5. klo 10
kolehtivirteen saakka
Tupalan kerhohuone Mäkituvantie 2
F 30, su klo 11 (15.5. asti)
Vitsiälän kylätalo su klo 15-16, tied.
0400 143 668

Lastentupa

Kerran kuussa pyhäkoulu ja leikkihetki
yli 4-vuotiaille. Voit tuoda lapsesi
lastentupaan, kun haluat käydä asioilla, lenkillä tai vain levähtää hetkisen.
Mukaan omat eväät, sisätossut sekä
sään mukainen ulkoiluvarustus. Maksuton, ei etukäteisilm.
Kuuttitupa Seurakuntakeskus, Savilahdenkatu 20, la 14.5. klo 9.30-12.30
Ristiinan srk-keskus Kissalammentie
3, la 28.5. klo 9.30-12.30

Koulunsa syksyllä aloittavien
kirkkohetket

Savilahden alue Pitäjänkirkossa ke
25.5. klo 18. Valkosenmäen päiväkodin esikoululaiset ohjaajineen
esiintyvät
Ristimäen alue Tuomiokirkossa ke
10.8. klo 18. Tied. 0400 143 424

Kesätoimintaa

Kesäkerhot 4-8 -vuotiaille
Arkisin 6.-23.6. klo 9-13, hinta 3€/pv
tai 35€/14pv (sis. materiaalimaksun).
Omat eväät. Ilm. suoraan päiväkerhoon tai yhteyshenkilölle.
Anttolan srk-talo, 0400 143 454,

anna-leena.poyry@evl.fi
Haukivuoren srk-talo, 0400 143 436,
raija.frilander@evl.fi
Otavan srk-talo, 0400 143 672, minna.
puhakka@evl.fi
Ristiinan srk-keskus, 0400 143 671,
mervi.kovanen@evl.fi
Päiväleirit
6–9 -vuotiaille tytöille ja pojille Lähemäen srk-talossa sekä Rouhialan
ja Rantakylän srk-kodeissa (uusi!).
Ilmoittautumisaika ohi, mahdollisia vapaita paikkoja voi tied. 0400
143 242

Tytöt ja pojat
Seurakunta järjestää tytöille ja pojille
mukavaa ja monipuolista kerhotoimintaa kokkailusta bänditoimintaan
ja sählystä puuhailuun. Katso kerhojen ajat ja paikat www.mukaan.net.

Donkkis Big Night, E-Savon Ev.
lut. Kansanlähetys

Donkkis Big Night on junioreiden toiminnallinen ilta, joka sisältää raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria
ja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä naposteltavaa.
Tied. Sari-Anne Vauhkonen, 044 542
54667/Etelä-Savon Kansanlähetys
Haukivuoren srk-talo ti 17.5. klo
16–18.15 Lähemäen srk-talo pe 13.5.
klo 17.30–19.45
Järj. Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Praising Kids -gospel-liikuntaryhmä

Pienet klo 17 ja isot klo 18 Lähemäen
srk-talolla pe: 6.5./ 20.5. Tied. SariAnne Vauhkonen 044 542 5466

Nuoret
Lisätietoja: www.mukaan.net ja Facebookista Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan nuoret
Nuotta-nuortenillat
Lähemäen srk-talolla perjantaisin
klo 18: 6.5. ja 20.5. Järj. Etelä-Savon
Kansanlähetys, OPKO. Tied. Sari-Anne
Vauhkonen 044 5425466

Opiskelijat ja
nuoret aikuiset
Kolme kohtaamista -illat klo 18

Ke 4.5. Raamis srk-kesk. kokouskellarissa
6.-7.5. Pe-la leiri Ruunaniemessä,
mukana Tuomo Heikkilä
Ke 11.5. Suunnitellaan ensi syksyä
srk-kesk. kokouskellarissa
Järj. Etelä-Savon Ev. lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkosrk. Tied.
Sari-Anne Vauhkonen 044 542 5466

Naiset ja äidit
KaikkiNaiset
Ke 18.5. klo 17.30 srk-kesk. saleissa,
2. krs. Katriina Honkanen. Kahvit
Naisten tuumauspiiri
Ti 3.5. klo 16 Suomenniemen srk-kodissa. Ti 7.6. klo 17 Naisten kesäkotiilta Lusikkaniemessä. Kahviraha 2€.
Tied. 0400 143 722
Äitien saunaillat
Pe 27.5. klo 18-20.30 Ruunaniemen
rantasaunalla. Tied. ja ilm. 0400
143 668
Sylkky Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien vertaistukiryhmä srk-kesk.
Kokouskellarissa ke klo 17–19 (ei
koulujen loma-aikoina). Tied. 0400
143 434

14
Miehet ja isät
Aloittelijoiden raamattupiiri
miehille

Paritt. tiistait klo 18, tied. Veli-Ville
Varneslahti 0440 888 107
La 7.5. klo 13 Miestenpäivä ”Vaatii
miestä” Lähemäen srk-talossa. Raamattuopetusta, Veljesseurat, ehtoollinen. Juha Vähäsarja, Lassi Suihkonen,
Juha Hasanen, Matti Manninen, Esko
Räsänen ja Rauno Määttä. Kahvit.
Järj. Mlin tksrk, E-S KL, KRS, SRO ja
Agricola-opintokeskus

Miesten keskusteluilta

Ti 17.5. klo 18 Parikanniemen lastenkodissa, Parikanniementie 130. Teuvo
V. Riikonen: Libanonin setripuun
varjossa. Sauna lämpiää

Miesten piiri

Kirkonmäen srk-talo ke klo 14. Kaikille
miehille avoin hengellinen keskusteluryhmä. Tied. Raimo Paajanen 0400
653 736

Sylkky Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien vertaistukiryhmä srk-kesk.
Kokouskellarissa ke klo 17–19 (ei
koulujen loma-aikoina). Tied. 0400
143 434

Ikäihmiset
KERHOT ALUEITTAIN

Anttola

Kyytikerho srk-talossa 12.5. ja 19.5.
klo 12-14. Kahvi 2€

Haukivuori

Pöytä on katettu srk-talossa 12.5. klo
10-12. Lounas ja kahvi 8€

Ristiina

Srk-keskuksessa ke 4.5. ja to 19.5. klo
11-13. Lounas ja kahvi 8€

Ristimäki

Laajalammen srk-kodissa ma 2.5.
klo 11.30. Ruokailu 11.30, ohjelma
12.30. Lounas ja kahvi 8€. Tied. 0400
143 238
Srk-keskuksen Aulakahviossa 4.5.,
18.5. klo 13. Kahvi 2€. Tied. 0400
143 237.
Kiiskinmäen Päiväkeskuksen kerhotilassa joka toinen to klo 13-15: 12.5.
retki Anttolaan, lähtö kimppakyydein
Kiiskinmäeltä klo 11.15, paluu klo 15
menn. Tied. 0400 143 258
Eläkeläisten päiväkoti Lähemäen
srk-talossa to 19.5. klo 10.15 jumppa,
klo 11 lounas, klo 12 ohjelmaa, klo 13
kahvi. Lounas ja kahvi 8 €. Tied. 0400
143 257

Savilahti

Vanhemman väen kerho Kirkonmäen
srk-talossa to klo 10.30. Lounas 6€.
Päiväpiiri Rantakylän vanhustentalon
kerhohuoneessa ke 4.5. klo 14-15,
seur. 18.5. ja 1.6. Tied. 0400 143 429.
Vanhemman väen piiri Otavan srktalossa ti 3.5.klo 11. Sauna ja uinti
10-11, lounas klo 12, 6€. Tied.0400
143 419

Diakonian
aamupalat
ja pienryhmät
Diakonian aamupalat

Hinta 3€. Haukivuori Työnkulman
kerhohuone ke klo 9-10, Ristiina Pellosniemen koulu ma klo 9-10 (23.5.
asti), Mikkeli ei diakonian aamupalaa.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa lounaalla tiistaisin klo 11 Mikkelin Työttömissä, Porrassalmenk.1, 2. krs

Senioripysäkki

Seuraava ryhmä alkamassa 29.8. Tied.
0400 143 238

Seurakunnassa tapahtuu
ANTTOLA
Päivä kerrallaan -päihdekuntoutujien vertaistukiryhmä rantasaunalla,
Lohilahdentie 70, klo 13-16: ti 24.5.,
7.6., 28.6., 12.7., 2.8., 16.8., 30.8.
Peittotalkoot srk-talon yläkerta klo
12: 11.5. Tied. 0400 143 452
Lauluhetki
Palvelukeskus
klo 14: 25.5.
Aamuvirkut srk-talon yläkerta klo 10:
24.5.

Tied. 0400 143 452

HAUKIVUORI
Diakonian päiväkahvit srk-talon
kahviossa, kuukauden 1. ma klo 13.
Kahviraha 3€
Tiistaitupa srk-talon Takkatuvassa ti
klo 12. Ohjelmasta vast. eri järjestöt
ja srk. Kahvi 2€

Lähetys

MIKKELI
Kirkonemännät ja diakoniawäki
Kirkonmäen srk-talossa ma klo 10.
Tied. 0400 143 419
Saunaillat
Pitkäjärven srk-kodilla 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 leiripäivä 18.8. Tied.
0400 143 258
MIELENTERVEYSTYÖ
Ke 25.5. klo 10-16 mielenterveyskuntoutujien leiripäivä Susiniemessä.
Yhteiskulj. tuomiokirkon kryptalta
klo 9.30, paluu 16.30 (tarv. kuljetus
Anttolasta, Haukivuorelta, Ristiinasta,
Suomenniemeltä sekä matkan varrelta Rantakylästä ja Otavasta). Osall.
maksu 13 €. Tied. ja ilm. 13.5. menn.
ma, ti, pe klo 9-11 p. 0400 143 250.
Muulloin 0400 143 257
VAMMAISTYÖ
Kehitysvammaiset
Haukivuori: kehitysvammaisten srkkerho Pääskylän palvelukodissa 1 krt/
kk klo 13, tied. 0400 143 434
Mikkeli: kerho srk-kesk. Aulakahviossa
ke klo 18-19: 11.5. Tied. 0400 143 238
Kuurot/viittomakieliset
Kuurojen seurakuntailta srk-kesk. Aulakahviossa: 10.5. klo 16. Tied. anne.
poyry@evl tai 0400 143 419
Näkövammaiset
Kerho srk-kesk. Aulakamarissa ti 17.5.
klo 12.30-14. Tied. 0400 143 238
OMAISHOITAJAT
Virkistyspäivä omaishoitajille ke 24.8.
Mikkelin tuomiokirkossa ja srk-keskuksella, Savilahdenkatu 20.
Luopumisen kosketus -ryhmä
omaishoitajille, joiden läheinen on
siirtynyt laitoshoitoon tai omaishoitotilanne on päättynyt läheisen
kuolemaan. Uusi ryhmä alkamassa
lokakuussa. Tied.0400 143 238

Vapaaehtoiset
Lue vapaaehtoistoiminnasta lisää:
vapaaehtoistyö.fi/mikkeli
Vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt
Mari Ylönen 0400 143 232 ja Hannele
Häkkinen 0400 143 253

Mikkeli

Ma 16.5. Vapaaehtoisten retki Astuvansalmelle. Lähtö kimppakyydein klo
10 tuomiokirkon pihalta, paluu klo 15
jälk. Ilm. Marille 9.5. menn.
Pe 10.6. Retki Punkaharjulle ja Savonlinnaan. Lähtö tuomiokirkon pihasta
klo 9, paluu noin klo 18. Ilm. Marille
3.6. menn.
Pe 20.5.-16.9. Vapaaehtoisten kesäsauna klo 17.30-19 miehet ja klo
19-21 naiset

Anttola

Yhdessä ulkoilemaan Palvelukeskuksen asukkaiden kanssa joka to klo 15.

Haukivuori

Kotikartanon palvelukeskuksen ja
Kotipirtin ulkoilu- ja lauluhetki ke klo
14.30-15.30. Tied. 0400 143 434

Sururyhmät
Tied. 0400 143 257

Lähetyksen kirpputorit

Savilahdenkatu 18, Mikkeli
Kesän aukioloajat 1.6.-31.8. ma, ke ja
pe klo 11-15. Tavaraa otetaan vastaan
aukioloaikoina.
Keskustie 53, Haukivuori
Kesän aukioloajat 1.6.-31.7. ma klo
12-17, ti, ke, to klo 10-15. 1.8. alkaen
ti ja to klo 10-15. Otetaan vastaan
ehjää ja puhdasta vaatetta ja taloustavaraa. Ota yhteyttä isommista eristä
Leena Teittiseen, p. 050 5901067.
Kiitos lahjoittajille ja vapaaehtoistyöntekijöille!

Kudontahuone

Lähemäen srk-talon alakerrassa kutojien käytössä ma-pe klo 8-20 ja la
klo 8-12. Tarvitsemme vapaaehtoisia
matonkutojia lähetystyön hyväksi.
Tied. ma ja to klo 8-12, 0400 143
529 ja muuna aikana, 0400 143 342.
Kesällä suljettu 24.6. - 14.8.

Lähde retkelle mukaan

Hyvinkäälle la 21.5. Näe minut on
Pipliaseuran teema vuosittaisessa
Raamattutapahtumassa. Tarjolla ohjelmaa raamattuluennoista musiikkiin
ja teatteriin. Matkan hinta 25 €, jokainen huolehtii itse ruokailuistaan. Ilm.
12.5. menn. 0400 143410 tai marja.
holm@evl.fi
Vihtiin valtakunnallisille lähetysjuhlille la 11.6. Retken hinta 15 €, jokainen
huolehtii itse ruokailuistaan. Ilm. 1.6.
menn. 0400 143410 tai marja.holm@
evl.fi

Juhlat ja tapahtumat

Juhannusta juhlitaan Kenkäverossa
juhannusaattona 24.6. – seuraa
ilmoittelua
Ti 17.5. Lähemäen lähetyspiirissä
kevätkauden päätös, Heikki Huttunen
kertoo terveiset Etiopian matkalta
To 19.5. klo 12 Lähetyspappi tavattavissa Tukipilarissa. M. Laine esittelee
Elma Aaltosen kirjallisuutta
Su 10.7. Kesävieraiden kirkkopyhä
Anttolassa, lähetysmyyjäiset
Su 24.7. klo 16 Lähetystilaisuus srkkesk. Aulakahviossa, vier. Rauniot
Aasiasta
Su 21.8. Lähetyspyhä Haukivuoren
kirkossa ja juhla Häkkilän Erämajalla,
Mauri Laine

Musiikki
Ke 11.5. klo 19 Kaksi bassoa –sukupolvet kohtaavat -konsertti tuomiokirkossa. Timo Riihonen - basso, Jaakko
Ryhänen - basso, Marko Hilpo – piano. Ohj. 20 €
Su 15.5. klo 15 Gambayhtye Jouhi.
Vapaa pääsy, ohj. 10€
To 30.6. klo 19 Konsertti. Verdi: Requiem. Mariinski-teatterin kuoro ja
orkesteri, joht. V. Gergijev. Pääsyliput
78,50€/58,50€. Ohj. 5€
Su 21.8. klo 15 Ingrida Gápová (Slovakia) - sopraano, Hannele Valtasaari
- sopraano, Risto Valtasaari - urut.
Vapaa pääsy, ohj. 10€.

Veisuuviikko

Ke 4.5. klo 18 Seurakuntalaisten
musiikki-ilta tuomiokirkossa PERUTTU
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To 5.5. klo 15 Helatorstain musiikkimessu tuomiokirkossa, mukana kuoroja. Messun jälk. Suvivirsi tuomiokirkon portailla
La 7.5. klo 16 Riparilaulut tuomiokirkossa, piknik-konsertti
Su 8.5. klo 15 Lauletaan äideille, Veisuuviikon laulutapahtuma perheille
Lähemäen srk-talossa

Keskipäivän musiikkihetket tuomiokirkossa

Torstaisin klo 12 kesä-elokuussa (ei
30.6.), vapaa pääsy. Esiintyjinä mm.
9.6. Trio barocco
21.7. Senni Valtonen ja Timo Alakotila: Psalttamus-pelimannivirsiä
4.8. Panu Luosto – sello
11.8. Enrico Presti – urut
18.8. Katedraalikvartetti. Tirronen,
Karjalainen, Miettinen ja Suihkonen

Muut tapahtumat
English Service

Crypt of Mikkeli Cathedral Sun 15.5.
at 1 pm (klo 13)

Ravintolapäivä

La 21.5. klo 12-14 Kirkonmäen srktalossa. Tarjolla irakilaista ruokaa,
hinta 10 €

Toivon torstai

To 2.6. klo 10 Messu Pitäjänkirkossa
ja sen jälk. maksuton lounas Kirkonmäen srk-talossa. Järj. Mlin tksrk,
Kirkkopalvelut, Maa- ja kotitalousnaiset

Kirkon ympäristöpäivät 6.-7.9.

Ympäristöaiheisia luentoja ja toimintaa Mikaelissa ja srk-keskuksella. Ilm.
30.6. mennessä, tied. Ilkka Sipiläinen
040 544 1158 tai Ouri Mattila 050 368
9808

Herätysliikkeet
KANSAN RAAMATTUSEURA
Rukouksen talo
Maanantaisin klo 17 Lähemäen srktalolla. Tied. Inkeri Häkkinen-Vuorinen, 044 345 6348
HERÄTTÄJÄ
Siioninvirsiseurat
To 12.5. klo 18.15 tuomiokirkon kryptassa. Matti Wirilander, Merja Vuorikari. Kahvit
Su 29.5. tuomiokirkon kryptassa
jumalanpalveluksen jälkeen. Maija
Kalliomäki. Kahvit
KANSANLÄHETYS
Haukivuori
31.7. – 2.8. Telttapäivät Aseman alaasteen kentällä.
Ristiina
17.–19.7. Telttapäivät Rantapuistossa
Ristimäki
To 5.5. klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluennot srk-kesk. Aulakahviossa,
Matti Manninen
To 15.5. klo 11.30 Lähetyskahvit
srk-kesk. Yläsalissa, Anssi Savonen ja
Juha Palm
19.-21.8. Srk-tapahtuma ”Vapautettu
palvelemaan” Mikkelin tuomiokirkossa. Niilo Räsänen, Teijo Peltola,
Esko ja Tuula Siljanen, Anssi Savonen,
Matti Manninen
Savilahti
24.-26.6. alk. klo 18 Juhannusajan
raamattuviikonvaihde Linkkilän kesäkodilla, Matti Manninen, Marja-Liisa
Seppänen, Seera Ollikainen. Majoitusmahd.
1.–3.7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä ”Uskon puolesta” Kulj. lauantaille 2.7., ilm. 015 225 990 (9-14).
6.–9.8.2016 Karjalan-kierros

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaihde p. 0400 143 300

» Kesällä pop up -kahvila kiertää
ympäri kyliä!
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön pop up
-kahvilat liikkuvat ensi kesänä siellä missä ihmisetkin, kuten
leikkipuistoissa ja seurakuntakotien pihoilla. Käytössä on
myös diakonia-auto joka kiertää harvemmin asuttuja kohteita ja pysähtyy siellä, mistä löytää kahvittelijoita.
– Minut houkutteli mukaan diakoniatyöntekijä, en ollut
ennen tällaisesta toiminnasta kuullutkaan, kertoo kahvilassa
vieraillut Kaisu Ylönen. Tunnelma kahvilassa oli aivan upea,
emme osanneet uskoa todeksi että tällaista järjestetään. Tuntui että seurakunta haluaa tulla lähelle ja pitää huolta.
Erityisesti pikkulapsiperheille kesä voi monesti olla tylsää
aikaa, kun säännölliset kerhot ja ryhmät lakkaavat, mutta
oma arki ei tunne käsitettä lomailu. Kotityöt, ulkoilu ja päiväunet rytmittävät elämää kuten ennenkin, mutta kavereita
tavataan kenties vähemmän. Pop up -kahvila on paikka, josta
heitä voi löytää. Varmaa on se, että diakoniatyöntekijästä saa
ainakin juttukaverin.
– Olimme lähdössä ulos ja satuimme paikalle kun diakonit huhuilivat ihmisiä kahville, kertoo Sari Inkinen. Autossa oli
kyltti että kahvia ja pullaa tarjolla. Rupateltiin kahvin lomassa
mukavia ja todettiin idea hyväksi, moni varmasti miettii että
tämä on piristävää ja erilaista toimintaa. Tätä kannattaa ehdottomasti jatkaa jos vain mahdollista.
Tarjolla pop up -kahviloissa on kahvia, pullaa ja mehua.
Ajatuksena on kohdata kaikenikäisiä ihmisiä matalan kynnyksen periaatteella. Parhaimmillaan pop up -kahvila voikin
palvella eri sukupolvien kohtaamispaikkana – ikärajoja kun ei
tunneta. Tervetuloa mukaan kahvittelemaan ja juttelemaan!
HAUKIVUORI
15.-16.6. diakonia-auto kiertää kylillä, tied. 0400 143 434
PITKÄJÄRVEN RANTASAUNA
7.7., 14.7., 21.7., 28.7. klo 10-12, tied. 0400 143 238
RISTIMÄKI
Pappilanpuisto (Peitsarinkuja 8b) 1.6. klo 12-14, Kiiskinmäen
leikkipuisto (Vesitorninkatu 14b) 7.6. klo 9.30-11, Puikkarinpuisto (Tuppuralantie 34b) 8.6. klo 9.30-11, Tuskun leikkipaikka (Norontie 6b) 16.6. klo 12-14. Tied. 0400 143 253, 0400
143 258
RISTIINA
Klo 9.30-11.30: Rantapuisto 8.6. ja 22.6., Pellosniemen koulu
15.6., srk-keskus 17.8. ja 24.8. Tied. 0400 143 668
SAVILAHTI
13.-15.6. diakonia-auto kiertää kylillä, tied. 0400 143 419,
0400 143 429
SUOMENNIEMI
Klo 9.30-11.30: koulun kuntoilu- ja leikkipaikka (Opinraitti 20)
ti 7.6. ja 28.6, srk-koti ti 21.6. ja 9.8. Tied. 0400 143 722
Petroskoi – Sodderi – Aunus
– Sortavala, hinta 345 €, omalla viisumilla 275 €. Ilm. 4.7.
menn. 015 225990 tai 0440
214248, seera.ollikainen@
gmail.com.
SUOMEN RAAMATTUOPISTO

Raamattupiiri

Ma 9.5. ja 23.5.klo 13 Aulakamarissa

Naisten ja miesten sauna ja
iltahartaus

Ke 1.6.-31.8. klo 17 Marttisella,
Koukkuniementie 28, Korpijärvenkylä. Naiset sauna klo 17,
miehet klo 18, tarjoilu ja hartaus (ei 6.7 ja 13.7.).

Mökkiseurat

Su 19.6. klo 13 Marttisella,

Koukkuniementie 28, Korpijärvenkylä. Yhteiskyydit srk-keskukselta
klo 12.15

Tulkaa ja levähtäkää vähän
-hetket

Hasasilla, Ahtelantie 17. Tervetuloa
kahville ja keskustelemaan hengellisistä asioista, rukoilemaan ja
olemaan yhdessä 19.5., 9.6. ja 11.8.
klo 13-16 välisenä aikana, sinulle
sopivana hetkenä.

Matkat

Syysretki Vuokatinrantaan 19.-23.9.
Matkanjohtajina ja raamatunopettajina Juha Hasanen ja Jari
Nordman. Yhdessäoloa ulkoilun
ja sanan merkeissä, mahd. käydä
kylpylässä. Tied. ja ilm. 1.9. menn.
044 5167250 tai suoraan Vuokatinrantaan 08 619 470
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Isä, Poika ja rock’n roll

Neljännessä kerroksessa

Elossa?

Nuotin vierestä
Teksti Kari Rossi

mahdollinen laulaja, mutta ihan kohtuullinen kumminkin. Vaikka rumpali
onkin muusikon paras ystävä, bändin
levytyksiin Ringo
pääsi solistiksi vain
muutaman kerran.
Kuinka
ollakaan,
Ringolle
lankesi
solistin osa kappaleessa With The
Little Help of My
Friends. Laulun kertoja lupaa pysyä sävellajissa ja kysyy,
pysytkö rinnallani,
vaikka laulaisinkin
nuotin
vierestä.
What would you
think if I sang out
of tune. Would you
stand up and walk
out on me? Lend me
your ears and I’ll
sing you a song. And
I’ll try not to sing out of key.
Levyllä Ringon laulu sujuu
oikein hyvin. Toisin kävi eräässä
hyväntekeväisyyskonsertissa.
Lavalla Ringon kanssa oli suuri
joukko maailman musiikkistaroja – muun muassa Elton John,
Eric Clapton ja George Harrison.
Yleisön joukossa säteili prinsessa Diana. Konserttiolosuhteissa
laulajan on joskus vaikea saada
kiinni sävelestä, koska äänentoisto on rakennettu ensisijaisesti yleisöä varten. Niinpä
Ringon nimikkobiisistä With

Kansakoulun käyneet muistavat laulukokeet. Piti laulaa yksin koko luokan edessä. Pelotti
ja huimasi. Niinpä suurin osa
lauloi pieleen jo ihan pelkästä
jännityksestä ja kuutonen koristi monen kevättodistusta.
Taakse ovat jääneet tämän kauhuviihteen ajat. Nyt kaikki haluavat tarttua mikkiin, laulaa korkealta ja kovaa. Mieleni minun
tekevi, lähteäni laulamahan,
stagelle esiintymähän.
Beatles-rumpali
Ringo
Starr ei ollut bändin paras

The Little Help of My Friends tuli
itseään toteuttava profetia. Parissa kohdassa sävel piti hakea
ponnahduslautatyylillä,
alakautta kerien. Onneksi stagella
oli paljon kavereita, ei tarvinnut
mokata yksin.
Laulaessaan ihminen on
olemisensa rajoilla, luovassa
tilassa, Luojan lahjojen äärellä. Jos uskaltaa heittäytyä luovuuden virtaan, voi onnistua,
voi saavuttaa jotain. Luovassa
tilassa ihminen antaa itsensä
alttiiksi, tekee itsestään alttarin
jollekin uudelle. Luovuudessa
on usein jotain samanistista.
Luovat voimat vievät kohti tuntematonta maastoa. Onko sieltä
paluuta? Siksi luovuus on myös
riskin ottoa. Alttiiksi antautuessaan voi epäonnistua, menettää
kaiken ja tulla hylätyksi. Esiintymislava onkin koitunut monen laulajan uhrialttariksi. Eipä
ihme, että laulaminen jo pelkästään kotioloissa on monelle
ihan tekemätön paikka.
Ringo Starrin biisissä laulamiseen liittyvää epäonnistumisen pelkoa torjutaan inhimilliseen myötätuntoisuuteen ja
toisten apuun vetoamalla. Gonna try with a little help from my
friends. Yhteinen onnistuminen
palkitsee, mokaaminen yhdessä muiden kanssa voi olla jopa
hauskaa.
Sarjassa pastori Kari Rossi
pohtii rock-musiikin aarteita
taivaallisella twistillä.

Riparilaisen kirje vanhemmalle
Polku sai käsiinsä kirjeet, jotka luettiin Ruunaniemen rippileirillä vierailleille vanhemmille.
Mitä terveisiä 15–16-vuotiaat halusivat lähettää vanhemmilleen?
”On mukavaa olla yhdessä, mutta
kiitos myös omasta rauhasta.”

”Olen kiitollinen siitä, että ette
suutu minulle, jos minulla on ollut
huono päivä ja kiukuttelen teille.”
”Kiitos olemassaolostani.”
”Kiitos, kun annatte rahaa,
ruokitte ja suojelette.”
”Ootte hyvät vanhemmat,
teiän kanssa on hauskaa!
Ja kotona on aina hyvää
ruokaa ja siistiä. On kivaa
kuulua perheeseen.”

”Ootte osanneet torua ja rankaista vääristä teoista niin, että
osaan käytöstavat.”

”Kiitos, kun olette antaneet vapaasti valita, mitä haluan harrastaa. Ette pakota tekemään valintoja, joista itse tykkäisitte, mutta
jotka ei olisi minulle mieluisia.”

”Kiitos, että ootte antaneet
mun pelata jalkapalloa ja että
ootte kestäneet mua.”

”Kiitos, että ootte ostaneet mopon
bensaa.”
”Kiitos, kun olette pitäneet ne asiat, jotka olette minulle luvanneet.
Kiitos, että vaikka sinulla äiti on
raha lopussa, et ikinä sano, etteikö
sitä olisi, jos vaikka pyydän jotain.
Kiitos kaikista muistoista ja hyvästä ruuasta.”

Hänen elämänsä ei alkanut hyvin. Masennus
teki äidistä itseensä käpertyneen. Isän mielialoja ei voinut ennustaa. Myrsky saattoi syntyä hetkessä ja jälkiä korjailtiin pitkään. Äidin
mustunut silmä parantui toisin kuin henkiset
arvet. Sellaisessa kodissa hän kasvoi. Epävarmuuden, pelon ja salaisuuksien keskellä.
Onneksi oli mummo, jonka syliin hän pääsi
milloin vain. Kun hän oli riittävän vanha, hän
muutti pois kotoa ja halusi elää toisenlaista
elämää. Hän opiskeli, teki töitä, löysi vaimon
ja ajatteli, että elämä on ihan mukavaa. Kun
hänelle syntyi lapsi, hän alkoi nähdä painajaisia. Unissa hän oli muuttunut isäkseen. Päivisin hän hoiti lastaan, rakasti tätä, kosketti
hellästi ja ymmärsi sen hienoisen eron hyvyyden ja pahuuden tekemisen välillä. Hänestä
tuli isä, mutta ei koskaan sellainen isä, kuin
hänen isänsä oli ollut.
Miksi jotkut jatkavat toisen satuttamista,
kun heitä on satutettu? Miksi toiset satuttamisen sijaan kykenevät tekemään hyvää toiselle? Miksi hyvän ja pahan tekeminen elää
joissain samanaikaisesti? Käsi joka juuri hyväili, satuttaakin seuraavassa hetkessä. Pystyykö ihminen rakastamaan, jos häntä ei ole
koskaan rakastettu?
Ihmisen mielen joustavuus on kiehtovaa.
Erityisen joustava mieli on lapsella. Lapsi elää
hetkessä ja sopeutuu vallitseviin olosuhteisiin. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Epänormaalista tulee normaalia. Toisaalta pienikin aito välittäminen, yhden aikuisen rakkaus lasta kohtaan, on korvaamatonta. Vaikka
lapsi olisi kokenut pimeyttä, pienikin valo voi
muuttaa lapsen elämän. Kokemus toisenlaisesta rakkaudesta jää elämään lapsen mieleen. Myös turvalliset suhteet aikuisena voivat mahdollistaa rakkauden, ja voivat korjata
sitä, mikä on jäänyt saamatta.
Täydellinen eheys ihmisenä ei ole mahdollista. Jokaisella meistä on kokemuksia vaille jäämisestä, loukkauksista ja pettymyksistä.
Elämä ei aina mene niin kuin on toivonut. Tulee luopumisia, menneisyyden käsittely ei ole
helppoa eikä kaikilla ole sitä, ketä rakastaa.
Kaikesta surusta ja luopumisesta huolimatta
elämä voi olla riittävän hyvää. Ihmisen mielen
joustavuuden kauneus on siinä, etteivät lapsuuden kokemukset suoraan sanele ihmisen
tulevaisuutta. Ihmisen mielen joustavuudessa on toivo ja elämänusko.
Sari-Annika Pettinen
Juttusarjassa seurakuntatalon neljännen kerroksen eli perheasiain neuvottelukeskuksen
väki kirjoittaa perheen ja parisuhteen teemoista.

