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Pääkirjoitus
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lehti

Toivo
yhteydestä
Opiskeluaikoina löysin Kansan Raamattuseurasta porukan,
jonka kesken syötiin monta yhteistä ateriaa. Koin yhteydessämme Kristuksen. Kun aviomieheni
muutti Mikkeliin, hänelle tuntemattomaan kaupunkiin, ja minä
asuin vielä Varkaudessa, kutsui
esikoislestadiolainen
lapsuudenystäväni puolisoani iltakylään ja pyysi pelaamaan sulista.
Tunsin hänen huolenpidossaan
Kristuksen. Kun elämän epävarmuudet ahdistavat, soitto helluntailaiselle kaverille auttaa.
Kuulen hänen lempeydessään,
rohkaisussaan ja rukouksissaan
Kristuksen.
Mikkelissä vietettiin viikko
sitten Evankelistapäiviä, jotka
kokosivat yhteen kolmisensataa
evankelioinnista innostunutta yli
seurakuntarajojen. Evankelistapäivillä piispa Seppo Häkkinen

otti vahvasti kantaa kristittyjen
välisen yhteyden puolesta. ”Ymmärrämmekö, kuinka vakavasta
asiasta on kyse? Ellei Kristuksen kirkko ole yksi, sen työ ei ole
mielekästä eikä sillä ole käytännöllistä merkitystä. Kaikki mikä
rikkoo yhteyttä, merkitsee Kristuksen ruumiin, kirkon, heikkenemistä, tehtävän vaikeutumista
ja sanomamme uskottavuuden
vähenemistä.”
Piispa Häkkinen jatkoi: ”Ei
toinen kristitty ole sisareni tai veljeni siksi, että hän ajattelee kuin
minä, että hän on oikeaoppinen ja
kaikin puolin hyvä. Hän on veljeni ja sisareni siksi, että meillä on
sama Isä.” Edelleen piispa muistutti Mikkelin helluntaiseurakunnan päätöksestä olla puhumatta
pahaa toisista kristityistä ja kirkoista. Tähän periaatteeseen oli
koko seurakunta sitoutunut pari

vuotta sitten ja meillä kaikilla on
päätöksestä opittavaa, jos haluamme olla uskottavia evankelistoja tätä aikaa varten.
Itse olen tullut siunatuksi
niin nuorten kuin vanhojen, niin
nokiamissiolaisten kuin kansanlähetysläisten kautta. Vaikken
aina olisi kaikesta samaa mieltä,
tunnustan jokaisen uskovan ystäväni, työkaverini, sukulaiseni
kohdalla saman: ”Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu
– mutta hän on pysyvä pystyssä,
sillä Herra on voimallinen hänet
pystyssä pitämään”. Toivomme
on yhteydessä.

Julkaisija
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Päätoimittaja
Krista Eskelinen 0400 143 278, krista.eskelinen@evl.fi
Seurakunnan ilmoitukset
Katja Valtanen 0400 143 277, katja.valtanen@evl.fi
Toimitusneuvosto
Kolmisoppi Jenni; varapuheenjohtaja, Karjalainen Urpo,
Kontinen Juha,
Korhola Anne, Ukkonen Osmo, Eskelinen Krista
Taitto Jorma Laube-Pohto
Ulkoasu Haaja & Arwo Design Oy
Kannen kuva Kimmo Iso-Tuisku
Paino Sanomapaino, Varkaus
Painos 26 400
Jakelu Itella
Seuraava lehti ilmestyy 20.10.2016. Ilmoitusaineistot
ke 28.9. klo 12 mennessä tiedotustoimistoon.

Gallup

Tästä unelmoin

Polku kävi utelemassa kylillä toiveikkuudesta,
mitä ihmiset toivovat tällä hetkellä ja mikä on
ollut kaikkien aikojen paras toteutunut toive.

Krista Eskelinen

P.S. Piispa Seppo Häkkisen alustuksen voi lukea kokonaisuudessaan piispan facebook-sivuilta tai
Mikkelin hiippakunnan sivuilta.
Minna Kiikeri, Vantaa
Iltarukouksessa toivon erilaisia asioita päivän
päätteeksi. Tällä hetkellä toiveissa on terveyttä
lähisuvulle ja totta kai lottovoitto. Paras toteutunut toiveeni on ollut lasten saanti, he eivät
tulleet ihan helposti niin sitä osaa arvostaa.

Aluekappalaiselta

Toivo on
totta
Ensimmäisen kerran astuin
Mikkelin isoon puiseen kirkkoon kesällä 1998. Vietimme
yhteistä messua. Istuin tuntemattomana kirkkovieraana
Jumalan sanaa kuunnellen ja
ehtoollisen sakramenttia nauttien yhdessä muiden kanssa.
”Sinun puolestasi annettu,
sinun puolestasi vuodatettu
syntien anteeksiantamiseksi”
-sanat valoivat hieman arkailevaan vierailijaan uuden toivon
näköalan. Samalla ymmärsin,
että tämä huone jumalanpalveluksineen ja tapahtumineen
on ollut toivon talo lukuisille
sukupolville. Toivo paremmasta elämästä, Jumalan valtakunnasta, on lohduttanut etsivää.
Aina alttarille polvistunut ei
edes katsetta uskalla nostaa
ristillä riippuvaan Vapahtajaan. Vain syntisen publikaanin
lause heikosti erottuu huulilta:

”Jumala, ole minulle syntiselle
armollinen.”
Toivon talo on koonnut
kattomaalaustensa alle rikkaat
ja köyhät, talolliset ja talonpojat, rehelliset ja rosvot, miehet
ja naiset, aikuiset ja lapset, terveet ja sairaat. Yhtä lailla he
kaikki ovat janonneet toivoa
elämäänsä: terveys, hyvinvointi, oikeudenmukaisuus, nöyryys ja tasa-arvoisuus. Jumalan
läsnäolon toivo on lopulta kuitenkin se, jota eniten on kaivattu ja joka kantaa elämässä.
Ilman Jumalan rakkautta ei ole
toivoa.
Pitäjänkirkossa vietetään
tänä vuonna 200-vuotisjuhlaa.
Pääsiäisyön messusta alkanut
juhlavuosi jatkuu pitkälle syksyyn ja talveen. Puukirkon historia on osa seurakunnan historiaa Mikkelissä. Toivo hyvän
Jumalan läsnäolosta elämäs-

sämme on totta. Pitäjänkirkko
yhtenä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkoista haluaa
sitä toivon sanomaa pitää yllä.
Juhlavuoden yksi kohokohdista
on kirkkonäytelmä, joka peilaa
historiaa 1800-luvun alusta
tähän päivään. Aika pitää sisällään eripuraisuutta, kiistoja,
sotaa, pelkoa ja surua, mutta
myös sovintoa, rakkautta, anteeksiantoa, uutta toivoa ja riemua.
Jumalan vastaus kuuluu
hänelle, jonka huulilta kuuluu
kuiskauksena sanat: ”Jumala,
ole minulle syntiselle armollinen” - Katso Kristusta, sillä Hänen ristinkuolemassaan sinulla
on syntien anteeksiantamus ja
ylösnousemuksessaan iankaikkisen elämän toivo.
Toivon talossa tarjolla.
Osmo Luukkonen

Leena Teittinen, Haukivuori
Tulee toivottua usein erilaisia asioita, joista
terveys on tullut tärkeimmäksi omakohtaisen
kokemuksen kautta. Toivon myös työtä että
lapsenlapsilla olisi hyvä tulevaisuus. Toteutunut
toiveeni on, että terveyttä on riittänyt tähän
asti.

Eetu Hakulinen, Mikkeli
Toivon elämässä henkistä vapautta, joka tuo
mukanaan muut asiat eli esimerkiksi onnellisuuden ja rakkauden. Toiveeni henkisestä vapaudesta on toteutunut hyvin.

3

Toivon talon rakentajat

Toivon talo -musikaali rakentuu
lokakuuksi kymmenien vapaaehtoisten voimin. ”Yhteyden löytäminen kuulijaan ja katsojaan on
kaikista tärkein tehtävämme”,
kertovat ohjaajat Arto Myllärinen ja Tarja Pyhähuhta.

Pitäjänkirkon 200-vuotisjuhlallisuudet huipentuvat
juhlamusikaaliin. Lokakuun suurproduktiota on rakentamassa
suuri joukko seurakuntalaisia ja näyttämötyön ammattilaisia.
Teksti Krista Eskelinen Kuva Kimmo Iso-Tuisku

Toivon talo -musikaali marssittaa
Pitäjänkirkkoon lottia ja sotilaita,
nuoria rakastavaisia sekä keskenään kinailevan historioitsijaisän ja
älykännykkäänsä räpeltävän pojan
– siis monet ihmiselämän arkiset
ilot, surut ja ristiriidat. Näytelmän
on käsikirjoittanut Arto Myllärinen, joka ohjaa sen yhdessä Tarja
Pyhähuhdan kanssa. Tärkeässä
roolissa ovat myös Lasse Heikkilän näytelmää varten säveltämät
kappaleet, jotka Fermaatti-kuoro
solisteineen tulkitsee.
Tavallisten ihmisten arjen ja
tunteiden lisäksi näytelmä tarjoaa
välähdyksiä Pitäjänkirkon ja kotiSuomen vaiheista kirkon palosta
jälleenrakentamiseen ja nälkävuosista evakkomatkoihin. Nähdäänpä lavalla kirkasotsaisia seurakuntavaikuttajia Pekka Simojoesta
Jaakko Löyttyyn ja historian merkkihenkilöitä Urho Muromasta marsalkka Mannerheimiin.
– Savo-Karjalan rajaseuduilta
löytyy värikästä historiaa ja persoonia. Olenkin hyödyntänyt tekstissä todellisten ihmisten tarinoita,
vaikka käsikirjoitus kestää myös
historiallista kritiikkiä, vakuuttaa

Myllärinen.
Tarja Pyhähuhdan mukaan yksi
käsikirjoituksen vahvuuksista on
monipuolisuus: esityksen aikana
kutkutellaan taatusti niin katsojan
nauruhermoja kuin kyynelkanavia.
– Teos on siinä mielessä moderni, että se sallii ja tuo näkyväksi
kaikenlaiset asiat elämässä. Ihmisen ei tarvitse olla vain puhdas ja
rikkeetön vaan riittää, kun on nöyrä
ja osaa pyytää anteeksi. Meillä on
suuri Jumala.
– Ennen vääristä sanoista ja
teoista pistettiin häpeäpaaluun tai
laitettiin kortti kuivumaan. Ehkä
tässä ajassa raja-aidat voivat kaatua
ja inhimillisyys mahdollistua. Jumalalle arvokasta on se mitättömistä
mitättömin.
Ohjaajat toivovatkin, että näytelmä voisi välittää lohtua ja voimaa
niin teoksen toteuttajille kuin sen
katsojille – Toivon talo kun kuuluu
kaikille.

Kirkko kovassa käytössä

Viime sunnuntaina Pitäjänkirkossa
vietettiin 200-vuotisjuhlamessua.

Piispa Seppo Häkkinen luonnehti saarnassaan kirkkoa paikaksi,
joka tekee näkymättömän näkyväksi.
– Kirkko on Jumalan pyhyyden kohtaamisen tila, joka avaa
ovia toisenlaiseen todellisuuteen,
Häkkinen muistutti ja kertoi, että
myös hänen sukunsa keskeisiä iloja surujuhlia on vietetty juuri Pitäjänkirkossa.
– Kirkkorakennus julistaa olemassaolollaan elämän jatkuvuutta yli sukupolvien. Vaikka yksilöt
siirtyvät yksi toisen jälkeen ajan
rajan tuolle puolen, elämä jatkuu ja sukujen perinteet siirtyvät
eteenpäin. Jumala on uskollinen
polvesta polveen.
Pitäjänkirkon juhlavuoden ohjelmaan kuuluu myös reilun viikon päästä vietettävä Foibe-messu
diakoniakävelyineen, josta voi lukea lisää lehden ilmoitussivuilta.
Päivässä ovat mukana muun muassa emerituspiispa Voitto Huotari ja kirkkoneuvos Pekka Huokuna ja yhteinen kävelykokemus
päätetään tietenkin kahvipöydässä. Olet lämpimästi tervetullut
juhlavuoden ohjelmiin!

Toivon talo lyhyesti
• Esityksiä Pitäjänkirkossa kolme
kertaa: 14.–16.10. klo 19
• Mukana noin 60 seurakuntalaista
ja ammattilaista, esimerkiksi Timo
Närhinsalo, Tarja Pyhähuhta ja
Ritva Parviainen
• Muut avainhenkilöt: Käsikirjoittajaohjaaja Arto Myllärinen, ohjaaja
Tarja Pyhähuhta, muusikko Lasse
Heikkilä, kuoronjohtaja Johanna Tähkäpää ja bändin johtaja Henri Tiusanen sekä tuottajat Osmo Luukkonen
ja Risto Nieminen
• Lippu maksaa aikuiselta 10 euroa
ja lapselta 5 euroa. Opiskelijat,
eläkeläiset ja työttömät pääsevät
puoleen hintaan. Lippuvaraukset
ennakkoon 15.9. alkaen arkisin,
044 214 248 tai seera.ollikainen@
gmail.com.
• Näytelmään on sävelletty 10
kappaletta kuorolle ja muutama
instrumentaali
• Kertoo historiaa 200 vuoden
ajalta noin 75 minuutissa
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Kolumni

Toivo
Jolla on toivo, se ei luovuta. Toivo tavoittelee, toivo lohduttaa. Toivossa on kärsivällinen. Olen pohtinut viime aikoina, mitä todellinen toivo on ja mihin ihminen toivonsa
perustaa? Mikä synnyttää toivoa? Mihin toivoa tarvitaan?
Aristoteleen mukaan toivo on heräävä unelma, mikä viittaa siihen, että henkilö
osaa jo nimetä tai kuvailla unelmaansa jotenkin. Kun unelmaa on mahdollista jollain
tasolla kosketella ja katsella, se on kuin näkyvä palkinto, jota kohti kulkea. Toivo on
ikään kuin väline, jonka avulla pyritään saavuttamaan jotakin, pääsemään perille.
Toivo voi siis syntyä omien mahdollisuuksien tiedostamisen kautta. Joku voi
toivoa esimerkiksi tulevansa eläinlääkäriksi ja opiskelee ahkerasti saavuttaakseen
unelmansa. Tämänkaltainen toivo perustuu
realistisiin tavoitteisiin ja omaan panostamiseen.
Hieman toisenlainen toivo voi syntyä
puolestaan oman kokemuksen pohjalta. Jostakin vaikeasta tilanteesta selviäminen luo
toivoa selvitä myös uudestaan. Esimerkiksi
sairaan ihmisen unelma on usein se, että
hän tulisi terveeksi. Jos henkilö on selvinnyt
aikaisemmin jostakin vastaavasta sairaudesta, se auttaa häntä kestämään myös kivun
uusiutuessa. Tällä tavoin syntynyt toivo voi
kantaa erityisesti tietyissä elämäntilanteissa. Toivo perustuu silloin siihen, että on nähnyt toivotun asian tapahtuvan ennenkin.
Sen sijaan kolmas tapa, jolla toivo voi
syntyä, on uskon kautta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Uskon kautta
syntyvä toivo perustuu lupaukseen, joka voi
joskus ylittää myös järjellisen ymmärryksen.
Usko lupaukseen ja luottamus lupaajan uskollisuuteen kuitenkin synnyttävät toivon.
Kristinuskon perimmäinen toivo on tällainen. Se ei kata vain tiettyjä elämämme ajanjaksoja tai elämänkaarta, vaan myös sen,
mitä kuoleman jälkeen on.
”Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri,
varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle
asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt” (Heb. 6:19-20).
Nina Kettunen

Kirkkokahveilla samaan pöytään mahtuivat niin nuoret kuin vanhat.

Suomenniemipäivät huipentuivat
piispanmessuun
Suomenniemen alueseurakunta ja pitäjän
asukkaat koostivat lämminhenkisen
150-vuotisjuhlan.
Teksti Anne Korhola Kuva Ilpo Aalto

Koko kirkon tienoo uhkui
ylevänä auringonpaisteen hellimässä aamussa vastaanottamassa kirkkokansaa esi-isiemme rakentamaan pyhättöön
– ovelle astellessa jo tuntui, että
minutkin on kutsuttu. Piispa
Seppo Häkkinen paimensauvoineen johdatti ristikulkueen
alttarille. Saarnassaan hän valotti kirkon rakentamisen historiaa: vaikeita aikoja, jolloin
kärsittiin nälästä ja talousvaikeuksista. Kaikista vastoinkäy-

misistä huolimatta onnistuttiin
rakentamaan kirkko, johon
saamme yhä kokoontua Sanaa
kuulemaan.
Päivän lukukappaleen avasi
meille maallikoille teatteriohjaaja Lauri Väärä tekstiin juhlavasti eläytyen. "Teksti oli vaikea
ja sitä piti lukea pariin kertaan",
totesi puistikossa istuskellut
Väärä myöhemmin päivällä.
Iltapäivällä lohisopan ja
kakkukahvien jälkeen saimme
nauttia myös kirkkokonsertin

kotoisasta
musiikkiannista.
Esiintyjiksi oli kutsuttu jollain
tapaa Suomenniemeen liittyviä
henkilöitä. Konsertin kuopus oli
lahjakas viuluvirtuoosi Viljami
Kemppinen.
Erityisesti päivästä jäi
mieleen kirkkoherra Kaarlo
Levosen kanssa vaihtamani
keskustelun sanat: "Se oli ihan
tavallista eikä mitään nykyajan
yliampuvaa". Tapahtuma oli
tehty meille, tavallisille seurakuntalaisille.

Lasten suusta
Ukki ihmetteli lasten kasvamista. Niilo 6 v:
”Nythän tuo ukki puhuu lööperiä. Eihän
me olla vielä ees töissä!”
Sama poika pohtii: ”Kaikki on satua mitä
katotaan telkkarista paitsi urheilu”.
Hertta syö päivällä kalaruokaa ja toteaa:
”Tää maistuu kyllä ihan ukin ampumalta
hauelta!”

Lapsenlapsi mummille: ”Kato miten ihanat
vaatteet on tällä Muumipeikolla!”
Mummi ihmeissään: ”Mites kun minun mielestänihän tuo on alasti..?”
Vastaus: ”Eikä oo! Etkö nää, miten hieno
häntäkin sillä on!”
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Matkakarkit
Kuinka voisimme palvella?
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta panostaa kuluvan vuoden aikana erityisesti
kohtaamisen ja siihen liittyvän laadunarvioinnin kehittämiseen. Kokemuksia
kohtaamisista onkin jo kysytty erityisesti
eri tapahtumien ja leirien, mutta myös
kirkollisten toimitusten yhteydessä.
Syyskuun aikana kerätään kokemuksia
seurakunnan verkkosivuista. Kyselyyn
voit vastata osoitteessa www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi.
Sävellyskilpailulla uskoa tulevaisuuteen
Suomen Sotaveteraaniliitto järjestää alle
35-vuotiaille sanoitus- ja sävellyskilpailun. Sävellyksen tulee olla muokattavissa
niin päiväkotiryhmälle kuin nuorisokuorolle. Sanoituksen tulee puolestaan sisältää seuraavia elementtejä: veteraanien
kunnioitus ja perinne, isänmaan rakkaus, usko tulevaisuuteen, positiivisuus ja
kansanomaisuus. Lauluista tuotetaan
opetuspaketti päiväkotien, kerhojen ja
koulujen käyttöön. Kilpailuaika päättyy
30.9.2016.
Toivo sukupolvien kohtaamisessa
Mikkelin Evankelistapäivillä puhuttiin
viikko sitten sukupolvien välisestä yhteydestä. Pastori Patrick Tiainen toivoi, että
seurakuntalaisilla olisi ymmärrystä nähdä kulta toisissaan ja kunnioittaa toinen
toisiaan Kristuksen tähden. ”Emme voi
jäädä kiinni periferisiin asioihin, kuten
mikä fontti powerpoint-esityksessä on
kaikkien mieleen tai mistä kappaleesta jokainen seurakuntalainen innostuu.
Sen sijaan kun ymmärrämme pyrkivämme samaan tavoitteeseen, Kristuksen
seuraamiseen, voimme toimia yhdessä
seurakuntana, jossa Jumala saa nostaa
kaikenikäiset haluamalleen paikalle.”

Hamahelmi

Mikkelin maaseurakunnan juuret ulottuvat syvälle historiaan.
Mikkeli oli Savon asutuksen
keskeistä seutua jo tuhat vuotta
sitten. Sen osoittavat Tuukkalan ja
Visulahden hautalöydöt. Ensimmäiset kristityt tällä seudulla olivat ilmeisesti ortodokseja ja kun Savoon
1000-luvulla alkoi merkittävämmin
levitä suomalaista asutusta, se tiivistyi juuri Savilahden ympärille.
Savilahden seurakunta perustettiin ilmeisesti kohta Pähkinäsaaren rauhan solmimisen jälkeen.
Ensimmäinen historialähde täällä toimineesta seurakunnasta on

23.8.1329 päivätyssä, alaikäisen
kuningas Maunu Eerikinpojan nimissä annetussa kuninkaallisessa
käskykirjeessä kymmenysten suorittamisesta.
Mikkelin
maaseurakunnan
kirkko valmistui lokakuussa 1816
ja kuva on vuodelta 1915. Vanhojen kirkonkuulutuskirjojen mukaan kuvanottovuonna tapahtui
muun muassa seuraavaa: tohtori
Helenius piti raittiusesitelmän
kirkossa ja Lähetysjuhlan 72 markan kolehti ja 28 markan ja 70
pennin virvokemaksut tilitettiin
pakanalähetykseen.

Ristiinan eläkeläisten
seurakuntakerho lähetti
kevätkauden päätteeksi
30 nuttua Pohjanmaalle
Tuuriin. Sieltä nutut lähtevät
suuremmissa erissä kohti
Etiopiaa.

Ystävien kerho
vaatetti vauvat
Teksti ja kuvat Jenni Kolmisoppi

Ristiinan seurakuntakeskuksella
kokoontuu joka toinen viikko eläkeläisten seurakuntakerho. Keväällä
kerholaiset osallistuivat valtakunnalliseen Nuttu-projektiin, jossa
neulottiin
etiopialaissairaaloihin
vastasyntyneille lämmikkeeksi villanuttuja.
Suomalaisen korviin saattaa
kuulostaa hassulta lähettää villavaatetta Afrikkaan, mutta talven sadekaudella yölämpötila voi Etiopiassa laskea niinkin alas kuin viiteen
asteeseen. Lämpimille vaatteille on
siis todella tarvetta.
Nuttu-projekti on pyörinyt jo
vuodesta 2008, mutta mukaan ehtii vielä! Ohjeet nutun neulomisesta löydät internetosoitteesta www.
nuttu.info. Kerhossa nutut neulottiin omalla ajalla –yhden nutun neulomiseen menee kerhossa käyvän
Paula Nurmisen mukaan aikaa pari
iltaa. Marja Liukkonen puolestaan
kertoi, että yhteen neuletyöhön menee lankaa noin 100 grammaa.
– Telkkaria katsoessa neuloin, ei
siinä työtunteja laskettu!
Nuttuja kerholaiset urakoivat
peräti 30 kappaletta ja kaiken kaikkiaan lämmikkeitä on lähtenyt Etiopiaan noin 120 000 kappaletta.
– Nuttuihin on neulottu monta
lämmintä ajatusta ja rukousta pienen vauvan elämää varten, kerholaiset kertovat.

Eläkeläisten
seurakuntakerhossa käy noin kaksikymmentä
aktiivista osallistujaa. Kerho aloitti toimintansa vuonna 2013 ja sen
vetäjinä ovat alusta saakka toimineet Marjukka Riikonen ja Mirja
Turkki. Ohjelmassa on alkujumppa, lounasruokailu ja yhteistä ohjelmaa sekä lopuksi kahvit. Ohjelmaa
on usein pitänyt joku seurakunnan
työntekijä.
Uusia kerholaisia saatiin viime
vuonna, kun helatorstain motoristikirkossa kerätyn kolehdin turvin
voitiin tarjota kyyti seurakuntakeskukselle. Ilmaiskyydit ovat nyt
loppuneet, mutta kerholaiset ovat
jatkaneet kerhossa käyntiä ilahduttavassa määrin.
Kerholaisten mukaan parasta
kerhossa on hyvä ruoka ja mukava
porukka.
– Olemme puhuneet vanhoista
ajoista ja muun muassa lempikirjoista sekä muistelleet koulun joulujuhlia. Elämänpiiri on meillä ollut hyvin samanlainen, joten juttua
riittää, kertoo Marjukka Riikonen ja
tiivistää kerhon tarkoituksen:
– Tämä on ystävien kerho.
Kerho jatkuu myös syksyllä 22.9. alkaen parillisten viikkojen torstaisin
kello 11–13. Ruokailu maksaa 10 euroa kahvien kanssa ja 8 euroa ilman
kahvia.
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Minun juttuni

Sisukas
selviytyjä
Olen kolmen lapsen yksinhuoltaja ja muuttanut Mikkeliin vuonna 2010. Minulla on takanani rankkoja elämänkokemuksia ja olen käynyt
Sylkyssä, yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmässä, vuodesta 2011. Nyt elämässä on ollut jo pidempään seesteinen jakso
hyvin rankkojen vuosien jälkeen.
Löysin Sylkyn tiedot lehdestä ja tutustuin toimintaan, ensi alkuun kävin siellä yksin ja myöhemmin lasten kanssa. Onpa mukana ollut äitinikin silloin tällöin. Olen saanut Sylkystä tosi
tärkeää tukea elämäntilanteeseeni ja omaan
äitiyteeni. Pikkuhiljaa pahin väsymys helpotti
saadessani jutella samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa. Siellä tulee oltua myös muille
vertaistukena, tiedän ja ymmärrän, mitä vasta aloittaneet ovat elämässään käymässä läpi.
Osaan valaa uskoa siihen, että tilanne helpottaa jossain vaiheessa itse kullakin.
Toivoisin vanhempien olevan armollisia itsellensä, kannattaa uskoa ja luottaa tulevaisuuteen. Kaikki helpottuu ajan kanssa. Olen itse
oppinut selviytymisen taidon, puhuminen on
auttanut aina. Ketään ei saa väheksyä tai arvioida vaan pitää ottaa ihmiset omana itsenään,
jokaisella on oma väsymyksensä.

"Toivoisin
vanhempien
olevan armollisia
itsellensä."
Vanhin lapseni on jo lentänyt pesästä ja keskimmäinenkin tulee lähtemään lähivuosina,
tähän olen pikkuhiljaa totutellut ja luopumaan
oppiminen on ollut yksi tärkeä taito. Kun luopuu jostain, saa jotain muuta tilalle. Toivo
merkitsee minulle tulevaisuutta. Olen rukoillut ja toivonut illalla että seuraava päivä olisi
parempi, aamulla on ollut hyvä olla. Opettelin
positiivista elämänkatsomusta ja nyt osaan
löytää asioista hyvät puolet sekä olla armollisempi itselleni.
Tulevaisuudelta toivon parempaa terveyttä ja
että löydän enemmän sisältöä elämääni. Toivon myös että lapset pärjäisivät ja yhteiskunta
olisi turvallisempi paikka tuleville sukupolville.
Pidän lasten puolta viimeiseen saakka, koskaan en ole tästä luovuttanut.
Tanja Paldanius

Aina mielessä

Erityisherkkä
kulkee
tuntosarvet
pystyssä
Erityispiirteen tunnistaminen tuo
elämään tasapainoa ja toivoa.
Teksti Tarja Lappalainen Kuva Henri Kähkönen

Sekä miehistä että naisista
15–20 prosenttia kuuluu erityisherkkiin. Käsitteen ”erityisherkkä” (highly sensitive
person) on kehittänyt psykologian tohtori, psykoterapeutti
Elaine Aron, joka on tutkinut
tätä synnynnäistä ominaisuutta 1990-luvulta alkaen.
Suomessa erityisherkkyydestä on alettu puhua laajemmin vasta vuosien 2013–2014
aikana. HSP–Suomen Erityisherkät ry perustettiin marraskuussa 2013, jonka jälkeen
myös media on tarttunut aiheeseen: On Anja Snellmanin
Antautumista, Akuutin teemaohjelmaa ja naistenlehtien pikatestejä.
Kotimaista
tutkimusta
aiheesta on kuitenkin tehty
vähän ennen sielunhoitoterapeutti Helena Pihkalan lopputyötä Erityisherkkyys ja sisäisen
lapsen eheytyminen (2015).
Pihkala tunnisti opintojen
kautta jotain tuttua itsessään ja
kiinnostus hengellisiin asioihin
on jo ”äidinmaidon perua”. Helena oli ainoastaan 1,5-vuotias
hänen lähtiessä vanhempiensa
Lea ja Jorma Pihkalan mukana Japaniin lähetystyöhön viideksitoista vuodeksi.
Hengellisen työn tekijöitä
löytyy suvusta laajemminkin,
sillä Jorman veli Juha Pihkala
on toiminut Tampereen hiippakunnan piispana ja toinen veli
Isto Pihkala on Inkerin kirkon
pääsihteeri.

Ärsyketulva väsyttää
Yliherkkä, aistiherkkä, erityisherkkä… Ominaisuudella on
monta eri nimeä, mutta nykyisin käytössä oleva termi kuvaa
ominaisuutta kaikista tarkimmin.
Erityisherkkyys on biologinen piirre, joka vaikuttaa
tunne-elämään ja käyttäytymiseen. Ihmisillä, joilla tämä
ominaisuus ilmenee, on erityisen matala reagointikynnys eri
asioihin.
– Erityisherkkä voi olla altis
äänille, melulle ja visuaalisille
ärsykkeille, kuten valolle, väreille sekä hajuille. Hänen tuntoaistinsakin voi olla herkempi

kuin tuntosarvet pystyssä.
Pihkalan mukaan varsinkin tunne-elämän yliherkkyyttä omaava kerää ympäristöstä
kaikki mahdolliset ärsykkeet myös alitajuisesti.
– Tavatessa toisen erityisherkkä ihminen alkaa prosessoida tämän ilmeitä ja äänen
sävyjä. Jos samanaikaisesti
ympärillä on erilaista toimintaa, voi ärsyketulva tulla liian
suureksi, mikä johtaa helposti
ylivireystilaan ja sen kautta väsähtämiseen.
Ylivireystilaan voi liittyä
ahdistuneisuutta ja hermostuneisuutta, jota Pihkala kuvaa
”sisäiseksi lepatukseksi”. Tällöin ajatukset lähtevät harhai-

”Erityisherkkää tulee
osata lähestyä oikealla
tavalla.”

ja kipukynnys matalampi, Pihkala kertoo.
Hän jatkaa, että erityisherkkä reagoi yleisesti ottaen
voimakkaammin ja kokonaisvaltaisemmin kuin keskivertoihminen niin positiivisiksi
kuin negatiivisiksi kokemiinsa
tunteisiin.
– Voisi sanoa jopa niin, että
hän kulkee kaikessa vähän niin

lemaan ja tulee tarve vetäytyä
tilanteesta.
– Kanssaihmisten ei tule
tästä loukkaantua. Vetäytyminen on erityisherkän selviytymiskeino ja hän palautuu, kun
saa olla jonkin aikaa omissa
oloissaan. Erityisherkkä tarvitsee yksinkertaisesti vain enemmän lepoa ja rauhaa.
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Jatkuva ärsyketulva voi aiheuttaa erityisherkälle ahdistavan olon, jos hän ei pidä huolta hiljentymisen ja rauhoittumisen tarpeestaan.

Uskovissa enemmän
Erityisherkkyyttä ilmenee uskovien joukossa hieman keskimääräistä
enemmän. Tähän löytyy luonnollinen selitys.
– Erityisherkkä kiinnostuu
luontaisesti erilaisista ilmiöistä
sekä henkisistä ja hengellisistä asioista. Hän saattaa jopa eksyä sivuraiteille idän uskontojen tai okkultististen asioiden pariin.
Seurakunnassa lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri on erityisherkille
elinehto.
– Jos erityisherkkä ihminen ei
kohtaa ymmärrystä, seurauksena
voi olla masentuneisuutta ja seurakuntayhteyden rakoilemista.
Kovat ja tuomitsevat sanat ovat
myrkkyä kenelle tahansa, mutta erityisesti erityisherkille ihmisille, sillä heidän saattaa olla vaikea unohtaa kokemaansa loukkausta.
– Väärinkäsitysten välttämiseksi ja tulkinnan karsimiseksi asiat

tulee selittää hänelle keskimääräistä tarkemmin ja hienovaraisesti.
Erityisherkkä joutuu työstämään
asioita paljon voimakkaammin, pidempään ja syvemmältä kuin muut,
Pihkala muistuttaa.
– Kaikenlainen mitätöiminen
tai vähättely voi suistaa yliherkän
sisäisen maailman kaaokseen, kun
puolestaan Jumalan armon, anteeksiannon ja rakkauden kokemus on
hyvin tärkeä.
Sielunhoitotilanteissa erityisherkälle voi esimerkiksi lukea
rohkaisevia raamatunkohtia: Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat
horjukoot, mutta minun armoni
ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi (Jesaja 54:10).
Erityisherkän päästessä sinuiksi
itsensä ja ominaisuutensa kanssa,
hän toimii voimavarana seurakunnassa jo vahvan empatiakykynsä
vuoksi.
– Hän on erityisen vahva kuun-

telijana, rukoilijana ja sielunhoitajana.

Kiltti ja tunnollinen

Erityisherkkä on usein hyvin tunnollinen ja kiltti. Työssään hän haluaa luonnostaan miellyttää ja kokea
olevansa hyväksytty. Erityisherkkä
voi olla täydellisyydentavoittelija.
Tämä tapahtuu vielä korostetusti
hänen ollessa uskossa.
– Silloin erityisherkkä ajattelee, että haluan suorittaa Jumalalle tämän ja pyrin tekemään tämän
prikulleen oikein, mutta eihän semmoiseen kukaan pysty. Seurauksena
saattaa olla loppuun palaminen ja
uupuminen. Tämän olen itse henkilökohtaisesti kokenut ja myös
selviytynyt kuiville tästä, Pihkala
tunnustaa.
Erityisherkällä omien rajojensa tunnistaminen, hahmottaminen
ja löytäminen voi olla haastavaa.

Hänen tuleekin tiedostaa mitä itse
haluaa ja toivoo - mitä ovat hänen
omat tarpeensa.
– Tällöin hän oppii suojaamaan
omaa sisintä eikä altista itseä liian
suurelle ahdistukselle eri tahoilta.
Liikaa ei tule myöskään paljastaa sisimmästä eikä itsestä.
– Erityisherkän matka kohti
omaa itseä, oman itsensä ymmärrystä ja vahvuutta, voi olla pitkä.
Tämän olen itse kokenut henkilökohtaisesti, mutta matka on kannattanut. Tänä päivänä olen vahvimmillani kuin koskaan aikaisemmin,
sielunhoitoterapeutti Helena Pihkala toteaa.
Mitä nopeammin erityisherkkä
pääsee sinuksi itsensä kanssa, sitä
vahvemmille hän pääsee elämässään.
– Hän voi tietoisesti opetella olla
välittämättä kaikista negatiivista
kommenteista. Jos joku ei ymmärrä hänen erityispiirteitään, niin se
on sitten tämän ymmärtämättömän
oma ongelma, Pihkala toteaa.
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Seurakunnan kasvatustyön ensiask
Syntymäaikasi: syyskausi 2016
Kun synnyit, samaan aikaan oli meneillään: Seurakunnan kasvatustyön johtamislinjan muutos eli lapsi- ja nuorisotyön vetovastuun yhdistäminen. Hallinnollisella muutoksella pyrittiin turvaamaan työn
kehitys ja lisäämään yhteistyötä, mutta toiminta ja
resurssit lapsi- ja nuorisotyössä säilyivät samoina.
Onnea sinulle toivottivat: Kesäkuun alussa eläköitynyt Sirpa Kiesilä, jolla on takanaan 31-vuotinen ura
seurakunnan lapsityössä, viimeiseksi varhaiskasvatuksen työalajohtajana. Entinen nuorisotyön johtaja
Ville Kämäräinen, josta tuli nyt seurakunnan lapsi- ja
nuorisotyön yhdistävän kasvatuksen työalajohtaja.
Muita tärkeitä henkilöitä: Tiimivastaavat Minna
Toivonen, Marjo Therman, Risto Luukkanen ja Maija-Liisa Rautio.
Ensimmäinen vuotesi: Ensimmäisen vuotesi kynnyksellä sinua ihasteltiin ja ihmeteltiin. Kasvatustyön johtaja Kämäräinen kommentoi kauniisti uuden edessä: ”Lasten ja perheiden tukeminen ovat
tärkeimpiä tavoitteitamme, kirkon tulevaisuus tulee
siinä sivussa.”

a alkoi vuonna 1945
Kirkon päiväkerhotoimint
t
urakunnassa käynnistyivä
Päiväkerhot Mikkelin se
vuonna 1968
ta
oissa oli mukana 419 las
Viime vuonna päiväkerh
olestaan 10 500 kertaa
Perhekerhoissa käytiin pu
tkellä 20
Lastenohjaajia on tällä he
otta ja mukana he ovat
Kerholaisten ikä on 3-5 vu
keskimäärin 2 vuotta
t ovat muutaman viikon
Perhekerhojen pienimmä
ikäisiä

paikassa 3 viikkoa
Kesäkerhoja pidetään 4
päivähoidossa, kodeissa
Lastenohjaajat vierailivat
550 kertaa
ja kouluissa viime vuonna

Muistoja ja nykyisyyttä – seurakunnan lapsityö 80-luvulta nykypäivään
Sirpa Kiesilän muistelemana

Lapsityön arki näytti tältä…
Kun aloitin työt Mikkelin maaseurakunnassa vuonna -85, seitsemän lasten
ohjaajaa teki pelkkää päiväkerhotyötä.
Tavarat pakattiin autoon ja rakennettiin
kerho jollekin kyläkoululle. Kerhon päätyttyä kerättiin tavarat ja ajettiin seuraavalle koululle. Maaseurakunnassa oli
350 päiväkerholaista ja kymmenen kyläkoululla kokoontuvaa kerhoa Otavan
ja Rantakylän kerhojen lisäksi. Lastenohjaajat eivät tehneet täyttä työaikaa ja
kaikki lomautettiin kesäksi.

Varhaiskasvatuksen työalajohtajan tehtävästä eläkkeelle jäänyt Sirpa Kiesilä antoi lapsityön vetovastuun eteenpäin luottamuksella ja kiitollisuudella.
”Lapsia ja heidän kanssaan tehtyä työtä on aina arvostettu seurakunnassa,
olemme saaneet kokeilla uutta ja kehittää toimintaa. Se on tuonut iloa ja
rentoutta työntekoon.”

Nykyisin teemme laaja-alaista lapsityötä päiväkerhojen lisäksi erilaisten
perhekerhojen, päivähoitoyhteistyön
sekä koululaisten iltapäivätoiminnan
muodossa. Erilaiset tapahtumat, leirit
ja retket ovat myös suosittuja. Toiminta elää ja kehittyy toimintaympäristön
muutoksen mukaan. Esimerkiksi yhtään
kyläkerhoa ei enää ole.

Lapset tykkäsivät erityisesti…

Tulla kerhoon; että oli joku paikka, joka
oli ihan oma juttu. Oli omat tossut,
omat eväät ja oma reppu. Ja ikioma
lastenohjaaja! Tämän huomasi eritoten
kylillä.
Edelleen omat lastenohjaajat ovat lapsen tärkeitä aikuisia. On joku joka näkee
lapsen ja iloitsee hänestä kodin ulkopuolella. Vuorovaikutusta ja osallistumista painotetaan kuitenkin enemmän.
Nykylapset kaipaavat ehkä enemmän
keinoja ja tapoja kohdata, pelkkä puhe
ei enää toimi. Meillä ei kuitenkaan käytetä koneita, vaan panostetaan leikkiin,
pelaamiseen ja yhdessäoloon ohjattujen tuokioiden ohella. Lapsen leikki
syntyy edelleen mielikuvituksen avulla,
sen huomaa hyvin esimerkiksi metsäpäivinä, jolloin tekeminen syntyy kuin
tyhjästä.
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keleet otetaan luottavaisin mielin
Näistä tuli toisinaan nurinaa…
Paikoillaan istuminen ei ollut lasten
juttu 30 vuotta sitten eikä se ole sitä
nytkään. ”Aikuinen puhuu ja nyt kuuntelette” -meininki ei vain toimi, eikä sitä
enää kerhoissa näekään. Lasten kanssa
aikuisella on vastuu johdatella ja motivoida oikealla tavalla. Leikkiminenhän
on aina hirmu kivaa, mutta pois korjaaminen ei aina niin kivaa. Sekin on
opettelun paikka, ja kun rutiinit tulevat
lapsille tutuiksi, ei näistä käytännön asioista tule juurikaan sanomista.
Kristillinen kasvatus näkyi…
Seurakuntien Lapsityön Keskuksen
koulutustarjonta on antanut runsaasti
erilaisia menetelmiä ja keinoja lasten
ohjaajien ammattitaidon kehittämiseen. Aluksihan suurin osa lastenohjaajista oli jälkikasvulleen toimintaa
järjestäviä kotiäitejä, ei heitä ollut koulutettu ammattiin. Myös nykyisin seurakunnan tuoreet lastenohjaajat voivat
oppia itsekin uskosta ja sen sisällöistä
itse työn lisäksi koulutuksen kautta.
Koulutus on erinomainen tuki varsinkin
silloin, jos kristillinen kasvatus on omassa perheessä ollut ohuempaa.
Nykyisin kristillinen kasvatus käsitetään
laajemmin kuin ennen: Uskoa välittää
kaikki se yhdessäolo ja tapa, jolla lapselle puhutaan tai vanhemmat kohdataan – ei pelkkä hartaushetki. On tärkeää, että ensimmäisestä kohtaamisesta
poislähtöön lapselle välittyy lastenohjaajan käytöksestä ja olemuksesta se,
että hän on tervetullut, hänet nähdään
ja hänestä iloitaan. Nykyajan lastenohjaajat ovat sisäistäneet tämän todella
hyvin.
Vanhemmat ovat kokeneet lapsityön
tuen kristillisessä kasvatuksessa tärkeäksi, sillä moni kokee, etteivät he
itse välttämättä sitä osaa. Perhekerhot
ovatkin oivia paikkoja kuulostella yhdessä esimerkiksi sitä, mistä tulee hyvä
ja rauhallinen olo tai miten voi laulaa
ja rukoilla yhdessä. Näissä hetkissä
on usein mukana toinen ulottuvuus,
pyhyyden tuntu. Uskon, että vanhemmatkin aistivat sen, tuskin he muuten
tulisivat kerhoihin. Meidän aikuistenkin
on hyvä muistaa, että on joku, joka pitää meistä huolen, kaikki ei ole omassa
varassa.
Mieleenjäävin muisto…
Tietyssä vaiheessa lapsia ja perheitä tuli
pilvin pimein kaikkeen toimintaan. Jonain kesänä veimme perheitä Heimariin
kahtena päivänä 104 hengen laivalla ja
silti jäi halukkaita ulkopuolelle. Toisen
kerran taas kuljetimme kolme junavaunullista lapsia ja perheitä Tykkimäkeen

vain maaseurakunnan alueelta. Yhdessä isolla joukolla on tehty vaikka mitä
upeaa!

Teksti ja valokuvat: Krista Eskelinen
Kuvitus: Henri Kähkönen

Ilonaiheita ovat olleet myös arkiset onnistumiset lapsityön tiimin kanssa: kun
on löydetty toimivia käytäntöjä työn
tekemiseen tai kun lastenohjaajista tuli
ympärivuotisia työntekijöitä ja esimerkiksi kesätoiminnan kehittäminen mahdollistui aivan uudella tavalla. Hyvät
työntekijät ovat aina olleet erityisen iso
ilo, lapsista puhumattakaan!
Muutoksen hetkiä olivat…
Seurakunnan lapsityössä 90-luku oli
voimakasta muutoksen aikaa. Päiväkerhojen rinnalle nousivat kesätoiminta, kouluun lähtevien siunaamiset ja
muut kohderyhmille suunnatut erityistapahtumat. Perhekerhot tarjosivat
suurimman muutoksen, sillä aiemmin
vanhemmat olivat vain päässeet kurkistamaan lasten kerhomaailmaan juhlissa
tai avoimien ovien päivinä. Myös päivähoitolain muutokset ovat muokanneet
meidän työtämme paljon.
Toinen pitkä muutoskausi sijoittui
2000-luvun alkuun ja seurakuntayhtymän syntyyn. Monen vuoden hieman
epämääräinen aika kasvatti muutoksen
ymmärtämiseen ja antoi rohkaisevan
kokemuksen siitä, että asiat ratkeavat
tavalla tai toisella ja itsekin voi oppia
toimimaan uudella tavalla.

Kasvatustyön johtaja Ville Kämäräinen tahtoo aluksi turvata työrauhan ja
opetella kasvaneen tiiminsä kanssa yhteistä tekemisen tapaa. ”Ensin täytyy ymmärtää, miksi asiat on tehty tietyllä tavalla ja sitten vasta voi pohtia,
voisiko toimintaa kehittää tulevaisuudessa. Tärkeintä on, että olemme tukemassa perheitä ja lasten kasvua.”

Tästä vasta haaveillaan…
Lastenohjaajan työnkuva on vielä aikamoista sillisalaattia. Parhaimmillaan
kukin voisi kenties keskittyä siihen osaalueeseen, johon kokee kutsua ja löytyy
lahjoja. Yhteistyötä eri työmuotojen
kanssa on jo tehty paljon, mutta siinä on
edelleen kehitettävää. Olemme haluttu
yhteistyökumppani moneen suuntaan.
Siispä pitäisi olla suunnitelmallisempi
ja tehdä enemmän yhdessä esimerkiksi järjestöjen kanssa. Kun kaupungissa
tapahtuu, ei järjestetä kilpailevaa tilaisuutta vaan mennään mukaan muiden
isoihin juttuihin omalla panoksellamme
ja erityisosaamisellamme.
Toisaalta seurakuntatyötä pitäisi kehittää niin, että se houkuttelisi perheitä
kirkonmäelle sunnuntaisin. Ei voi olla
ainut vaihtoehto, että huutavia lapsia
raahataan perässä kauppakeskuksissa
– meidän tulee tarjota mielekäs vaihtoehto viettää pyhäpäivää koko perheen
kesken.

Vielä haluaisin sanoa…
Vanhemmilta kysytystä palautteesta
olemme oppineet, että perhekerhot
ja muu seurakunnan tekemä lapsityö
on muuttanut ajatusta siitä, millainen
kirkko on. Rohkaisen siis mikkeliläisiä
yllättymään myönteisesti ja tulemaan
mukaan juttuihimme, vaikka omia
ennakkokäsityksiä on ehkä vaikea siirtää syrjään. Meiltä löytyy monenlaista
kivaa ja laadukasta toimintaa. Tervetuloa – ovet ovat avoinna!
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Medialähetysjärjestö Sanansaattajat tukee kristillisiä ohjelmia useaan sellaiseen maahan, jossa kristittynä eläminen on vaikeaa. Sanoma Vapahtajasta tuo
toivon ja turvan levottomuuksienkin keskelle.

Lautasantenneilla
kohti toivoa
Medialähetysjärjestö Sanansaattajien
teemavuosi muistuttaa vainotuista ja
vaikeissa oloissa elävistä kristityistä.
Teksti: Merja Kauppinen Kuva: Shutterstock

Sata miljoonaa kristittyä kärsii tänäänkin syrjinnästä, vankeudesta,
kidutuksesta tai sieppauksesta, koska on päättänyt seurata Jeesusta.
Moni pakenee pois kotimaastaan,
mutta moni joutuu kuolemaan uskonsa tähden.
Open Doors -järjestö julkaisee vuosittain listan maista, joissa
esiintyy kristittyjen vainoa. Listan
kärkipaikkoja ovat jo vuosien ajan
pitäneet Pohjois-Korea, Irak, Eritrea, Afganistan, Syyria, Somalia ja
Pakistan. Suomessa Open Doors
käynnisti toimintansa keväällä
2015.
Medialla –radiolla, televisiolla,
internetillä ja mobiililla– on valtavan suuri merkitys vainottujen kristittyjen elämässä. Ohjelmien avulla
voidaan tukea ja rohkaista hajallaan
eläviä kristittyjä ja maanalaisia seurakuntia. Mediatyö tavoittaa ihmisen hänen omalla kielellään, jolloin
se kantaa myös hedelmää. Sanoma
Vapahtajasta, joka on sama eilen,
tänään ja ikuisesti ja joka pelastaa,
antaa toivon ja turvan.
Vaikka satelliittilautasten omistaminen on esimerkiksi Iranissa
kiellettyä, löytyy sellaisia kuitenkin
puolelta väestöstä. Evankeliumi leviääkin totuutta ja toivoa satelliittitelevision välityksellä.
Yksi televisiokanava, joka lähettää farsinkielistä kristillistä ohjel-

maa 24 tuntia vuorokaudessa, on
SAT-7 Pars. Ohjelmissa opetetaan
armoa ja rakennetaan luottamusta,
eikä koskaan hyökätä toisia uskontoja vastaan.
– Kanavamme ei pelkästään
opeta Raamattua ja kristinuskoa.
Se on katsojan ystävä, joka ei väisty
vaikeuksien keskellä, vaan rukoilee
hänen kanssaan, kertoo ohjelmapäällikkö Nikoo Ordodary.
– Toimimme kirkkona niille
kristityille, jotka eivät voi kokoontua yhteen. Katselijoilta tulee runsaasti palautetta, jossa todistetaan
uskosta ja pyydetään esirukousta.
– Monet kertovat saaneensa
apua ongelmiinsa katsottuaan kristillisiä ohjelmia ja tultuaan tuntemaan Jeesuksen. Useiden katsojien
elämä on muuttunut täysin ja perheenjäsenetkin ovat kääntyneet
kristityiksi.
Lue lisää Sanansaattajien Kohti toivoa -teemavuodesta: www.sansa.fi

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon lähetysjärjestö. Se tukee kristillistä mediatyötä 36 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Nykyajan tekniikka vie viestin Jeesuksesta
suoraan vastaanottajan korvaan tai
silmien eteen, ajattomasti ja rajattomasti.

Diakonia
työntekijät
vaihtuvat
keskustassa,
Ristiinassa ja
Anttolassa
Syksyn tullen seurakunnan diakoniatyön ystävät ja asiakkaat saavat tutustua uusiin työntekijöihin.
Ristimäen läntisen alueen (Emola,
Kaukola, Lehmuskylä, Riutta, Rokkala, Savisilta, Siekkilä ja Tusku)
vanhustyöstä huolehtii Irene Wirilander, joka jatkaa myös Suomenniemen diakoniatyössä sekä
Kiiskinmäen päiväkeskuksen seurakuntakerhon vetäjänä.
Ristiinassa työntekijänä aloittaa
Reetta Sirkiä ja Anttolassa Päivi
Haltsonen. Toimintaan, piireihin
ja kerhoihin muutoksella ei ole vaikutusta, mutta oman alueen asiat
tulee jatkossa muistaa sopia uuden
diakoniatyöntekijän kanssa. Päivi
Haltsosen tehtäviin kuuluu edelleen
myös työ työttömien parissa.
Diakoniatyön johtaja Anita
Teittinen kehottaa vahvistamaan
uuden edessä positiivista odotusta,
sillä päätös on tehty yhteistä hyvää
ajatellen ja asianosaisia diakoniatyöntekijöitä kuunnellen.
– Voi antaa tilaa tutustumiseen
ja miettiä, mitä annettavaa tällä uudella ihmisellä voi minulle ja meille
olla, Teittinen muistuttaa.
– Toisaalta muutos virkistää
työntekijääkin ja uusille ihmisille
voi olla taas enemmän annettavaa.
Kun uusi seurakuntarakenteemme
mahdollistaa työntekijöiden siirtymisen alueelta toiselle, haluamme
sitä tarkoituksenmukaisesti hyödyntää.
Muutoksen edessä on myös
luonnollista tuntea haikeutta, kun
itselle tärkeäksi muodostunut suhde muuttaa muotoa. Se ei tarkoita,
etteikö uusista kohtaamisista ja
suhteista voisi tulla yhtä tärkeitä ja
ilahduttavia.
– Työalajohtajana tehtäväni on
ratkaista, miten diakoniatyössä palvelemme seurakuntaa parhaiten eri
alueilla. Tämä on kokonaisuuden
kannalta paras ratkaisu, joten kulkekaamme ilolla kohti syksyä, Anita
Teittinen rohkaisee.

Diakonia-asioissa ota yhteyttä
seuraavasti:

Anttola: Päivi Haltsonen 0400 143 258

Ristimäen läntinen alue ja Suomenniemi: Irene Wirilander (vanhustyö)
0400 143 722

Ristiina: Reetta Sirkiä (vanhustyö) 0400
143 452 ja Taru Rantalainen (diakoninen perhetyö) 0400 143 668

Lisätietoa:
Anita Teittinen 0400 143 251

11

3 kulmaa

Toivo, elämää
kannatteleva
näkymätön lanka

1.
2.
3.

Kohtaamispaikka

Toivo
ihmisyydestä
Viisivuotias poika satuttaa itsensä ja itkee lohduttomasti. Lohduksi tarjotaan syliä ja hellää
puhaltelua. Itku ei ota loppuakseen, niin kuin
ei silloin, kun koskee ja kovaa. Kaksivuotias
pikkusisko seuraa vierestä. Sisko kuuluttaa
hakevansa pehmoisen Hello Kittynsä. ”Se helpottaa varmasti”, nyökkäilee tyttö tietäväisenä ja kiikuttaa rakkaimman lelunsa isoveljen
kainaloon. Hän ymmärtää. Hän tajuaa, mitä on
kun sattuu. Hän tietää, mitä on olla pieni ja kaivata lohdutusta. Hän on kokenut senkin, kun
kaipaus saa täyttymyksen. Tästä kokemusmaailmasta hän ammentaa suhteessa toisiin
ihmisiin.
Empatiakyky eli taito samaistua toisen
kokemuksiin ja tunteisiin ei ole ihmisen synnynnäinen ominaisuus. Empatia opitaan vuorovaikutuksessa. Empatia on ihmisen silta toiseen ihmiseen. Se on vastaus meissä asuvaan
syvään kaipuuseen tuntea yhteyttä.

"Empatia on ihmisen
silta toiseen ihmiseen"

Tilinteon hetkellä joutuu miettimään, antautuako vihan, syyllisyyden
ja pelon upottavaan hetteikköön vai uskaltautuuko sittenkin uskomaan
hyvää tahtovaan Jumalaan ja ihmistä rakastavaan Vapahtajaan. Kysymys on helppoudessaan vaikea: Luovutatko vai luotatko?

”Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka
näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä
toivoo, minkä näkee?” Room. 8:24

Väsymys hiipii vähitellen. Työtä tuntuu olevan liikaa, ja kun uupumus
kasvaa, kasvaa myös rästiin jääneiden töiden määrä. Vaikka väsyttää,
uni ei sitä poista. Aamuyöstä valvottaa ja toivottomat ajatukset pyörivät päässä.
Masennus, sanoo lääkäri ja määrää lääkettä ja lomaa. Ahdistuksessa kuolema tuntuu ainoalta vaihtoehdolta. Mikä helpottava ratkaisu:
loppuisi tämä turhan ihmisen turha elämä.
Päivät kuluvat. Ainoa lohtu on ajatus kuolemasta.
Mutta kun on ne pienet. Ne, joille ei tällaista elämänratkaisua voi
jättää perinnöksi. Ei. Ei missään tapauksessa sellaista mallia.
Tarkoitus herättää toivon. Heiveröisenäkin se jo kantaa.

”Onhan sillä, jonka vielä on suotu olla kaikkien eläväin
seurassa, toivoa. Sillä elävä koira on parempi kuin kuollut
leijona.” Saarn. 9:4
Kristus nousi kuolleista ja kuolemallaan kuoleman voitti! Pääsiäisen
sanoma soi syksyynkin toiveikkaita säveliä: Me kohtaamme vielä!

”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä
siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin
kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että
Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala
Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä
hänen kanssaan.” 1. Tess. 3:13–14

Keskimmäinen teksti: Eeva Hurkainen. Valomerkki.

Elämme yhä kovenevien arvojen ja kiihtyvän elämisen tahdin maailmassa. Maailmassa,
jossa herkkyys helposti tallotaan ja empatia sekoitetaan ja samaistetaan sääliin. Sääli kätkee
sisäänsä ihmisten eriarvoisuutta, toisen yläpuolelle asettumista ja alapuolelle asettamista
sekä vallankäyttöä. Sääli halventaa säälittävän
ihmisarvoa ja on siten kristillisesti ja moraalisesti katsottuna väärin. Sääli tekee tyhjäksi Jumalan yhteyttä luovan luomistyön. Yläpuolella
oleva ei voi kokea todellista yhteyttä alapuolella olevaan ja päinvastoin. Sekä säälivä että
säälittävä kadottavat aidon ihmisyytensä, joka
perustuu aina samanarvoisuuteen, syvään veljeyden ja sisaruuden kokemukseen.
Kyky empatiaan on ihmiselle elintärkeä
taito. Sääli riittää hengissä pysymiseen ja selviytymiseen. Elämiseen, innostumiseen, onnen tunteeseen, armon kokemukseen ja elämisen merkityksellisyyteen tarvitaan kyky
kokea yhteyttä toiseen ihmiseen. Empatia on
Jumalan lahja, Hänen luomansa silta. Sen tulisi
olla jokaisen lapsen, jokaisen ihmisen perusoikeus.
Maija Haaparanta

Seurakunnassa tapahtuu
Anttola
Jumalanpalvelukset kirkossa klo 10
ellei toisin mainita
Su 4.9. Foibemessu. Reetan lähtö- ja
Päivin tulojuhla. Kirkkokahvit ja ruokailu. Miettinen, Kälviä
Su 11.9. Messu. Kilpeläinen, Stenlund
Su 18.9. klo 17 Messu. Miettinen,
Kälviä
Su 25.9. Messu. M. Laine, Stenlund
Su 25.9. klo 13 Maakirkko Saukonsalossa Mirja Pesosella, Tikkaniementie
77. Lähetysmyyjäiset. Miettinen, S.
Kettunen
Su 2.10. Mikkelinpäivän perhemessu
ja sadonkorjuun kiitosjumalanpalvelus. Maa- ja kotitalousnaiset. Kahvit.
Koivikko, Stenlund
Su 9.10. Naistenpäivän 30v.- juhlamessu. Miettinen, Stenlund
Su 16.10. klo 17 Messu. Miettinen,
Husso

» Sirpa Kiesilälle ansiomerkki
Kirkon kasvatuksen ja perheasiain yksikkö on 6.6.2016
myöntänyt Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkin varhaiskasvatuksen työalajohtaja Sirpa Kiesilälle. Ansiomerkin
luovutti Osmo Luukkonen.
Ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut tunnustusta ansaitsevalla tavalla kirkon, seurakunnan,
järjestön tai muun vastaavan yhteisön palveluksessa virkatai työsuhteessa vähintään 20 vuotta tai jotka ovat olleet
yksikön edustamilla työaloilla vapaaehtoistyössä tai luottamustehtävässä vähintään 15 vuotta.
Onnittelut upeasta työurasta lasten hyväksi!

Partio
Kolokerrat klo 16.30: 6.9., 20.9. (syyskokous), 11.10., 18.10.
La 17.9. klo 10 -14 Partiolauantai
srk:n rantasaunan maastossa. ”Turvallisuus”, mukana VPK ja alkusammutusharjoitusta (nuotiomakkara, leivät
ja tsajua)
La 8.10. klo 10 -14 Partiolauantai
srk:n rantasaunan maastossa, ”Leiritaidot” (trangiaruoka)
Miestenpiiri
Srk-talossa ke klo 18: 28.9.; 19.10. ja
16.11. klo 18
Konsertit
La 10.9. klo 18 Ulla ja Pete – Kristillisen ja juutalaisen musiikin konsertti
kirkossa
Muut tapahtumat
Pe 16.9. klo 18 Virsi soi –yhteislaulutilaisuus srk-talossa. Laulamme virsikirjan lisävihkon lauluja
To 13.10. klo 10-14 Eläkeläisten virkistyspäivä srk-talossa. Taksit saapuvat
klo 9.30 ja hakevat klo 14.30 srk-talolta. Ilm. 0400 143 258 (3.10.-11.10.)

Haukivuori

» Alfa-kurssi alkaa
Tässäkö tämä elämä on? Miten on mahdollista uskoa? Alfakurssilla epävarmakin voi pohtia kristinuskon peruskysymyksiä muiden kanssa keskustellen, avoimessa ja ystävällisessä ilmapiirissä.
Alfa-kurssi Kirkonmäen srk-talossa torstaina klo 18.30–
20.30. Ilta alkaa yhteisellä aterialla, jonka jälkeen käydään
läpi kristinuskon peruskysymyksiä. Aiheina ovat mm. Jeesus, rukous, Jumalan johdatus, parantuminen ja Pyhä Henki. Raamatun ennakkotuntemus ei ole tarpeen. Ryhmä on
avoin kaksi ensimmäistä kertaa 22.9. ja 6.10., jonka jälkeen
se sulkeutuu. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa.
Kokoontumiset
22.9. Kuka Jeesus on?
6.10. Miksi Jeesus kuoli?
20.10. Miten on mahdollista uskoa?
3.11. Miksi ja miten rukoilen?
17.11. Miksi ja miten lukisin Raamattua?
1.12. Miten Jumala johdattaa meitä?
5.1. Miten voin vastustaa pahaa?
9.2. Miksi ja miten kertoisimme toisille?
23.2. Vieläkö Jumala parantaa?
9.3. Entä sitten seurakunta?
Lisäksi Alfa-päivä Otavan srk-talossa 21.1.
Tied. p. 0400 143 402, mauri.laine@evl.fi.
Ilm. 11.9. mennessä p. 0400 143 410, marja.holm@evl.fi

Jumalanpalvelukset kirkossa klo 10
ellei toisin mainita
Su 4.9. klo 17 Messu srk-talossa Liukkonen, Siikavirta
Su 11.9. Sananjumalapalvelus. Liukkonen, Siikavirta, kirkkokyyti
Su 18.9. Messu srk-talossa. Liukkonen, Siikavirta
Su 25.9. Messu. Mällinen, S. Kettunen, kirkkokyyti
Su 2.10. Perhekirkko. Liukkonen,
Frilander, Siikavirta, kirkkokyyti
Su 9.10. Foibe-messu. Liukkonen,
Matilainen, Siikavirta. Ruokailu, kirkkokyyti
Su 16.10. Messu srk-talossa. Liukkonen, Siikavirta. Lähetyskahvit
Käytä kirkkokyytiä! Edestakaisen
kyydin hinta on 5 €/matkustaja. Kyyti
lähtee apteekin edestä puoli tuntia
ennen jumalanpalveluksen alkua.
Kyyti ajaa reittiä: Apteekki - Koulutie Pirttitie – Itätie – Kapeaselkä – Kirkko.
Haukivuoren kirkkokyytiä ajaa Kari
Paavilainen. Tervetuloa kirkkomatkalle!
Lähetys
Ke 14.9. klo 12 Asemankylän lähetyspiirin aloitus srk-talossa

Kuorot
Päivälaulajat srk-talolla, parilliset
keskiviikot kello 10
Veteraanilaulajat srk-talolla, parittomat keskiviikot kello 10
Kirkkokuoro srk-talolla keskiviikkoisin
kello 17
Tapahtumat
To 15.9. klo 18 Tunnetko lahjasi -ilta
srk-talossa. Ilta armolahjoista ja
yhteistä rukousta. Matti Manninen,
Kansanlähetys. Liukkonen. Kahvit klo
17.30
To 29.9. klo 19 Kirkkoilta kirkossa,
runoja ja rukoustanssia. Tarjoilua
lopussa. Aira Kaun, Maija-Liisa Hotti,
Markku Liukkonen
To 20.10. klo 19 Mistä valoa syksyn
pimeyteen? –ilta srk-talossa. Tarjoilua
alk. klo 18.30. Markku ja Päivi Liukkonen
Miehet
Ma 19.9. klo 17 Miestenpiiri srk-talon
takkatuvassa klo 17, parilliset maanantait. Vanhemmat ja nuoremmat
miehet, tervetuloa mukaan! Tiedustelut Ahti Kohvakka p. 0400 155 172

Ristiina
Jumalanpalvelukset Ristiinan kirkossa klo 10
Su 4.9. Messu, lähetyspyhä. Rossi,
Husso. Kahvit
Su 11.9. Sanajumalanpalvelus. Mällinen, Nousiainen
Su 18.9. Sadonkorjuumessu. Kalliomäki, Nousiainen
Su 25.9. Sanajumalanpalvelus. Rossi,
Nousiainen
Su 2.10. Perhemessu, Parikanniemen
kirkkopyhä. Rossi, Nousiainen
Su 9.10. Messu, vanhustenviikon
kirkkopyhä. Rossi, Nousiainen
Su 16.10. Sanajumalanpalvelus. Kalliomäki, Kälviä
Diakonia
To 15.9. klo 18 Vapaaehtoisten kiitosilta srk-keskuksessa. Tule mukaan,
jos olet toiminut kuluneen vuoden
aikana diakoniatyön vapaaehtoisena
tai halukas liittymään joukkoon! Ilm.
0400 143 668
Musiikki
Pe 30.9. klo 18 Iltamusiikki Ristiinan
kirkossa. Mirka Nousiainen – viulu,
Andra Kaus - piano

Ristimäki
Jumalanpalvelukset
Tuomiokirkossa sunnuntaisin ja juhlapyhinä klo 10 ellei toisin mainita
Su 4.9. Foibemessu. J. Palm, Kallio.
Kahvit srk-keskuksessa
Su 11.9. Sanajumalanpalvelus. Ukkonen, Kallio, nimikkolähetit Minna ja
Tommi Nikki. Tulojuhla jumalanpalv.
jälkeen srk-keskuksessa
Su 11.9. klo 18 Ilonmessu tuomiokirkossa. Martikainen, Kälviä
Su 18.9. Messu. Ikonen, Karjalainen
Su 25.9. Messu. Kilpeläinen, Husso
Su 2.10. Perhemessu. Ikonen, Husso
Ke 5.10. klo 18. Rockmessu. Karasti,
Miettinen
Su 9.10. Messu, vanhustenviikon
kirkkopyhä. J. Palm, Kallio
Su 16.10. Messu. Kilpeläinen, Karjalainen
Päivähartaudet
Tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo 12,
ehtoollinen 7.9. ja 21.9.

Lapset, nuoret ja perheet
La 10.9. klo 8-14 Isien ja poikien erätulilla Moilalan erämajalla, Taulumäentie 494. Tied. ja ilm. www.mukaan.
net 1.9. klo 17 alkaen

English Service
1 pm at the Crypt of Mikkeli Cathedral: Sun 11.9., Sun 2.10.

Rukoustanssi
To 1.9. klo 17 srk-talossa, 8.9., 22.9.

Hiljainen iltahetki
Hetki tuomiokirkon kryptassa antaa
mahdollisuuden olla Jumalan hoidet-

12
tavana, tilaisuuden päätteeksi yhteinen teehetki. Tule hiljentymään ja
rukoilemaan klo 19: 22.9., 20.10.
Raamattu- ja rukouspiirit
Rukouspiiri srk-kesk. Aulakamarissa
ma klo 12. Huom: kellonaika muuttunut
Kylväjä-piiri
Su klo 16 srk-keskuksen Aulakahviossa: 11.9. Lehtori Matti Miettinen:
Israel – Itkumuurilta katsottuna. 9.10.
Diakonissa Laila ja kirurgi Martti Laukkanen, Kylväjä
Kudontahuone
Lähemäen srk-talon alakerrassa kutojien käytössä ma-pe klo 8-20 ja la klo
8-12. Tule kutomaan mattoa, poppanaa, pellavaa. Saatavana valmiiksi
leikattua matonkudetta. Tarvitsemme
vapaaehtoisia matonkutojia lähetystyön hyväksi. Tied. kudonnanohjaaja
Hannele Kotisalo, tavattavissa ma ja
to klo 8-12, 0400 143 529 ja muuna
aikana, 0400 143 342.
Kuorot
Lasten musiikkiryhmät Lähemäen srktalossa torstaisin alk. 25.8. Satakielet
(1-5 lk) klo17 ja klo 18.30 6-lk ja vanhemmat. Tied. 0400 143267
Raamatun äärellä
Laajalammen srk-talossa su klo 15
Su 18.9. Rukous ja Raamattu I: Herra,
opeta meitä rukoilemaan. E. Laine
Su 9.10. Rukous ja Raamattu II: Hengessä ja totuudessa. E. Laine
Lähemäki
Su 4.9. klo 15 SyysSävärit! toimintaa
lapsille ja aikuisille srk-talossa. Vekkula esittäytyy, joukkuekilpailu, makkaranpaistoa, pienoissähköautorataajelua, alkuhartaus, kahvilabuffet ym.
Su 25.9. klo 15 Yhteisen leivän jaamme –messu srk-talossa. Kilpeläinen,
Husso, Matti Hyttinen, Eila Pesonen
Su 9.10. klo 17 Teetä ja yhteislaulua
srk-talossa
Laajalampi
Su 4.9. klo 15 Kirkkohetki ja ehtoollinen srk-kodissa, ”Jumalan huolenpito”. E. Laine, Husso. Kahvit
Ma 12.9. klo 12.30 Lähetyspiiri srkkodissa. Parittomat maanantait
Su 23.10. klo 15 Kirkkohetki ja ehtoollinen srk-kodissa, ”Antakaa toisillenne
anteeksi”. Mällinen, Husso. Kahvit
Läntinen alue
Ke 7.9. klo 18 Lehmuskylän raamattupiiri srk-keskuksessa, taloustston
kokoushuone. Parilliset keskiviikot.
Tied. 0400 143 243
Ke 14.9. klo 18.30 Siekkilän raamattupiiri Kirkonmäen srk-talossa, parittomat keskiviikot. Tied. 050 910 6123
Su 18.9. klo 14 Soroppii ja sävelii kauneimmat hengelliset laulut Kirkonmäen srk-talossa. Kälviä, Martikainen

Savilahti
Jumalanpalvelukset Pitäjänkirkossa
klo 10 ellei toisin mainita
Su 4.9. Messu, Väänälän kinkeripiirin
kirkkopyhä. Luukkonen, Määttä
Su 11.9. Foibe-messu. Pekka Huokuna
s., S. Kettunen. Diakoniatyötä käsittelevä esitelmä sekä diakonia-aiheinen
kävely
Su 18.9. Messu. Kristian Saarnio s.,
Määttä
Su 25.9. klo 18 Messu Kirkonmäen
srk-talossa. M. Laine, Määttä, kirkkokuoro
Su 2.10. Sadonkiitosmessu. Kettunen,
Määttä
To 6.10. klo 18 Rockmessu. Karasti,
Miettinen
Su 9.10. Messu, lähetyspyhä. Riitta
Sandberg s., Määttä, kirkkokuoro
Su 16.10. Ei messua

Seurakunnassa tapahtuu
Otava
Su 4.9. klo 12 Messu srk-talossa.
Luukkonen, Määttä. Kahvit
To 15.9. klo17 -19 Kätteni työt
-askarteluilta äideille ja tytöille
srk-talossa
Su 18.9. klo 15 Runon ja musiikin
iltapäivä - rakkausrunoja ja lauluja.
Hanna Lind, Hanna-Liisa KoistinenPurps
Su 2.10. klo 15 Mikkelinpäivän perhemessu, lapset ja isovanhemmat.
Kettunen, Määttä. Messun jälkeen
tasauspäivän ruokailu
To 20.10. ja 17.11. klo 17-19 Perheiden saunailta srk-talossa
Rantakylä
klo 15 Messu Rantakylän srk-kodissa: su 11.9. Luukkonen, Kallio. Su
9.10. Luukkonen, Kälviä
Sanan ja laulun äärellä
Su 11.9. klo 13 Kolehmaisella Kovalassa, Karhukuja 6. Laine, Kälviä
Muut tapahtumat
14.-16.10. Toivontalo –musiikkinäytelmä seurakunnan ja Pitäjänkirkon historiasta Mikkelissä 200
vuoden ajalta

Suomenniemi

Tarinoita ja lauluja
arjen rakkaudesta

Jumalanpalvelukset Suomenniemen kirkossa
Su 4.9. klo 10 Messu, lähetyspyhä.
M. Laine, S. Kettunen
Su 11.9. klo 17 Sanajumalanpalvelus. Kilpeläinen, Kemppinen
Su 18.9. klo 10 Messu, sadonkorjuun kiitospyhä. Luomakunnan
sunnuntai. Suihkonen, Kemppinen,
kirkkokuoro
Su 25.9. klo 12 Perhemessu. Suihkonen, Kemppinen
Su 2.10. klo 10 Messu, vanhustenviikon kirkkopyhä. Suihkonen,
Kemppinen, kirkkokuoro. Messun
jälk. vanhusten juhla srk-kodissa;
keittolounas, kahvit, ohjelmaa
Su 9.10. klo 17 Sanajumalanpalvelus. Koivikko, S. Kettunen
Su 16.10. klo 10 Messu. Suihkonen,
Kemppinen

Diakoniatyöntekijöiden vaihdokset

Musiikki
Muskari alkaa 1.9. klo 9.30 srkkodissa
Kirkkokuoro aloittaa 1.9. klo 12
srk-kodissa

Anttolassa Päivi Haltsonen 0400 143
258, Ristiinassa Reetta Sirkiä 0400
143 452 (vanhustyö), Ristimäen läntisellä alueella ja Suomenniemellä
Irene Wirilander 0400 143 722

Syksyisenä sunnuntaina 9.10.
klo 15 pidetään Kyyhkylän
kartanossa, Kyyhkyläntie 6A,
Aviopari-iltapäivä. Vetäjinä
Saara ja Panu Rissanen sekä
Minna Rissanen ja Kimmo
Nykänen Samassa Veneessäavioparityöstä. Tarjoilu 10€
/pari. Ilmoittaudu mukaan
4.10. mennessä www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi
tai 0400 143 403

Syksyn ryhmät alkamassa, tule mukaan!
Lapset
ja perheet
Lisätiedot: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/toiminta/lapset tai
Facebook: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset
Päiväkerhot
Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa 3-5-vuotiaille lapsille. Kerhopaikkoja on eri puolilla keskustaa,
Haukivuorella ja Ristiinassa omat
ryhmänsä. Kerhot kokoontuvat kaksi
kertaa viikossa. Päiväkerho on tarkoitettu sellaisille lapsille, joilla ei ole
päiväkotipaikkaa. Kuluvan kauden
kerhopaikat löydät nettisivuiltamme,
vapaita paikkoja voit tiedustella 0400
143 242
Perhekerhot
Kokoontuvat keskiviikkoisin klo 9-11
eri puolilla kaupunkia, Aseman perhekerho Haukivuorella pe klo 10-12.30.
Tervetuloa äidit, isät, hoitajat ja lapset. Monenlaista mukavaa puuhaa ja
yhdessäoloa, tarkemmat tiedot nettisivuilta. Tied. p. 0400 143 242
Muskarit
Anttola Mikkelintie 31. Ti klo 9-9.45.
Tied. p. 0400 143 318
Taaperomuskari Rouhialan srk-kodissa, Rouhialankatu 52. joka toinen
ma klo 9.30-10.15. Tiedustelut Mari
Salminen p. 0400 143 318
Ristiina Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2. Ti klo 9-9.30 ikäihmiset, klo
9.30-10 lapset ja aikuiset. Tied. p.
0400 143 672
Lastentupa
Lastentupa on samalla pyhäkoulu 4 v.
ja vanhemmille. Ei ennakkoilmoitusta,
mukaan omat eväät.
Mikkeli srk-kesk. Kuuttitupa
3.9.,1.10.,12.11. ja 10.12 klo 9.30
-12.30. Tied. p. 0400 143 320
Ristiina srk-keskus 10.9.,8.10. ja
19.11. klo 9.30-12.30. Tied. p. 0400
143 671
4-v.synttärit
Juhlimme synttäreitä la 17.9. Sankareille lähetetään ikiomat kutsukirjeet,
jossa tarkemmat tiedot juhlista ja
ilmoittautumisesta. Seuraa siis postiasi!

Tytöt ja pojat
Kerhot
Seurakunta järjestää tytöille ja pojille
mukavaa ja monipuolista kerhotoimintaa kokkailusta bänditoimintaan
ja sählystä puuhailuun. Kerhot alkavat
viikolla 36, koulujen kautta jaetaan
kerhotiedote viikolla 34. Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautuminen www.
mukaan.net.
Kerhoja alkaa seuraavissa paikoissa
(muutokset mahd.):
Anttolan srk-talo, Ihastjärven koulu,
Rämälän koulu, Tuppuralan koulu,
Urheilupuiston koulu. Tied. Kari Kovanen p. 0400 143 412
Haukivuoren srk-talo, Otavan srk-talo,
Rantakylän srk-koti. Tied. Tiina Korhonen p. 0400 143 435
Kalevankankaan koulu, keskustan
bänditila, Kiiskinmäen kerhohuone,
Rouhialan srk-koti, Savisillan kerhohuone, Tuskun kerhohuone. Tied.
Tiina Haapiainen p. 0400 143 296
Laajalammen srk-koti, Moision koulu, Tuukkalan kerhohuone, Urpolan
koulu. Tied. Maija-Liisa Rautio p. 0400
143 248
Launialan kerhohuone, Lähemäen
srk-talo, Peitsarin kerhohuone, Tupalan kerhohuone. Tied. Anna-Maija
Halme p. 0400 143 244
Ristiinan srk-keskus. Tied. Emma
Kauhanen, p. 0400 143 233
Toimintaillat seiskaluokkalaisille pojille Pitkäjärven srk-kodissa la klo 17-19:
17.9., 24.9., 1.10., 15.10., 19.11.,
3.12., 17.12. Tied. 0400 143 412
Leirit
Susiniemi
KUUTAMO 1 21.-23.10., 4-6 lk pojat
KUUTAMO 2 28.-30.10., 4-6 lk tytöt
Tied. Tiina Haapiainen p. 0400
143 296
MUKULA 1 24.-25.10., 1-3 lk
MUKULA 2 26.-27.10., 1-3 lk
Tied. Anna-Maija Halme p. 0400 143
244
HEP! 11.-13.11., 7-8 lk
Tied. Tiina Korhonen p. 0400 143 435
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Ruunaniemi
KUURA 8.-9.10., 1-3 lk
ROUTA 11.-13.11., 4-6 lk
Tied. Emma Kauhanen p. 0400 143
233
Donkkis Big Night, E-Savon Ev. lut.
Kansanlähetys
Donkkis Big Night on junioreiden
toiminnallinen ilta. Tied. Etelä-Savon
Kansanlähetys/
Sari-Anne Vauhkonen 044 542 54667
Anttolan srk-talo ti 27.9 ja 1.11. klo
16-18.15
Haukivuoren srk-talo ti 20.9, 25.10 ja
29.11. klo 16-18.15 Ihastjärven koulu
ma 19.9, 24.10 ja 28.11 klo 17.3019.45
Lähemäen srk-talo pe 16.9, 28.10 ja
2.12. klo 17.30-19.45
Rantakylän srk-koti to 15.9, 20.10 ja
24.11 klo 17.30-19.45
Ristiinan koulukeskus to 8.9, 6.10. ja
1.12 klo 17-19.15
Järj. Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys
ja Mikkelin tuomiokirkkosrk
Praising Kids -gospel-liikuntaryhmä
Lähemäen srk-talossa klo 17
Perjantaisin: 9.9, 23.9, 7.10, 14.10,
21.10.
Tied. Sari-Anne Vauhkonen 044 542
5466

Nuoret
Tapahtumien tarkemmat ajat ja paikat
ja paljon lisää uusia tilanteita löytyy:
www.mukaan.net ja Facebook: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan nuoret
Tuomiokirkko
6.10. Rockmessu
21.12. Kauneimmat joululaulut
Keskiviikkoisin 20.45 Kartsakirkko,
krypta
Susiniemi
Nuortenleirit: 9.-11.9., 7.-9.10., 4.6.11., 2.-4.12.
NYT-leiri 23.-25.9.
Isosleiri 2015 aloittaneille 11.-13.11.,
25.-27.11.
Ruunaniemi
9.-11.9. Isosleiri uusille
17.-18.9. Vanhojen nuorten tapaaminen
23.-25.9. Nuortenleiri
14.-16.10. Isosleiri valmistuville

Tämän päivän Foiben jalat voivat astella esimerkiksi vanhemman ystävän luo, kauppa-avuksi kiireiselle kotiäidille
tai lähetyspiirin pitoon. Mikä tahansa tehtäväsi onkaan, tee
se iloiten!

» Sisaremme, Foibe?
Syys tuo silmäiltäväksi monenlaisia ilmoituksia tapahtumista ja alkavista toiminnoista. Myös kirkkoon kutsuva ilmoitus
Foibe-messusta tavoittaa uteliaan tutkijan. Mistähän on
kysymys? Apuun, palveluun ja diakoniaan se liittynee. No,
kuka on tuo Foibe? Kenen tarinaan osallistuu, kun menee
Foibe-messuun?
Paavali saa esitellä meille tämän Kenkrean seurakunnan
palvelijan. Roomalaiskirjeessään Paavali opastaa lukijoitaan:
”Annan teille suositukseni sisarestamme, Foibesta. Ottakaa
hänet vastaan Herran palvelijana niin kuin pyhille sopii ja
auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä. Onhan
hän itsekin ollut tukena monille, myös minulle.” (Room.
16:1-2).
Foibe nautti Paavalin luottamusta. He tekivät yhdessä
työtä Kenkreassa, joka sijaitsi Korintin lähellä. Foibe toimi
seurakunnan hyväntekijänä. Hänellä oli taito olla monella
tavalla avuksi. Hän tarjosi suojelustaan ja apuaan paikallisille sekä matkustaville kristityille. Hänellä oli varallisuutta
ja arvovaltaa jaettavaksi seurakunnan parhaaksi. Tällaisesta
tuesta oli myös Paavali tullut osalliseksi.
Foibe puolestaan oli tullut tuntemaan Paavalin ja hänen julistuksensa. Kuulostaa jopa siltä, että diakoni sai kunniatehtävän viedä Paavalin kirjoittaman kirjeen Roomaan.
Foibella on ollut tunnistettuja kykyjä, keinoja ja rohkeutta
viedä kristikunnan aarretta eteenpäin. Evankeliumin ilosanoman kirjallinen jäsennys uskottiin luotettavan naisen käsiin.
Todennäköisesti jo kirjeen ensimmäiset lukijat kaipasivat selitystä Paavalin huikeaan pohdintaan. Voidaan päätellä, että he ovat tässä turvautuneen viestintuojan, Foiben,
apuun. Olihan Foibe Paavalin ystävä ja tunsi apostolin opetukset. Ennen lähtöään hän on varmaankin yhdessä Paavalin kanssa käynyt kirjeen sisältöä läpi. Näin on Foibe myös
kirkkohistorian ensimmäinen Roomalaiskirjeen julkinen tulkitsija.
Toimelias ja rohkea Foibe antaa korvaamattoman esimerkin. Hänen kaksi tehtäväänsä: palvelu ja Sanan seurassa
eläminen ohjatkoon seurakuntamme elämää tänäkin syksynä. Seurakunta olkoon lähimmäisen arvostamisen, avun
pyytämisen ja avuksi tulemisen yhteisö Roomalaiskirjeen
hengessä, jossa vakuutetaan: ”Jeesus on Herra!”.
Foibe-messut Mikkelissä
Anttolan kirkossa su 4.9. klo 10. Kirkkokahvit ja ruokailu.
Miettinen, Kälviä. Samalla vietetään diakoniatyöntekijä Reetan lähtö- ja Päivin tulojuhlaa.
Tuomiokirkossa su 4.9. klo 10. Kirkkokahvit srk-keskuksella.
J. Palm, Kallio.
Pitäjänkirkossa su 11.9. klo 10. Pekka Huokuna, s., S.
Kettunen. Tarjoiluväliajan jälkeen emerituspiispa Voitto
Huotari kertoo diakonian historiasta ja halukkailla on
mahdollisuus lähteä diakoniakävelylle, jossa Pitäjänkirkon
historialle merkittävistä paikoista kertoo kirkkoneuvos Pekka Huokuna. Opastetulle kävelylle voi liittyä myös matkan
varrelta, pysähdyspaikat ovat tuomiokirkko, kirkkopuisto,
Kenkävero ja vanha kasarmialue. Kävelylle lähdetään Pitäjänkirkolta kello 13 ja kävelyn jälkeen on kahvit Kirkonmäen
seurakuntatalolla.
Haukivuoren kirkossa su 9.10. klo 10. Ruokailu. Liukkonen,
Matilainen, kirkkokyyti.
Teksti: Sari Martikainen

Seurakunnassa tapahtuu
Srk-keskus
19.11. Gaalailta
Ke klo 19.00 Rymyilta, rippiskellarissa

» Jäikö rippikoulu käymättä?
Rippikoulu on perehtymistä elämän ja uskon kysymyksiin. Tämä voi toteutua nuoruudessa tai aikuisena. Useimmat käyvät rippikoulun 15 vuoden iässä, mutta joka vuosi noin 1000 suomalaista aikuista
osallistuu luterilaisen kirkon rippikouluun.
Rippikouluun tullaan kun elämässä tulee eteen erilaisia etappeja; kirkkohäät, kutsu kummin tehtävään, elämän suunnan ja tarkoituksen etsiminen.
Rippikoulussa voi pohtia omia valintojaan ja arvojaan.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestää aikuisrippikouluja keväisin ja syksyisin. Osallistujista muodostetaan pienryhmiä ja aikataulut sovitaan yhdessä, asioita käydään läpi keskustellen ja kuulostellen.
Rippikoulu päättyy yhteiseen konfirmaatioon.
Jos haluat tulla aikuisrippikouluun, ota rohkeasti
yhteyttä! Sinun ei tarvitse osata asioita ennestään
vaan niitä käydään läpi kokoontumisten aikana. Rippikoulusta ei myöskään tarvitse maksaa mitään. Jos
et ole kirkon jäsen, voit liittyä ennen rippikoulun alkamista ja sinut voidaan myös kastaa ennen konfirmaatiota mikäli et ole kastetta aiemmin saanut.
Tiedustelut: pastori Tiina-Mari Mällinen,
0400 143 256 tai tiina-mari.mallinen@evl.fi

Nuotta-nuortenillat
Lähemäen srk-talossa klo 18
Perjantait: 9.9, 23.9, 30.9 Mikkeli
missio ilta, 7.10, 14.10, 21.10.
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
Raamattupiirit: 14.9., 28.9., 12.10.,
26.10.
11.9. Sari ja Eki, 7.9. Saunailta Susiniemessä, 21.9. Markku ja Johanna
Sarento: Johdatus armolahjaopetukseen, 5.10. Timo Mynttinen, 19.10.
Esko Räsänen
Järj. Etelä-Savon Ev. lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkosrk. Tied.
Sari-Anne Vauhkonen, 044 542 5466.
wp.sekl.fi/savo/

Naiset ja äidit
KaikkiNaiset
Tervetuloa kaikenikäiset ja kaikenlaiset naiset kuulemaan mielenkiintoisia
alustuksia ja keskustelemaan, lopuksi
kahvit. Kokoonnumme srk-keskuksen
Savilahtisalissa klo 17.30:
To 15.9. Hiippakuntasihteeri Merja
Vuorikari: Mitä kirkossa tänään?
Ma 17.10. Tuomiorovasti emeritus
Simo S. Salo: Mikkeli – enkeleiden
kaupunki
Praising Ladys
Naisten ylistystanssiryhmä Lähemäen
srk-talossa perjantaisin klo 18-20:
9.9., 23.9., 7.10., 21.10. Tervetuloa
ylistämään Herraa Jumalaasi!
Naisten tuumauspiiri
Suomenniemen srk-kodissa klo 17:
6.9., 4.10., 1.11., 13.12. Kahviraha 2€.
Tied. 0400 143 722

Juhlamusikaali

Äitien saunailta
Ruunaniemen rantasaunalla klo 1820.30: to 22.9., pe 7.10., pe 4.11.
Tied. ja ilm.0400 143 668
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä srk-keskuksen Kokouskellarissa ke klo 17–19 (ei koulujen
loma-aikoina). Tied. 0400 143 434.
Syyskausi alkaa 14.9.

“Pettymyksiä. Rakkautta. Surua. Rohkeutta.
Toivon taloon ei ole pääsyvaatimuksia.”
Toivon talo on juhlamusikaali tavallisten
ihmisten arjesta ja kohtaloista evakkopoluilta
200-vuotiaan Pitäjänkirkon kupeeseen
Käsikirjoitus: Arto Myllärinen
Ohjaus: Arto Myllärinen ja Tarja Pyhähuhta
Musiikki: Lasse Heikkilä

Miehet ja isät

Esitykset
Pitäjänkirkoss
Pe 14.10. klo
19
La 15.10. klo
19
Su 16.10. klo
19

a:

Liput:
10 e aikuinen
ja 5 e laps

i
Lippuvarauk
set enn
alkaen arkisin, akkoon 15.9.
p. 044 214 248.
Tai tuntia enn
en ovelta.

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

Aloittelijoiden raamattupiiri miehille
Paritt. ti klo 17 srk-kesk. Aulakamarissa, alk. 13.9. Tied. Veli-Ville Varneslahti 0440 888 107.
Miesten keskusteluillat
Iltojen aiheet ja alustukset koskettelevat miehen elämänpiiriä. Alustuksen
jälkeen keskustelua. Yritys tai yhteisö
jonka vieraana ollaan tarjoaa kahvit ja
esittelee toimintaansa. Lopuksi iltahartaus. Aloitus klo 18.
Ti 13.9. Heikki Huttunen: Sinua ei
luotu turhaan. Hotelli Vaakuna, Porrassalmenkatu 9
Ti 18.10. klo 18 Heikki Mikkonen:
Mistä mausteita elämään? Lähemäen
seurakuntatalo

Miesten piiri
Kaikille miehille avoin hengellinen
keskusteluryhmä Kirkonmäen srk-talon kahviossa. Kokoontumiset joka ke
klo 14, alk. 7.9. Tied. Raimo Paajanen
0400 653 736
Sylkky
Yksin- ja yhteishuoltajavanhempien
vertaistukiryhmä srk-keskuksen Kokouskellarissa keskiviikkoisin klo 17–19
(ei koulujen loma-aikoina). Tied. 0400
143 434. Syyskausi alkaa 14.9.

Ikäihmiset
KERHOT ALUEITTAIN
Anttola
Kyytikerho srk-talossa joka toinen
to klo 12-14, alk. 15.9. Kahvi 2€:
Diakoniatyöntekijä vaihtunut, joten ilmoita jos et tule kyytiin 0400 143 258
tai paivi.haltsonen@evl.fi
Haukivuori
Pöytä on katettu srk-talossa to klo 1012: 22.9., 20.10. Lounas ja kahvi 8€.
Tied. 0400143 434
Ristiina
Seurakuntakerho srk-keskuksessa joka
toinen to klo 11-13, alk. 22.9. Lounas
ja kahvi 8€.
Ristimäki
Laajalammen srk-kodissa ma klo
11.30: 5.9., 3.10. Ruokailu 11.30, ohjelma 12.30. Lounas ja kahvi 8€. Tied.
0400 143 238
Srk-keskuksen Aulakahviossa joka
toinen ke klo 13, alk. 21.9.Kahvi 2€.
Tied. 0400 143 237
Kiiskinmäen Päiväkeskuksen kerhotilassa joka toinen to klo 13-15, alk.
22.9.Kahvi 2 €. Tied. 0400 143 722
Lähemäen srk-talossa. Lounaskerrat
22.9, 20.10., 17.11., 15.12; klo 10.15
jumppa, klo 11 lounas (7 €), klo 12
ohjelmaa, klo 13 kahvi (1 €). Kahvikerrat 6.10., 3.11., 1.12; klo 12.30
jumppa, klo 13 ohjelma, klo 14 kahvi
(2 €): Tied. 0400 143 257
Senioritiistai srk-keskuksen salit, 2.krs
ti klo 10-12: 27.9., 25.10. ja 29.11.
Asiantuntijaluento klo 10, lounas klo
11.15, 8€. Tied. 0400 143 251
Savilahti
Vanhemman väen kerho Kirkonmäen
srk-talossa to klo 10.30-11.30: 15.9.ja
27.10. Lounas 6€. Tied. 0400 143 429
Päiväpiiri Rantakylän vanhustentalon
kerhohuoneessa joka toinen ke klo
14-15, alk. 24.8. Tied. 0400 143 429.
Vanhemman väen piiri Otavan srktalossa ti klo 11 alk. 20.9. Lounaspiiri:
18.10., 15.11., 13.12., kahvipiiri:
4.10., 1.11., 29.11. Sauna ja uinti
10-11, lounas (6€) klo 12.Tied. 0400
143 419
Suomenniemi
Suomenniemen srk-kodissa ti klo
13-15: 20.9., 18.10. Kahvi 2€. Tied. p.
0400 143 722

Diakonian
aamupalat
ja pienryhmät
Diakonian aamupalat
Hinta 3€. Haukivuori Työnkulman
kerhohuone ke klo 9-10, alk. 14.9.
Ristiina Pellosniemen koulu ma klo
9-10, alk. 19.9. Mikkeli ei diakonian
aamupalaa. Diakoniatyöntekijä tavattavissa lounaalla tiistaisin, alk. 6.9.
klo 11 Mikkelin Työttömissä, Porrassalmenk.1.
Senioripysäkki
ANTTOLA
Päivä kerrallaan -päihdekuntoutuji-

14
en vertaistukiryhmä rantasaunalla,
Lohilahdentie 70, klo 13-16 ti 20.9.
Loput syksyn kerrat Rinnetien kerhohuoneessa klo 14-16: 11.10., 8.11. ja
13.12. Tied. 0400 143 258
Peittotalkoot srk-talon yläkerta klo
12-14.30: 14.9., 12.10. Tied. 0400
143 258
Aamuvirkut srk-talon yläkerta alk.
6.9. klo 10. Tied. 0400 143 451
HAUKIVUORI
Diakonian päiväkahvit srk-talon
kahviossa, kk:n 1. ma klo 13 alk. 5.9.
Kahviraha 3€.
Tiistaitupa srk-talon Takkatuvassa ti
klo 12. Ohjelmasta vast. eri järjestöt
ja srk. Kahvi 2€..
MIKKELI
Kirkonemännät ja diakoniawäki
Kirkonmäen srk-talossa ma klo 10:
19.9., 3.10., 17.10., 31.10. Myyjäiset
2.11. Tied. 0400 143 419
Saunaillat
Pitkäjärven srk-kodilla kaikki saunavuorot klo 17.30-21, lokakuun alusta
klo 17.30-20. Saunamaksu 2€/hlö. Ma
ja ke naiset ja tytöt, ti ja to miehet ja
pojat. Tied. 0400 143 251
Senioripysäkki
Seuraava ryhmä alkanut, tied. 0400
143 238
TYÖTTÖMÄT/TYÖIKÄISET
Työttömien vertaisryhmä, Annikinkatu 4, tiistaisin klo 9.30-10.30: 20.9.,
4.10., 11.10. Tied. 0400 143 258
MIELENTERVEYSTYÖ
Ke 5.10. klo 10-16 Leiripäivä mielenterveyskuntoutujille Susiniemessä, 13€. Yhteiskulj. tuomiokirkon
kryptalta klo 9.30, paluu klo 16.30.
Tarvittaessa kulj. Anttolasta, Haukivuorelta, Ristiinasta, Suomenniemeltä
sekä matkan varrelta Rantakylästä
ja Otavasta. Tied. ja ilm. 26.9. menn.
diakoniatoimistoon ma, ti, pe klo 9-11
p. 0400 143250. Muulloin tied. p.
0400 143 257
VAMMAISTYÖ
Kehitysvammaiset
Haukivuori Srk-kerho Pääskylän
palvelukodissa ti klo 13-14, 1 krt/kk.
Tied. 0400 143 434
Mikkeli Srk-keskuksen Aulakahviossa
ke klo 18-19: 14.9., 5.10. Tied. 0400
143 238
Kuurot/viittomakieliset
Seurakuntailta 20.9. Otavan srk-talossa klo 16-18. Muut kokoontumiset
Aulakahviossa 18.10. ja 15.11. anne.
poyry@evl.fi tai 0400 143 419
Näkövammaiset
Kerho srk-keskuksen Aulakamarissa ti
klo 12.30-14: 13.9., 11.10. Tied. 0400
143 238
OMAISHOITAJAT
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
Mikkeli
Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi
ti 20.9., to 22.9., ti 27.9. ja to 29.9.
Kirkonmäen srk-talossa. Kouluttajina
Mari Ylönen sekä vapaaehtoisverkoston työntekijöitä ja vapaaehtoisia.
Ilm. 0400 143 232 tai mari.ylonen@
evl.fi 15.9. mennessä.
Vapaaehtoisten kesäsauna Pitkäjärvellä pe 16.9. saakka klo 17.30-19
miehet ja klo 19-21 naiset.
Vapaaehtoisten kahvihetki ma 19.9.
klo 13. Tukipilarissa. Tule tapaamaan
Maria ja Hannelea, sekä juomaan

Seurakunnassa tapahtuu
kahvit ja rupattelemaan vapaaehtoistoiminnasta. Jos olet kiinnostunut
vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteys
Mari Ylöseen 0400 143 232 tai Hannele Häkkiseen 0400 143 253
Anttola
Yhdessä ulkoilemaan Palvelukeskuksen asukkaiden kanssa joka to klo 15.
Tied. 0400 143 258
Haukivuori
Kotikartanon palvelukeskuksen ja
Kotipirtin ulkoilu- ja lauluhetki ke klo
14.30-15.30. Uusia vapaaeht. kaivataan! Tied. 0400 143 434

Sururyhmät
Tukea surun keskelle, kun läheisen
kuolemasta on aikaa noin 3 – 12 kk
Puolisonsa menettäneiden ryhmät
Srk-keskuksessa ke klo 16.30-18:
28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 2.11.,
16.11., 30.11. Tied. ja ilm.19.9. menn.
0400 143 257, tarja.nousiainen@
evl.fi
Srk-keskuksessa torstaisin klo 1314.30, alk. 20.10. (6 krt).Tied. ja ilm.
10.10. menn. 0400 143 429, outi.
reponen@evl.fi
Läheisensä menettäneiden ryhmät
Srk-keskuksessa to klo 17-18.30,
alk. 27.10 (7 krt). Tied. ja ilm. 10.10.
menn. 0400 143 257, tarja.nousiainen@evl.fi
Haukivuoren srk-talossa to klo 1718.30, alk. 10.11. (7 krt). Tied. ja ilm.
19.10. menn. 0400 143 434, ilona.
matilainen@evl.fi
Ristiinan srk-keskuksessa vko 44 alk.,
kokoontumisaika sovitaan ilmoittautuneiden kesken. Tied. ja ilm. 21.10.
menn. 0400 143 668, taru.rantalainen@evl.fi
Lapsensa menettäneiden ryhmä
Ryhmä alkaa, kun ilmoittautuneita on
sopivasti. Paikka sovitaan myöhemmin. Tied. ja ilm. p. 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
Piirit
Lähemäen srk-talo klo 13: ti 27.9. ja
11.10.
Laajalammen srk-koti klo 12.30: ma
12.9., 26.9. ja 10.10.
Srk-keskus Aulakahvio, Sley:n piiri klo
13: ti 13.9., 27.9. ja 25.10
Tukipilari, puikkopiiri klo 18: ti 27.9.
ja 18.10.
Srk-keskus Aulakahvio, Kylväjän piiri
klo 16: su 11.9. ja 9.10
Pitkäjärven srk-koti klo 13: ti 13.9.,
27.9., 11.10.
Srk-keskus Kokouskellari, Rättipiiri klo
12: keskiviikot 14.9 alk.
Otavan srk-talo klo 13: ke 14.9., 28.9.
ja 12.10.
Hannapiiri alkaa ti 20.9. klo 18, Porepolku 6 B 12 (p. 040 558 3336)
Radiolähetyspiiri klo 12.30: ke 7.9.
kryptassa ja 5.10. Aulakamarissa
Lähemäen srk-talon takkahuone,
Liekit klo 18: ke 14.9., 28.9.ja 12.10.
Haukivuoren srk-talo, Asemankylän
lähetyspiiri klo 12: ke 14.9. 28.9. ja
12.10

Kudontahuone
Lähemäen srk-talon alakerrassa kutojien käytössä ma-pe klo 8-20 ja la klo
8-12. Tule kutomaan mattoa, poppanaa, pellavaa. Saatavana valmiiksi
leikattua matonkudetta. Tarvitsemme
vapaaehtoisia matonkutojia lähetystyön hyväksi. Tied. kudonnanohjaaja
Hannele Kotisalo; ma ja to klo 8-12 p.
0400 143 529, muuna aikana p. 0400
143 342
Tapahtumat ja juhlat
Ke 7.9. klo 18 Siljasten tapaaminen
lähettäjien kanssa, Lähemäen srk-talo
Su 11.9. klo 10 Nikkien tulojuhla
alkaa jumalanpalveluksella tuomiokirkossa, juhla srk-keskuksessa
La 8.10. hiippakunnallinen Suomen
Lähetysseuran teemaseminaari srkkeskuksessa
Kahvila Tukipilari avoinna 5.9. alkaen
ma-pe klo 11-15
Lähetyksen kirpputorit Mikkeli, Savilahdenkatu 18, avoinna 5.9. alk. mape klo 11-15, la klo 10-13. Haukivuori,
Keskustie 53, avoinna 1.8.-22.12.2016
tiistaisin ja torstaisin klo 10-15.

Musiikki
Konsertit tuomiokirkossa
Su 4.9.klo 15 Esa Pietilä – saxofoni,
Eija Kankaanranta - sähkökantele.
Vapaa pääsy, ohj. 10€
Ma 19.9. klo 19 Club for Five. Liput
25/22.

Muut tapahtumat
English Service
Crypt of Mikkeli Cathedral at 1 pm
(klo 13): Sun 11.9. and 2.10. More
information jaana.pietilainen@evl.fi
Tarinoita ja lauluja arjen rakkaudesta
Su 9.10. klo 15 Aviopari-iltapäivä
Kyyhkylän kartanossa, Kyyhkyläntie
6A. Vetäjinä Saara ja Panu Rissanen
sekä Minna Rissanen ja Kimmo Nykänen Samassa Veneessä-avioparityöstä. Tarjoilu 10€ / pari. Ilm. 4.10.
mennessä srk:n nettisivulla tai 0400
143 403
Hiljaisuuden retriitti
”Elämän portit” -retriitti Susiniemessä 14.-16.10. Hinta 89€ sis. täysihoidon, omat liinavaatteet. Tied. ja
ilm. 29.9. mennessä 0400 143 241,
hilveliisa.ukkonen@evl.fi tai 0400
143 269, jaana.pietilainen@evl.fi

Herätysliikkeet
KANSAN RAAMATTUSEURA
Rukouksen talo
Maanantaisin klo 17 Lähemäen srktalolla. Tied. Inkeri Häkkinen-Vuorinen, 044 345 6348
HERÄTTÄJÄ
Siioninvirsiseurat
Tuomiokirkon kryptassa
Messun (klo 10) jälkeen: su 4.9.,
23.10., 27.11.
Päiväseurat klo 14: ti 13.9., 11.10.
Iltaseurat to 29.9. klo 18.15
Anttolan kirkossa
Ke 7.9. klo 13, ke 2.11. klo 13
KANSANLÄHETYS
Anttola
Ke 12.10. klo 13 Päiväseurat kirkossa
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Haukivuori
Su 16.10. Lähetysaiheiset kirkkokahvit
srk-talossa messun jälkeen. Sari-Anne
Vauhkonen
Ristiina
Ma 26.9. klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluento Valon salissa. Leo Louhivaara
Ristimäki
Sisälle sanaan -raamattuluennot
srk-kesk. Aulakahviossa; to 1.9. klo 18
”Evankeliumi ensin” ja ”Evankeliumi
eläväksi”, Reino Saarelma. To 6.10. klo
18 ”Usko ja epäusko” ja ”Uskon teot”,
Matti Manninen
To 7.9. klo 18 Lähemäen srk-talossa
Siljasten tapaaminen lähettäjien
kanssa
Su 16.10. klo 11.30 Lähetysaiheinen
kirkkokahvitilaisuus srk-kesk. Aulakahviossa. Anne Tuovinen, Mauri Laine,
Eeva-Riitta Hahtola
Savilahti
Su 18.9. klo 11.30 Lähetysaiheiset
kirkkokahvitilaisuus Kirkonmäen
srk-talossa, Timo Tuikka, Sari Martikainen, Heikki Huttunen.
22.–29.9. Ruskamatka Vuontispirtille,
499 €/2 hh. Ilm. 040 703 1667, heikki.
huttunen@sekl.fi tai e-savonkl@
sekl.fi
30.10.–6.11. Raamattu- ja kylpylämatka Pärnuun, 375 €. Ilm. 0440
214248, seera.ollikainen@gmail.com.
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Päivätilaisuudet
Srk-kesk. Aulakahviossa klo 14, kahvitarjoilu 13.30 alk. Su 4.9. llo 14 Matkamiehet, Juha Hasanen. Su 2.10. klo
14 Matti Leinonen, Juha Hasanen
Raamattupiiri
Ma 12.9., 26.9. ja 10.10.klo 13 srkkesk. Kokouskellarissa. Martti Juutilainen, Matti Miettinen
Raamattuluennot
Ke 7.9. ja 12.10. klo 18 srk-kesk. Yläsalissa. Luennot Filippiläiskirjeestä,
Juha Hasanen
Kiertävä pop up –kahvila

» KaikkiNaiset ja jokainen mies
Syksyn tullen alkavat taas tutut kokoontumiset KaikkiNaisissa ja miesten keskusteluilloissa.
KaikkiNaiset toivottaa kaikenikäiset ja kaikenlaiset naiset
tervetulleeksi mukaan. Ilta koostuu alustuksesta, keskustelusta ja kahvittelusta. Kokoontumiset ovat seurakuntakeskuksen Savilahtisalissa klo 17.30 neljästi syksyn aikana:
to 15.9., ma 17.10., ti 22.11. ja ma 5.12. Mukana on tälläkin kaudella mielenkiintoisia vieraita. Hiippakuntasihteeri
Merja Vuorikari, tuomiorovasti emeritus Simo S. Salo, ylijohtaja Elli Aaltonen ja kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen tuovat mukanaan erilaisia näkökulmia elämään
sekä avaavat vilkasta keskustelua läsnäolijoiden kanssa.
Miesten keskusteluiltojen tapaamiset ovat klo 18 tiistaisin,
tapaamispaikka vaihtelee. Iltojen aiheet ja alustukset koskettelevat miehen elämänpiiriä. Alustuksen jälkeen keskustellaan, yritys/yhteisö jonka luona vieraillaan tarjoaa
kahvit ja esittelee toimintaansa. Ti 13.9. Heikki Huttunen
käsittelee aihetta ”Sinua ei luotu turhaan”, tapaamispaikkana on Hotelli Vaakuna. Heikki Mikkonen pohtii 18.10.
”Mistä mausteita elämään” Lähemäen seurakuntatalossa
ja 15.11. Räsänen Oy:n tiloissa (Kuusitie 5) Markku Laineen aiheena on ”Elämä pelissä – millä merkeillä?”.
Viihdytään yhdessä hyvien keskustelujen ääressä!

United Mikkeli
– raamattuopetusviikonloppu

Tarjolla mehua, kahvia ja pullaa –
sekä juttuseuraa!

30.9.–2.10.

Anttola
Ti 27.9. Diakonian palveluauto kylillä, ke 28.9. klo 10-12 Pulkkilan kauppa, klo 13-15 Hauhalan rivitalon piha
Haukivuori
Vko 37 Diakonian palveluauto kylillä,
tied. 0400 143 434
Ristiina
Ma 19.9. klo 13-15 Rantapuisto,
ti 20.9. klo 13-15 Pellosniementie 3
Suomenniemi
Ma 5.9. Diakonian palveluauto kylillä, ke 21.9. klo 13-15 koulun piha
(Opinraitti 20)

MIKKELIN VAPAAKIRKOSSA (Savilahdenkatu 26)

Mukana evankelista Ilkka Puhakka

Pe klo 19–21 Musiikkipainotteinen ilta nuorille ja
nuorille aikuisille
La klo 13–18 Opetusta ja ylistystä, kahvitauko klo 15–16
Su klo 11
Ehtoollistilaisuus ja kahvit
Kuljetaan yhdessä kohti Missiota 2017. Yhteistyössä Mission valmistelussa mukana olevat Mikkelin kristilliset seurakunnat ja järjestöt.

Ristimäki
Ti 6.9. klo 13-15 Saksalan aukio,
ke 7.9. klo 13-15 Kontionkatu 2,
pe 9.9. klo 13-15 Veteraanipuisto
(Graanintie 12), ke 14.9. klo 13-15
Lehmuskoti, pe 16.9. klo 10-11.30
Sannastinlaakso (Soturikuja), klo 1315 Rahikaisenkuja, to 22.9. klo 1314.30 Laajalammen srk-koti, pe 23.9.
klo 13-15 Urpolankatu 5, ma 26.9.
klo 10-12 Pitkäjärven srk-koti
Savilahti
To 1.9. klo 11.30 Rämälän koulu
(Vehmaskyläntie 1), klo 14 Pirtin
kehräämö (Kehräämöntie 2)

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaihde p. 0400 143 300

Jos haluat antaa palautetta seurakunnan nettisivuista, vastaa kyselyyn osoitteessa www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi 30.9. mennessä. Kehitämme sivustoa saadun palautteen pohjalta.
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Isä, Poika ja rock’n roll

Neljännessä kerroksessa

Sir Paul ja lähimmäisenrakkaus
Teksti Kari Rossi

Laulun sanat voivat kätkeä
sisäänsä huikean tarinan. Siitä
osoituksena on Beatlesien seitsenminuuttinen maratonbiisi
Hey Jude, joka julkaistiin vuonna 1968. Hey Jude, don´t make it
bad. Take a sad song and make it
better. Vapaa suomennos kuuluu: ”Hei Jude, älä välitä. Muuta
murheellinen laulu iloiseksi”.
Kuka tahansa vastoinkäymisiä
kokenut voisi omia itselleen
näin lohduttavat sanat. Niin on
varmaan moni tehnytkin, mutta
alun perin laulua ei tarkoitettu

yleiseksi lohdutusbiisiksi.
Sanojen
taustalla on John ja
Cynthia Lennonin
avioero. John alkoi
heilastella japanilaistaiteilija Yoko
Onon kanssa ja
muutti tämän kanssa yksiin. Cynthia
jäi 5-vuotiaan Julianin eli Julesin yksinhuoltajaksi. Uusi
rakkaus vei Johnin
eikä isällä ollut
enää aikaa pojalleen. Paul McCartney näki isättömän
pojan tuskan ja tunsi suurta sympatiaa
tätä kohtaan. Hän
kävi usein leikkimässä Julesin kanssa ja näin heittäytyi
pikkupojalle isän
korvikkeeksi. Paul
alkoi myös riimitellä Julesille henkilökohtaista lohdutuslaulua. Alun perin
sanat asettuivat muotoon Hey
Jules, don´t make it bad. Se kuulosti liian henkilökohtaiselta ja
siksi Paul muutti sanat anonyymimpään muotoon Hey Jude.
Noina aikoina bändin jäsenten
keskinäiset suhteet olivat koetuksella. Kun Paul esitteli uuden
biisin bändikavereilleen, se osui
ja upposi. Kaikki imivät lohdutusta itselleen - tajuamatta, kenelle Paul alun perin oli laulun
kirjoittanut. 60-luvun lopulla

koko maailma tarvitsi lohdutusta. Niinpä Hey Jude kimposi
listaykköseksi sekä Britanniassa että USA:ssa ja siitä tuli kaikkien aikojen menestynein Beatles-single. Tästä huolimatta sitä
ei koskaan otettu millekään alkuperäiselle Beatles-albumille.
Julian Lennon kasvoi Beatlesien vanavedessä ja tunsi
bändin historian hyvin, mutta
sai kuulla Hey Jude -biisin taustat vasta vuonna 1987 tavattuaan Paulin aivan sattumalta
New Yorkissa. ”Minusta taitaa
olla paljon enemmän valokuvia
leikkimässä Paulin kuin isän
kanssa.” Näin oli Julian virkkonut tapaamisen jälkeen. Kymmenen vuotta myöhemmin Paul
aateloitiin. Lahjakas muusikko
on arvonsa taatusti ansainnut,
mutta jotain lienee merkinnyt
myös Paulin karismaattinen
persoona. Hän oli bändin sielu,
tunneälykkö ja koossapitävä
voima vaikeina hetkinä. Suhde
bändikaverin yksinäiseen poikaan osoittaa, että Paul oli sielunhoitaja vailla vertaa. Lähimmäisenrakkaus on aatelisinta,
mihin ihminen voi koskaan ryhtyä. Thank you, Sir Paul!
”On tosi outoa ajatella, että
joku on tehnyt minusta laulun.
Se koskettaa minua yhä”, on Julian myöhemmin todennut.
Sarjassa pastori Kari Rossi pohtii rock-musiikin aarteita taivaallisella twistillä.

Turhia toiveita vai taipumatonta toivoa
Suomalaisessa runoudessa ja laululyriikassa halkaistaan usein toivon ja toivottomuuden rajapintaa.
Mikä on sinun suosikkikappaleesi, joka kertoo toivosta tai lohduttaa toivottomuuden hetkellä?
Kerro se meille lähettämällä postia osoitteeseen mikkelin.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi tai PL 21,
50101 Mikkeli. Kuoreen tai osoitekenttään voit kirjoittaa Tiedotustoimisto/Toivon lauluja.
”Ratapihalla Hyvinkään
kodittoman kotimaa.
Eikä mies menestyvinkään
kiinni itseään saa.
Murheen keskellä piehtaroi,
tallaa sepeliään.
Silti toivossa elää voi
läpi tulen ja jään
ryvetetty kyyhkynen.”
(Juice Leskinen,
Ryvetetty kyyhkynen)

”Me nousimme junaan toiveita vailla
mukana vain toisemme, kaikkemme siis.
Täältä loppui ilma, mut jossain se kulkee
ja lempeä tuuli käy hiuksiis.
Nuhruisen penkin reunalle nostat
juoksemaan väsyneet jalkasi noin.
Minä pelkuri tunnen rohkeutta aina
sylissäni sinua kun suojella voin.”

”Vieläkin toivon, vaikka täällä
toivoa ei näy ollenkaan.
Nyt käteen tartun Vapahtajan.
Käy, Herra, meitä siunaamaan.
Rukoilla jos en osaisikaan,
niin ikävöidä häntä saan.
Saan sairastaa taas sylissänsä
käy, Herra, meitä siunaamaan.”

(Juha Tapio, Kanssasi sun)

(Jaakko Löytty, Virsi 314)

Ethän kerro
kellekään
Mun nimi on Iida ja mä oon seittemän vuotta.
Mun paras kaveri on Milla. Mun perheeseen
kuuluu äiti, iskä ja Elli. Elli on mun pikkusisko
ja se on viis. Elli on kyllä välillä aika ärsyttävä.
Mä en meinaa aina saada unta. Me nukutaan Ellin kaa samassa huoneessa. Elli nukahtaa tosi nopeesti, mutt mä en. Äiti ja iskä
luulee, ett mä nukun, mutt en mä oikeesti
nuku. Ne alottaa melkein joka ilta sen riitelyn. Äiti sanoo isille, että isi on siivonnu väärin. Sitt äiti sanoo, että se joutuu tekemään
kaikki työt, kun iskä vaan tuijottaa nettii. Iskä
sanoo, että se tekee koko pitkät päivät töitä,
mutt äitille ei riitä mikää. Sitt ne huutaa kauheita asioita. Mä pistän tyynyn korviin, ettei
mun tarttis kuulla. Sitte Elli herää ja alkaa itkee. Mä sanon sille hys, mutt se alkaa huutaa
kovaa. Äiti tulee ja sanoo, ett ei oo mitään hätää. Mä pistän silmät kii, ett se ei huomais, ett
mä oon kuullu. Mun vatsaan sattuu nii kovaa,
ett uni ei tuu.

"Äiti ja iskä luulee,
et mä nukun, mut en
mä oikeesti nuku."
Millan vanhemmat on eronnu. Erookohan mun vanhemmat? Tykkääks ne enää
toisistaan? Tykkääks ne musta ja Ellistä? Ei
mekään osata siivota oikein ja isiltä ja äitiltä
menee hermot. Jos ne ei enää tykkää meistä.
Aamulla äiti halaa ja ottaa mut syliin.
Se sanoo, ett rakastaa. Se sanoo, ett vaikka
ne riitelee iskän kaa, ne rakastaa aina. Mua
alkaa itkettää. Iskä pyyhkii mun kyyneleet ja
pyytää anteeks äitiltä ja multa, ett ne riiteli.
Äitikin pyytää anteeks. Ne kertoo, ett ne ei oo
eroomassa ja nekin harjoittelee sopimista ja
riitelemistä niin ku mä ja Elli. Me sovittaan,
ett me kaikki harjotellaa.
Illalla äiti ja iskä tulee sanomaan mulle
hyvää yötä. Ne antaa pusut poskelle ja iskä
peittelee mut. Elli nukkuu jo. Mä kuuntelen,
alkaako äiti ja iskä taas riitelee. Mä en kuule
mitään. Äiti ja iskä juttelee niin hiljaa, ett mä
en kuule, mitä ne puhuu. Mä puristan uninallee niin kovaa, ett nalleen melkein sattuu.
Sari-Annika Pettinen
Juttusarjassa seurakuntatalon neljännen
kerroksen eli perheasiain neuvottelukeskuksen väki kirjoittaa perheen ja parisuhteen
teemoista.

