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Rukoile!

Seuraava lehti ilmestyy 6.4.2017. Ilmoitusaineistot
ke 15.3. klo 12 mennessä tiedotustoimistoon.

Jollet tiedä, mitä muutakaan
tekisit, rukoile. Jos taas tiedät
täsmälleen, kuinka asiat tulisi ratkaista (ja ihmettelet, kun
muut eivät ole saaneet samaa
oivallusta), rukoile vielä enemmän. Ja jos rukous tuntuu jostain
syystä vaikealta, ole vain hiljaa
Jumalan kanssa ja katso, kuinka
hän alkaa asioita järjestellä.
Juuri kun joulusta on selvitty, siirrymme suurten juhlien vuoteen. Suomi on seissyt
vuosisadan verran itsenäisenä
isänmaana. Martti Lutherin
teesitaistelusta armollisemman
uskon puolesta on kulunut 500
vuotta.
Kotiseurakunnassasi
valmistaudutaan Mikkeli Missioon, joka kutsuu juuri sinut
kohtaamaan Vapahtajasi, naa-

purisi, perheenjäsenesi ja työtoverisi. Suhteiden syvennyttyä
voit syksymmällä huomata, että
tuntuukin luontevalta kutsua
näitä arkipäivän läheisiä mukaan missioviikon tapahtumiin.
Rukouksen voit kuitenkin
aloittaa jo nyt. Valitse vaikka
viisi läheistä, joita kannat mukanasi kevään ja syksyn ajan
päivittäin – tai silloin, kun muistat. Rohkeimmat voivat kaapata koko kotikadun tai rukoilla
lähiympäristön puolesta vaikka
iltalenkillä. Tai miltä tuntuisi
aloittaa työpäivä siunaamalla
työkavereita, asiakkaita ja päivän kohtaamisia? Bonuksena
hommassa on, että omakin väsyneen kireä mieli voi virkistyä
huomaamaan muut ihmiset ym-

pärillä. Siinäpä vasta arkipyhää,
jota kukaan ei voi höylätä pois
talouskasvun tieltä.
Minun rukoukseni on, että
osaisin rakentaa teille tämän
vuoden aikana kuusi kiinnostavaa ja koskettavaa lehteä, joissa
vuoden juhlat ottavat osumaa
arkitodellisuuden kanssa. Rukoilen, että olisimme nopeita
ja reagoisimme aikaan, vaikka
myös menneessä on paljon viisautta, josta voimme kiittää ja
ottaa opiksi. Toivon, että kun en
tiedä, mitä ihmettä tekisin (tai
luulen tietäväni juuri sen oikean
avaimen onneen), tajuaisin rukoilla. Tai ihan vain olla hiljaa.
Siunattua armon vuotta 2017!
Krista Eskelinen

Tuomiorovastilta

Gallup

Muuttua saan...

Polku päätti selvittää, pitäisikö asioiden muuttua. Minkälaisia muutoksia ihmiset toivovat
omaan elämäänsä? Entä mitä muutosta maailma kaipaa tällä hetkellä?

Eeva-Riitta Heikkinen
Oman elämän muutoksesta tulee mieleen, että
taloudellinen tilanne voisi olla parempi. Maailmanlaajuisesti ajateltuna olisi helpompaa, jos
muutamat uskonnot lakkaisivat sotimasta keskenään. Pakolaistulva huolestuttaa myös sekä
tautien leviäminen.

Synkää ja
harmaatako?
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun muuan
augustinolaismunkki naulasi 95
teesiään Wittenbergin yliopistokaupungin linnankirkon oveen.
Martti Lutherilla oli tarkoitus
uudistaa kirkkoa noilla teeseillä.
Tuolloin käynnistyi tapahtumasarja, joka johti perinpohjaisiin
muutoksiin kirkossa ja koko yhteiskunnassa. Nyt, reformaation
juhlavuonna, kyselemme, miltä
luterilaisuus näyttää tänään,
kun sen syntymästä on kulunut
puoli vuosituhatta.
Nykyään voi aika ajoin
kuulla teesin, että luterilaisuus
on syypää lähes kaikkeen keskuudessamme
tapahtuvaan
ikävään. Väitetään, että ihmiskäsitys luterilaisuudessa on
jotenkin vinksahtanut äärimmäisen pessimismin puolelle.
Juhlavuonna on painokkaasti
todettava, että perehtyminen

Lutherin omaan ajatteluun ei
suinkaan tue näin mustavalkoista kuvaa. Keskeisesti luterilaisuutta leimaa käsitys kolmiyhteisestä Jumalasta, joka
lahjoittaa itsensä rakkautena
meille ihmisille.
Jumala on antanut ihmiselle elämän ja kaikki siihen kuuluvat suurenmoiset lahjat. Ne
saamme iloiten ottaa vastaan.
Niihin sisältyvät luomisen mukanaan tuoma ajallinen hyvä ja
evankeliumin kautta osaksemme tuleva Jumalan armo. Ihmisen vastuullisena tehtävänä on
panna nämä lahjat kiertämään
siten, että kaikki voisivat tulla
niistä osallisiksi.
Toki luterilaisuudessa pidetään kiinni ajatuksesta, että
jokainen ihminen on syntinen.
Se perustuu paitsi inhimilliseen
kokemukseen myös Uuden testamentin opetukseen. Kukaan

ei Jumalan edessä lopultakaan
täytä mittaa ja juuri siksi tarvitsemme Kristusta ja hänen
armoaan. Tätä tarkoittaa Lutherin käänteentekevä löytö syntisen vanhurskauttamisesta.
Luterilaisuuden kielteinen
julkisuuskuva pohjautuu ehkä
enemmänkin yleistäviin oletuksiin ja tarkoitushakuiseen
leimaamiseen.
Reformaation
omat lähteet kertovat jotakin
aivan muuta. Siksi juhlavuonna
on hyvä mennä näille lähteille:
tutkimaan katekismusta, mietiskelemään virsien sanomaa ja
ennen kaikkea ammentamaan
voimaa kirkon aarteesta, evankeliumista. Jumalan ylitsevuotavan rakkauden kohtaaminen ei
tee elämästä synkkää ja harmaata. Päinvastoin. Rakkaus tuo mukanaan kirkkaan toivon ja ilon.
Juha Palm

Reijo Takanen
Olisi mukavaa, jos lapset asuisivat lähempänä
että voisi nähdä useammin, nyt etenkin talvisaikaan yhteyttä pidetään pääasiassa puhelimitse.
Maailma tarvitsisi sellaisen muutoksen, että ihmisillä olisi enemmän epäitsekkyyttä eikä ajateltaisi vain omaa parasta.

Henna Kiukas
Tällä hetkellä olen aika tyytyväinen elämään pienen lapsen äitinä. Toivoisin, että puoliso saisi töitä. Maailmalla asiat voisivat olla yleisesti ottaen
hyvin.
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Hilma Harmoinen, Jasmiina Haponen ja
Katriina Moilanen teesinsä kuvituksen kimpussa.

Teesi: ”Enemmän tilaa nuorille!”
Suomen Nuoriso-opiston opiskelijat saivat vapaat kädet muokata teesit uusiksi.
Päättäjille lähtee lista yleisiä elämänviisauksia, mutta myös muistutuksia nuorten arjesta.
Teksti ja kuvat Krista Eskelinen

”Mopojen sallittu nopeus 60
km/h”, julistaa tammikuun teesi.
”Myös opiskelijoilla pitää olla riittävä elintaso”, muistutetaan maaliskuussa. Kesäkuussa palataan
perusasioihin: ”Tee muille, niin
kuin haluaisit itsellesi tehtävän”.

"Nuoria helposti
yleistetään
samaan muottiin."
Kun ryhmä Paukkulan opiskelijoita sai laatia päättäjille oman
teesikalenterinsa, ei julistuksia
juuri tarvinnut oppilaista kaivaa.
Osa ryhmistä halusi muistuttaa
elämän valoisasta puolesta: ”Jos
suunnitelma A ei toiminut, on aakkosia vielä 28 jäljellä” tai ”Elämän
ei tarvitse olla täydellistä ollakseen ihmeellistä”. Toiveikasta elämänuskoa nuorista ainakin löytyy
siis edelleen; elämä kantaa ja ”jokainen kukka kasvaa lian läpi”.
Muutamia konkreettisia toiveitakin esitettiin. Teesien mukaan nuorille tulisi saada lisää

vapaa-ajan toimintaa sekä uusia
tiloja. Opiskelijat kokivat huolta
myös siitä, ettei nuorten avuntarpeeseen kiinnitetä enemmän huomiota.
– Nuoria myös helposti syrjitään ja yleistetään samaan muottiin. Meille pitäisi antaa enemmän
tilaa, jotta meillä olisi kivaa ja saisimme äänemme kuuluviin, pohtivat Paukkulan opiskelijat.
Samaan aikaan kalenterityöskentelyn kanssa nuoret napsivat
kuvia omiinkin kännyköihin, vaihtelevat viestejä ryhmän omassa
WhatsApp-ketjussa ja naureskelevat uusimmille somehiteille.
Ehkä autenttisimmat ajatukset ja
toiveet löytyisivät kurkistamalla
kännykkähistoriaan? Sieltähän alkuperäisen teesinikkari Luherinkin uumoiltaisiin löytyvän, mikäli
hän eläisi nykyaikana.
– Eihän teesikalenteri itsessään ilmaisukanavaksi riitä, mutta on yksi konkreettinen osoitus
siitä, että nuorten toiveita ja ajatuksia halutaan kuulla, kertoo
projektissa seurakunnan puolesta mukana ollut opiskelijapastori
Jaana Pietiläinen.
Pietiläinen on huomannut

työssään nuorten parissa, ettei
nuorten ja opiskelijoiden nykyisiä
vaikutuskanavia välttämättä pidetä riittävinä.
– Kyse ei lisäksi ole pelkästään
siitä, pääsevätkö nuoret ääneen
vaan myös siitä, vaikuttaako heidän puheensa, Pietiläinen muistuttaa.
Ainakin Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen otti
nuorten teesidelegaation vastaan
ilolla ja arvokkuudella.
– Teesien muokkaaminen
nuorten omaan arkeen on osoitus
siitä, että opiskelijat ovat aktiivisia ja heillä on omia kysymyksiä ja
ajatuksia aiheesta, Häkkinen iloitsee.
– Reformaatiohan on vaikuttanut suomalaiseen yhteiskuntaan,
arkeen ja koulutukseen merkittävällä tavalla, mitä harvemmin
tulee miettineeksi. Asiat eivät ole
itsestäänselvyyksiä.
Piispan lisäksi nuorten teesikalenterin saavat Kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntalautakunnan
puheenjohtaja Marianne Huoponen, Nuoriso-opiston rehtori Jukka Tammisuo sekä reformaation
pääjuhlien väki.

500 vuotta
Lutherin teeseistä
• Reformaationa tunnettu ajanjakso
alkoi, kun Martti Luther julkaisi 95 teesiä anekaupan väärinkäytöksiä vastaan
31.10.1517.
• 500 vuotta teesien julkaisemisen jälkeen vietetään maailmanlaajuista reformaation merkkivuotta, joka tekee
tunnetuksi reformaation merkitystä
ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
• Mikkelissä –ja monessa muussa seurakunnassa– merkkivuoden juhlinta
alkaa toden teolla helatorstaista 25.
toukokuuta.
• Merkkivuosi kulkee otsikolla Armoa
2017! Vuosi haastaa pohtimaan, mitä
armo ja armollisuus ovat, miten ne
näkyvät nykyelämässä ja mitä olisi tehtävä, jotta ne vaikuttaisivat entistä voimakkaammin.
• Reformaatio on vaikuttanut muun
muassa kieleen, koulutusjärjestelmään, yhteiskunnan turvaverkkoihin,
kirkolliseen elämään, kansainvälisiin
suhteisiin, tapoihin, taiteisiin ja kalenteriin.
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Hetki
Usein kuulee sanottavan, että onni löytyy
hetkessä elämisestä: ”Elä jokainen päivä niin
kuin se olisi viimeisesi, panosta ihmissuhteisiin ja jaa elämäsi rakkaidesi kanssa.”
Läsnä oleminen ja tärkeiden asioiden
jakaminen puhumalla syventävät ihmissuhteita. Nykyteknologian avulla yhteydenpito
on myös helppoa, kun voidaan jutella vaikka
lenkillä eri kaupungissa olevan ystävän kanssa tai skypettää ulkomaille asti. Vaikka kohtaaminen puheen tasolla on erittäin tärkeää, olen huomannut, ettei se yksinään riitä.
Sosiaalinen todellisuus rakentuu vuorovaikutussuhteissa jaetuista ja kerrotuista
tarinoista, hetkien jatkumoista. Yleensä kerromme tarinoita menneestä tai tulevasta,
varsinkin kun kohtaamme puheen tasolla.
Jos kuitenkin sosiaalinen todellisuus muodostuu kerrottaessa usein jo tapahtuneita
tai arvioidessa tulevia tapahtumia, kadotammeko itse hetken?

"Kohtaaminen
puheen tasolla
ei riitä."
Huomaan välillä miettiväni jo etukäteen
mitä tarinoita kertoisin henkilölle, jonka
kanssa olen menossa esimerkiksi kahville.
Joskus taas tuntuu siltä, että on vaikea tavata ihmisiä sen vuoksi, ettei ole mitään kerrottavaa. Tällöin toivoisi voivan korvata puheen ja tarinat toiminnalla. Tekemällä uusia
tarinoita.
Läsnä olemisen yksi ulottuvuus on olla
toimija. Vuorovaikutussuhteet, joissa sosiaalista todellisuutta rakennetaan yhdessä
toiminnallisesti, edellyttävät vuorovaikutuksen osapuolten olevan läsnä samassa
tilassa. Näin myös ympäristö ja sieltä käsin
nousevat aiheet voidaan jakaa. Teknologian
avulla on mahdollista yhdistää ihmisiä eri
puolilta maapalloa. Se myös etäännyttää
meitä toisistamme, jos kadotamme yhteisen
ympäristön ja yhteisen hetken, jossa kaikki
vuorovaikutuksen osapuolet elävät samassa
ajassa ja tilassa.
Nina Lahtinen

Helena Valkaman mielestä lipaskeräys on helppoa ja turvallista. ”Lippaaseen voi kukin laittaa sen
rahan, minkä haluaa. Kukaan ei näe, annatko paljon vai vähän, ja apu menee varmasti perille.”

Kohtaamiset
koukuttavat
Mikä saa antamaan aikaa yhteisvastuulle?
Kaksi lipaskerääjää kertoo oman tarinansa.
Tekstit ja kuva Krista Eskelinen

Helena Valkama katseli sulkeutuneen oven perään ihaillen.
Miten nämä iloiset ihmiset jaksoivat vuodesta toiseen kiertää
samat korttelit Yhteisvastuun
asialla? Voisiko hänkin?
– Ajattelin, että jospa kerran
kokeilen, ja sillä tiellä olen edel-

leen, nauraa Valkama neljän vuoden takaista ajatustaan.
Kyösti Seppäsen innosti puolestaan kerääjäksi tärkeä
kohde: syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttaminen.
– Olen itse päässyt työelämään kiinni 14-vuotiaana. Tie-

dän kokemuksesta, että elämä
menee eteenpäin, kun pääsee
kiinni jostakin, josta tykkää, Seppänen toteaa.
– Lisäksi äitimuori oli aktiivinen kerääjä ja tuumin, että täytyy
jatkaa perinteitä.
Molemmille keräyskokemuk-

Lasten suusta
Vanhemmat kielsivät Alpoa ottamasta uutta
juomalasia, kun entinenkin oli käytössä. Alpo
tarttui tuohtuneena leikkipuhelimensa ja totesi
kohta tyytyväisenä: ”Mummo tanoi, että taan
ottaa uuven latin!”
Pipareita leivottaessa pikkuemäntä touhukkaana: ”Laitetaan huivit päähän ettei tule karvapipareita!”
Tutkittiin itsenäisyyspäivän kukkakimppua.
Sinisten krysanteemien nuppujen kohdalla tuli
kysymys: ”Mut mitä on nää mustikat tässä
kukkien seassa?”

Suihkun alta kuuluu: ”No nythän sinä mummi
märkäsit minut!”
Ollaan päiväunilla ja meneillään on nukahtamiskilpailu, palkintona tikkari. Mummi huokailee sängyssään: ”Minä se taijan voittaa…
haaveilen tässä, että ottaiskohan sit vihreen
vai keltasen tikkarin..?” Hertan sängystä
kuuluu voitonriemuinen ääni: ”Haaveile sinä
vaan tikkarista, ukki nimittäin lupas mulle
jo jäätelön!”
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set ovat olleet pääasiassa positiivisia
ja tänäkin vuonna ollaan mukana,
mikäli työt sallivat.
– Kotikatuja kiertäessä tulee
samalla lähiympäristö tutuksi, ja
välillä jutellaan ihmisten kanssa pidemmänkin aikaa, Seppänen kertoo
kokemuksistaan.
Valkama puolestaan muistaa
lämmöllä erästä kiirastorstain iltaa
Stellassa, jolloin ohikulkijoiden into
osallistua keräykseen kosketti.
– Ei siellä ollut sellaista nuorta,
joka ei energiajuomatölkki kädessään olisi jotakin kolikkoa lippaaseen tiputtanut. Parempaa pääsiäistä en olisi itsellenikään voinut saada,
sillä kohtaamisista ja muiden auttamishalusta saa itselleen niin paljon.

Myös asuinalueilla kiertäessä
moni on varannut rahan Yhteisvastuuta varten eteisen kaappiin tai
jääkaapin oveen. Kerääjä on etenkin
maaseudulla odotettu vieras.
– Ja sanoihan se presidenttikin
uuden vuoden puheessaan, että pitäisi pitää lähimmäisistä huolta ja
auttaa omalta kohdaltaan. Yhteisvastuukerääjänä toimiminen on yksi
hyvä vaihtoehto, jos vapaa-aikaa jää.
Ja jollei pysty keräämään, voi ainakin
lahjoittaa keräykseen rahaa, Seppänen kannustaa.
Sinäkin voit olla mukana Yhteisvastuukeräyksessä! Jos lipaskerääminen kiinnostaa, ole yhteydessä
oman alueesi diakoniatyöntekijään
ja kysy lisää!

Yhteisvastuu 2017
torjuu ihmiskauppaa
On helppo kritisoida sitä, mitä ei
ymmärrä ja tuntematon aiheuttaa
usein epäluuloa. Haasta itsesi tänä
keväänä ja ota selvää siitä, mitä ihmiskaupalla tarkoitetaan. Kyse ei
ole mistään omista hämäristä valinnoista, vaan rikollisuudesta. Esimerkiksi luottavaisin mielin ulkomaille
vaatemyyjäksi lähtenyt nuori päätyy
todellisuudessa tahtomattaan kauppaamaan seksiä kadulle tai kokki pakotetaan tekemään ravintolassa ympäripyöreitä päiviä ilman palkkaa.
Seksuaalisen hyväksikäytön ja
työperäisen ihmiskaupan lisäksi
pakkoavioliitoissa, rikolliseen toimintaan pakottamisessa sekä elinten poistamisessa saattaa olla kyse
ihmiskaupasta. Toisin sanoen ihmiskaupassa rikoksentekijä vaikuttaa uhrinsa päätöksentekokykyyn
esimerkiksi erehdyttämällä, alistamalla tai käyttämällä hyväksi uhrin
haavoittuvaista tai rikoksentekijästä
riippuvaista asemaa. Ihmiskauppa
on aina vakava yksilöön kohdistuva
rikos ja ihmisoikeusloukkaus.

"

Helmikuun 5. päivä alkavan Yhteisvastuukeräyksen varoin autetaan
ihmiskaupan uhreja Suomessa muun
muassa kehittämällä tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, tarjoamalla
kriisiapua sekä matalan kynnyksen
oikeudellista neuvontaa. Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ
keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen,
jotta he pystyisivät rakentamaan
kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi
ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan
uhreiksi.
Vuoden 2017 keräyksen kansainvälisenä
esimerkkikohteena
olevassa Lähi-idässä avustustyön
painopisteenä Jordaniassa ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki noin
12–30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian
pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä
ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

”Pelkuri kysyy: Onko se turvallista?
Laskelmoiva kysyy: Onko se kannattavaa?
Turhamainen kysyy: Onko se suosittua?
Mutta omatunto kysyy: Onko se oikein?

Ja tulee aika, jolloin on otettava askel, joka ei ole
turvallinen eikä kannattava eikä suosittu, mutta
se on otettava, koska se on oikein.”
– Martin Luther King

Diakoniatyön johtaja Anita Teittinen (ylärivi 4. vas.) halusi tulla kuvatuksi
omiensa joukossa. Työ jää hyviin käsiin, kun eläkepäivät maaliskuussa
kutsuvat. ”Haluan kiittää lämpimästi kohtaamiani seurakuntalaisia sekä
yhteistyötahoja, joiden kanssa olemme yhdessä voineet auttaa ihmisiä.”

Välittämistä
tarvitaan
Teksti ja kuva Krista Eskelinen
Diakonian työalajohtaja Anita
Teittinen puhuu pienten lähimmäisyyden tekojen puolesta. Parhaimmillaan tapaaminen diakoniatyöntekijän
kanssa on kuin majatalosta lähtisi:
ihminen on tullut kohdatuksi ja autetuksi.
– Koskaan kyse ei ole vain aineellisista asioista, vaan sielun ravinto on
yhtä tärkeää. Oman elämän kanssa
solmussa olevalle ihmiselle voi olla
todella merkittävä kokemus, että joku
välittää.
Diakoniatyön arjesta Teittinen
puhuu reilun 20 vuoden kokemuksella. Ensimmäisen uransa hän hoiti
kotia ja karjaa, kunnes opinto-ohjaaja
osasi kannustaa diakoniatyöhön. Seurakunta oli tullut Teittiselle tutuksi ja
läheiseksi jo vapaaehtoistyön kautta.
– Valmistuin pahimman laman aikaan -93, mutta pääsin lopulta työllistymistuella Haukivuorelle ja edelleen
Mikkeliin muutamaksi kuukaudeksi.
Vuonna -96 Lähemäelle perustettiin
määräaikainen diakonian virka, johon tulin valituksi, muistelee Teittinen toisen uransa alkuvaiheita.
Aluksi Teittisen tehtävät keskittyivät työhön työttömien, vaikeuksissa olevien lapsiperheiden sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten
parissa. Hyvin pian koulun penkiltä
seurakuntaan hypännyt nainen alkoi
kuitenkin kiinnostua koko työalan
kehittämisestä ja uudelleen organisoinnista.
Teittinen toimi diakoniatyön yhdyshenkilönä vuonna 2001 perustetussa seurakuntayhtymässä kunnes
hänet valittiin 2009 johtavaksi dia-

koniatyöntekijäksi. Työalalla päädyttiin puolestaan erityisvastuualuerakenteeseen, joka on mahdollistanut
työntekijöiden erikoistumisen.
– Viimeiset kolme vuotta olemme
panostaneet erityisesti vanhustyöhön ja diakoniseen perhetyöhön. Keskittämisen kautta on löytynyt uusia
työmenetelmiä, kuten vanhusten yhteydenottokortti, korttelikerhot, pop
up -kahvilat ja tuetut lomat, Teittinen
luettelee.
Uusista avauksista huolimatta
perusdiakonia ei Teittisen mielestä
muutu.
– Meidän on pyrittävä etsiytymään sinne, missä muut eivät toimi
ja löydettävä ne ihmiset, joita muut
tahot eivät auta. Kesällä kokeilimme ensi kertaa toridiakonitoimintaa
ja seuraavaksi on tarkoitus etsiytyä
kauppakeskuksiin.
Toisen ihmisen kunnioittaminen,
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat
ohjanneet Anita Teittistä niin asiakastyössä kuin henkilökohtaisessa
elämässä. Tarpeen mukaan tärkeän
asian puolesta tulee uskaltaa loikata
vaikka barrikadeille.
– Asiakkaamme ovat monesti
niin uupuneita oman elämänsä sirpaleiden keskellä, että tarvitaan toinen, joka jaksaa viedä asioita päätökseen.
– Olen omien kokemusteni kautta
oppinut, että vaikka vaikeudet vievät
valtavasti voimia, ne myös kasvattavat meitä. Selviytyminen vaikeasta
tilanteesta antaa voimaa ja uskoa tulevaan; kun selvisin tästä, miksen selviytyisi jatkossakin!
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Se tavallinen tarina

Täydellisyyden
tavoittelusta
vapaampaan
elämään
Olenko arvokas? Voiko joku rakastaa minua
sellaisena kuin olen? Nämä ovat olleet elämäni keskeisimpiä kysymyksiä. Lapsena minun oli
hankala ystävystyä muiden kanssa. Minulla oli
muutamia kavereita, mutta kärsin myös kiusaamisesta ja tulin usein torjutuksi. Ajattelin,
että minun tarvitsee olla toisenlainen tullakseni hyväksytyksi.
Vähä vähältä muutuin spontaanista ja
räiskyvästä lapsesta vetäytyneeksi, hiljaiseksi
ja äärettömän suorituskeskeiseksi nuoreksi.
Mittasin omaa arvoani koearvosanojen kautta
ja jos epäonnistuin, maailmani tuntui romahtavan. Pelkonani oli se, että jos paljastan todellisen luonteeni, minut hylätään.
Käännekohta suorittamispakossa tapahtui
ylioppilaskirjoitusten aikaan. Olin opiskellut
tunnollisesti heinäkuun alusta maaliskuuhun
asti. Minulle ei riittänyt tavallinen opetusmateriaali, vaan luin useampaa eri kirjasarjaa
varmistaakseni, ettei mitään jää huomaamatta. Psykologian kirjoituksia edeltävänä iltana
valahdin yhtäkkiä lattialle enkä kyennyt enää
nousemaan ylös. Olin henkisesti ja fyysisesti
aivan lopussa.
Siinä hetkessä koin Jumalan puhuvan minulle. Ymmärsin, että Jumala rakastaa minua
mielettömän paljon juuri sellaisena kuin olen.
Hänelle olen arvokas ja tärkeä vaikka epäonnistuisin. Sisimpääni laskeutui rauha. Itkin väsymyksestä ja ilosta. Tuntui kuin vuosien taakat olisivat päässeet ulos siinä hetkessä.
Tästä hetkestä on kulunut seitsemän vuotta. Jokainen päivä on opettelua kohti vapaampaa ja aidompaa elämää. Nykyään osaan jo
puhua ääneen epäonnistumisistani, peloistani
ja ajatuksistani pelkäämättä sitä, että ne karkottavat ihmiset ympäriltäni. Olen oppinut ottamaan kontaktia pelkäämättä torjumista. Ja
vaikka edelleen vanhat ajatukset arvottomuudesta nostavat aika ajoin päätään, minulla on
varmuus siitä, että Jumala rakastaa minua.
Miika Väisänen
Juttusarjassa mikkeliläinen tai -lähtöinen henkilö kertoo oman, ihmeellisen tavallisen tarinansa, jossa myös Jumalalla on roolinsa.
Haluatko sinä jakaa tarinasi? Ole yhteydessä
toimitukseen krista.eskelinen@evl.fi tai 0400
143 278.
Kuva Henri Väisänen

Aina mielessä

Mikä meitä riivaa?
Sosiaalinen media on siirtänyt julkisen keskustelun
valtamedioilta tavallisille ihmisille. Some ja
verkon keskustelupalstat kuitenkin pursuavat
perustelemattomia väitteitä, nimettömiä
tölväyksiä ja negatiivisuutta. Kuinka suomalaista
keskustelukulttuuria tulisi muuttaa?

Teksti Nina Lahtinen Kuva Henri Kähkönen

Journalisti Johanna Korhonen tarttuu teemaan kirjassaan Mikä niitä riivaa? Suomalaisen julkisen keskustelun tuska
– ja eräitä etenemismahdollisuuksia (2016).
Kirjoittamisen pariin hänet ajoi tuskastuminen vuosia
kestäneeseen, epätoivoiseen
julkiseen keskusteluun ja vihapuheisiin.
– Halusin ymmärtää, miksi
esimerkiksi sivistyneet, korkean koulutuksen käyneet ihmiset keskustelevat talouspolitiikasta kärjistyneesti ja toistensa
päälle puhuen, Korhonen konkretisoi.
Suomalaisen julkisen keskustelun luonteen ja taustalla
vaikuttavien tekijöiden lisäksi
kirjassa pohditaan ratkaisuja
kohti tarkoituksenmukaisempaa keskustelukulttuuria.

Tunneviestintää
julkisilla foorumeilla

– Perinteisessä mediassa ihmisillä on vielä jonkinlaiset käytöstavat, koska päätoimittajia
sitoo laki sananvapaudesta
joukkoviestinnässä sekä rikosoikeudellinen vastuu kaikista
viestimessään julkaistuista si-

sällöistä, aloittaa Korhonen.
Sosiaalisessa mediassa voidaan kuitenkin julkaista mitä
vain, koska siellä ei ole vastaavia vastuunoton rakenteita. Ääneen pääsee kuka hyvänsä, eikä
omalla nimellä esiintyminen
ole pakollista.
– Moni kirjoittaja ei tule
ajatelleeksi, että heitä koskeva rikoslaki on voimassa myös
verkossa, tai sitten he eivät vain
usko jäävänsä kiinni. Vaikutus-

honen.
Epävarmuus ja pelko ovat
siis vihan taustalla vaikuttavia
tunteita.
– Vihaviestijät ovat usein
taloudellisesti tai muusta syystä huonossa asemassa olevia
henkilöitä, joilta puuttuu oma
paikka yhteiskunnassa. Lisäksi
he ovat yleensä vailla läheisiä
ihmissuhteita.
– Toisaalta myös osa hyvissä asemissa olevista henkilöistä

valtaa haetaan ikävillä keinoilla, kuten käyttämällä erityisen
rumaa kieltä.
Myös negatiivisuus nousee
vahvasti esille julkisissa keskusteluissa.
– Ihmisillä on tarve tuntea
turvallisuutta ja tulla kuulluiksi. Kun nämä tarpeet eivät täyty,
voi seurauksena syntyä häiriökäyttäytymistä, kuvailee Kor-

kirjoittaa vihaviestejä, kun jokin asia aiheuttaa katkeruutta,
sanoo Korhonen.
Kaikki suomalaiset eivät
kuitenkaan käyttäydy negatiivisesti, vaikka vihapuheet ovat
lisääntyneet.
– Kun räyhääjät saavat tilaa
julkisissa keskusteluissa, syntyy vaikutelma, että kaikki vihaavat, Korhonen tiivistää.

”Jos haluat
tulla kuulluksi,
kuuntele sinä
toista.”
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Viestinnän taustalla vaikuttavat monet tunteet, vaikuttimet ja uskomukset. Jos tämän tiedostaa, ei välttämättä provosoidu niin helposti.
”Pyrkimys ymmärtää toista ja halu oppia uutta helpottavat keskustelua ja vähentävät huutamisen tarvetta”, valaisee Johanna Korhonen.

Sanoilla voi
luoda turvaa
Kirjaa tehdessään Johanna Korhonen haastatteli itselleen vihapostia lähettäneitä henkilöitä, jotka
kokivat tekonsa oikeutetuiksi.
Omaan pahaan oloon liittyvää oikeutusta kirjailija ei kuitenkaan
hyväksy.
– Jos heillä olisi oikeus vihata, olisi minulla velvollisuus ottaa
vastaan vihaa, eikä se voi olla niin,
hän tarkentaa.
– Tilanne ei ratkea sillä, että
häiriökäyttäytyjät
pyrittäisiin
hiljentämään. Sen sijaan tulisi
rakentaa turvallisuuden tunteen
politiikkaa, ehdottaa Korhonen
puhuen esimerkiksi työllistymisen ja taloudellisen toimeentulon
turvaamisen puolesta.
Korhosen mukaan politiikassa korostetaan kilpailukykyä ja
huippuosaamista, jolloin henkilökohtaisen elämän paineet kasva-

vat niillä, jotka kokevat tekevänsä
ihan tavallista työtä. Myös nuoret
kuuluvat syrjäytymisen riskiryhmään.
– Turvallisuuden tunne vahvistuisi, jos päättäjät puhuisivat
enemmän siitä, että jokaiselle on
oma paikka yhteiskunnassa.
Osa ihmisistä lopettaa osallistumisen julkisiin keskusteluihin
niiden aiheuttaman kauhistuksen
vuoksi.
– Esimerkiksi kaikki tutkijat
eivät halua enää osallistua, sillä he
pelkäävät joutuvansa vihan kohteiksi. Samoin journalisteilla kiusaus olla puuttumatta tiettyihin
asioihin kasvaa, sanoo Korhonen.
Polttavia aiheita ovat esimerkiksi maahanmuutto, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sekä sukupuolirooleihin liittyvät asiat,
susien suojelu, ruoka, rokotukset
ja ruotsin kieli.
– Kun julkisesta keskustelusta
vetäytyy pois tärkeitä ja tarpeelli-

sia henkilöitä, mekastajat voittavat, harmittelee Korhonen.
– Kaikkien tulisi yrittää jaksaa
osallistua, hän kannustaa.

Kuuntele, niin
voit ymmärtää

Koska käytöstavat ovat julkisissa
keskusteluissa usein hakusessa,
on rajojen asettaminen tärkeää.
– Pitää kertoa, että tuo ei käy,
noin ei voi sanoa tai tuo, mitä sanoit, meni yli. Epäasiallisen viestinnän sietokyvyn nouseminen
on huonointa, mitä voi tapahtua,
toteaa Korhonen muistuttaen, että
vihapuhe on syytä erottaa kriittisestä keskustelusta.
– Itsenäinen ajattelu on hyvä
asia. Kannattaa kieltäytyä mustavalkoisista asetelmista, sillä
vaihtoehtoja on paljon enemmän,
muistuttaa Korhonen.
Positiivinen kriittisyys ei kuitenkaan tarkoita kärjistämistä,

voittamaan pyrkimistä tai vastakkain asettelua, jotka eivät kanna
hyvää hedelmää kuten kuunteleminen, ratkaisujen hakeminen ja
sovittelu.
– Kenelläkään ei ole oikeutta pakottaa toista ajattelemaan
kuten itse. Esimerkiksi oma vakaumus ei ole perustelu halventaa toisen vakaumusta. Jos minä
saan ilmaista oman kantani, myös
muiden tulee saada tehdä samoin,
Korhonen sanoo.
Lähimmäisen
rakastamisen
osoitus julkisessa keskustelussa voi parhaimmillaan noudattaa
kultaista sääntöä: ”Niin kuin te
tahdotte ihmisten tekevän teille,
tehkää te heille.”
– Jos haluat tulla itse kuulluksi, niin kuuntele sinä toista. Mikäli
toivot toisen käyttäytyvän fiksusti, käyttäydy sinä ensin. Kun olet
rakastanut häntä ja elänyt hänen
osaansa, niin ehkä hänkin tekee samoin sinulle, kiteyttää Korhonen.
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Armoa 2017!

Tarvitsemme
tarinan
Mikkelin kaupunginjohtaja Timo
Halonen uskoo pitkäjänteiseen hyvän
tekemiseen ja vahvaan yhteisöön.
Matkalle saa mahtua myös mokailuja,
mutta ne pitää osata korjata ja niitä
pitää osata pyytää anteeksi.
Kaupunginjohtaja Timo Halonen muistuttaa, että visioinnin
rinnalla saa iloita myös nykyisyydestä. ”Meillä on Mikkelissä
paljon hyviä asioita, joista voimme olla ylpeitä.”

Teksti Krista Eskelinen kuva Kixit Oy

Vaitelias venekunta luovii läpi kukkean kesäluonnon. Kallion pintaan
kuvataan kivikautisen heimon arkea
ja ajatusmaailmaa: hirviä, veneitä,
metsästäviä ihmisiä. Täällä, kiemurtelevien vesireittien ja mahtavien
mäntyjen majoilla on jo tuhansia
vuosia sitten tukeuduttu omaan
heimoon, löydetty luonnonläheinen
tapa elää ja ponnisteltu yhteisten tavoitteiden eteen.
Astuvansalmen kalliomaalaukset kuuluvat Pohjois-Euroopan suurimpiin: kallioihin on maalattu 65
kuvaa, kun muut Suomesta löydetyt
maalaukset koostuvat usein alle 15
kuvasta. Samaa kalliota ovat myöhemmin kaivertaneet niin Mannerheim kuin Jukurit. Yhteydellä, tahdolla ja voimalla. Mikkelissä.
Jos Mikkelin kaupunginjohtaja
Timo Haloselta kysytään, tulisi
Mikkelin omistaa vahva yhteinen
tarinansa. Meillä on monia syitä ylpeyteen ja yhteyteen, mutta monesti mieli voi olla masentunut ja katse
peräpeilissä.
– Kannamme perheen, suvun ja
kotipaikan tarinaa, josta muodostuu identiteettimme tärkeitä elementtejä. Tiedämmekö kuitenkaan
mikkeliläisinä, mistä tulemme, mis-

sä olemme nyt ja mitä tavoittelemme tulevaisuudessa, Halonen kyselee – ja vastaa itse.
– Mielestäni Mikkelissä on
tietynlainen identiteettivaje. Esimerkiksi ulkopuoliselle Mikkeli

le tämä ei ole automaattisesti riittävä syy pysähtyä, vaan myös hän
tarvitsee positiivisen mielikuvan ja
sykäyksen visiitilleen.
Jos kaupunginjohtajaa on uskominen, voisimme siis olla paljon

"Emme voi luopua
yhteisistä arvoista."
mielletään lupsakkana savolaiskaupunkina, mutta kuinka savolainen
kaupunki oikeastaan on? Kokevatko
muualta muuttaneet olevansa osa
yhteistä tarinaa?
Halosen mukaan identiteetti on
tärkeä siksi, että se heijastuu toimintaan. Kun omat juuret kietoutuvat vahvasti kaupunkikulttuuriin,
vahvistuu myös halu puhua lähiympäristöstä hyvää ja toimia sen
parhaaksi. Sen sijaan heikko sidoksisuus purkautuu vähättelynä ja pahimmillaan pysähtyneisyytenä.
– Esimerkiksi Mikkelin tori on
uudistettu tähän päivään. Se on
eloisa savolainen paikka. Ohi ajaval-

ylpeämpiä siitä, mitä meillä on saatu aikaiseksi ja missä olemme tällä
hetkellä.

Päivitystä
mielikuvakarttaan

Mikkeli elää maineen kannalta kiinnostavaa vaihetta. Asuntomessut
nostavat kaupungin valtakunnallisen huomion kohteeksi ja paikalliset majakat luovat kaivattua kirkasvaloa talvikauteen.
– Jukureista on jo puhuttu paljon, mutta kiinnostavaa on urheilun
lisäksi se kaikki muu, missä joukkue
on mukana. On Roosa nauha -päi-

vää, koululaisvierailuja, toritapahtumia.
– Jukureissa konkretisoituu yhteisen identiteetin voima. Yhteiskunnallisiin rakenteisiin voi vaikuttaa ja osallistua.
Halosen mukaan maineen
muokkaaminen ja yhteistyön mahdollistaminen vaatii kuitenkin määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä,
johon koko kaupunki on sitoutunut.
Taloudellisesti heikkoinakaan aikoina ei voi luopua yhteisistä arvoista.
– Jos yhteys ei ole tarpeeksi vahva, alamme ampua alas toistemme
ideoita, reagoida tarpeettoman vahvasti ja etsiä syyllisiä. Tarvitsisimme
lisää armeliaisuutta ja luottamusta
siihen, että kukin tekee resurssiensa, tilanteidensa ja taitojensa puitteissa parhaansa.
– Esimerkiksi meillä on kaupungilla töissä kokeneita, koulutettuja ja hyviä ihmisiä. Päätökset ovat
kenties joidenkin mielestä välillä
vääriä, mutta kukaan ei tahallaan
tee virheitä. Kun huomaamme erehtyneemme, saamme ottaa myös taka-askelia ja korjata suuntaa.
Kyse on myös uudesta ajattelutavasta: kerralla ei tarvitse tulla täydellistä.
– Muutos on prosessi, joka ra-
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kennetaan askel kerrallaan.
Sote-uudistusta on tahkottu
nyt 20 vuotta. Kuinka pitkällä
olisimme, jos muutos olisi aloitettu pienesti, mutta heti? Ehkä
tällaista kokeilukulttuuria kaivattaisiin myös yrityksissä ja
muissa työpaikoissa, Halonen
arvelee.

Sanelua vai
sopimista?

”Helppohan se on sieltä norsunluutornista huudella.” Niin,
onko tavallisella mikkeliläisellä
tarpeeksi sananvaltaa vai kertooko yleinen kitinä turhautumisesta vaikutusmahdollisuuksiin?
– Ihmisethän eivät ota mitään annettuna, vaan hallinto
tarvitsee aina yhteisön hyväksynnän. Jos me erkaannumme
liian kauas kuntalaisten todellisuudesta, järjestelmä korjaa
kyllä itse itsensä, Halonen aloittaa.
– Samalla kun kannustan
kuntalaisia luottamaan poliittisen järjestelmään, tiedostan,
että maailma on muuttunut.

Yksisuuntainen edustuksellinen
demokratia ei enää toimi, sillä
ihmisillä on kanavat suoraan
yhteydenottoon ja he haluavat
niitä käyttää.
Kaupungin tehtävä on Halosen mukaan tukea avointa
keskustelua ja löytää uudenlaisia
vuorovaikutusfoorumeita
erityisesti siellä, missä ihmiset
muutenkin toimivat: työpaikoilla, harrastuksina, kotona, arjessa.
– Eivät ihmiset enää liiku
vain virallisissa keskustelutilaisuuksissa ja tapahtumissa, vaan
heidät tulee kohdata arjessa. Sosiaalisen median keinot voisivat
esimerkiksi olla laajemmin käytössä. Ei minulla kuitenkaan ole
tähän valmista vastausta.
– Meidän tulisi ehkä vielä
herkemmin tarttua julkiseen
keskusteluun kritiikkiä pelkäämättä. Kun asiat hautuvat, ne
myös suhteutuvat. Negatiivisena alkanut keskustelu voi jatkuessaan löytääkin uusia uria ja
näkökulmia.
Halonen muistuttaa myös,
että kaikilla meillä on myös tunteemme, sisäiset vaikuttimemme ja käsityksemme, jotka vaikuttavat toimintaan. Asiat eivät
aina etene loogisen rationaalisesti, mutta voivat silti päättyä
hyvään lopputulokseen.

telmä on rakennettu toisenlaisten lainalaisuuksien varaan.
Timo Halosen mukaan tilanne haastaa suvaitsemaan erilaisia mielipiteitä ja katsomaan
kauemmas, sillä kukaan ei vielä
tiedä, mihin muutokset johtavat.
– Joudumme siirtymään
selkeästä, vakiintuneesta tilanteesta epävarmuuteen, mutta
selviämme rohkeudella ja ennakkoluulottomuudella. Eivät
kaikki muutokset ole vain negatiivisia tai vanha mallimme täydellinen, Halonen muistuttaa.
Turvaa epävarmuuteen tuo
usko aitoon vuorovaikutukseen.
Esimerkiksi kun puhutaan kuntien tehtävästä vireyden ja elinvoiman ylläpitäjinä, puhutaan
Halosen mukaan oikeastaan yhteisön hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä.
– Kilpailukyky lähtee ihmisistä. Jos he eivät ole mukana,
menetämme otteen myös taloudelliseen kasvuun. Siksi tärkein
tehtävämme on pitää huolta toinen toisistamme.
Ja vahvistaa sitä tarinaa.
Armoa2017! haastaa mikkeliläisvaikuttajia pohtimaan
armollisuutta, muutosta ja merkitystä tässä ja nyt.

Pitääkä aina
muuttua?

Suomessa tasapainoillaan samanaikaisesti
taloussuhdanteen, elinkeinorakenteen ja ikärakenteen muutosten kanssa.
Vanhat, hyvätkään toimintatavat eivät tepsi, jos koko järjes-

Ajankohtaista

Tunnustuksia ansioituneille viranhaltijoille
Diakonian työalajohtaja Anita Teittinen ja jo eläkkeelle jäänyt lapsityön työalajohtaja Sirpa Kiesilä on
palkittu Suomen Valkoisen Ruusun
kunniamerkein. Teittiselle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali kultaristein ja Kiesilälle Suomen Valkoisen Ruusun I
luokan mitali.
Suomen Valkoisen Ruusun
kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille
kansalaisille huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Ensisijaisena lähtökohtana tunnustuksen
myöntämiselle ovat henkilökohtaiset ammatilliset ansiot tai ansioituminen huomattavassa yhteiskunnallisessa
tehtävässä.
Lisäksi tunnustuksen edellytyksenä on hyvämaineisuus.
– Koen saamani tunnustuksen
tunnustuksena koko Mikkelissä

tehtävälle diakoniatyölle ja toivon, että siihen halutaan panostaa
myös tulevaisuudessa, Teittinen
totesi kunniamerkkien luovutusti-

laisuudessa.
Kunniamerkit
luovutettiin
kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä.

Lakimuutos

Uusi avioliittolaki
ei aiheuta muutoksia Mikkelissä
Maaliskuussa tulee voimaan
avioliittolaki, joka antaa
kaikille pareille saman oikeuden siviilivihkimiseen.
Seurakunnan toimintaan
lakimuutos ei vaikuta.

Ajatus samaa sukupuolta olevien vihkimisestä tai avioliiton siunaamisesta jakaa luterilaista
kirkkoa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Mikkelin hiippakunnassa kirkkoherrat ja papit toimivat
nykyisen kirkkokäsikirjan ja piispainkokouksen
antaman selonteon mukaisesti. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, ettei lakiuudistus tuo muutoksia papin vihkimisoikeuteen ja -velvollisuuteen.
– Kirkon mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Jos samaa sukupuolta olevat
pariskunnat kääntyvät kirkon puoleen, heidän
kanssaan ja puolestaan voidaan rukoilla, kertoo
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.
Kirkkoherrojen ja papiston näkemykset aiheesta vaihtelevat jonkin verran myös Mikkelin
hiippakunnan alueella. Tiedossa ei kuitenkaan
pääkaupunkiseudusta poiketen ole pappeja,
jotka aikoisivat itse vihkiä pareja vastoin kirkon
linjaa.
– Tässä, kuten muissakin kysymyksissä, toimitaan esimiehen ohjeistuksen mukaan. Kuitenkin mielipide-eroja on olemassa ja niiden kanssa
on kyettävä elämään yhdessä. On tärkeää, ettei
kukaan tulee mielipiteensä vuoksi leimatuksi tai
eristetyksi, piispa Häkkinen muistuttaa.
Tuomiorovasti Juha Palm kertoo olevansa
tyytyväinen piispan antamista selkeistä menettelyohjeista.
– Mikkelissä toimimme kapitulin antamien
ohjeiden mukaan, Palm vahvistaa.
Avioliittoasioiden käsittely kirkon piirissä
jatkuu myös maaliskuun jälkeen, sillä piispainkokous päätti muutama viikko sitten teettää kartoituksen avioliittoon vihkimisen merkityksestä
kirkolle. Näillä näkymin kartoitusta käsitellään
ensi syksynä piispainkokouksessa, jonka jälkeen
se annetaan kirkolliskokoukselle tiedoksi.
– Pyydetty selvitys tehdään, mutta tällä hetkellä kirkossa ei ole vireillä luopumista vihkioikeudesta, piispa Häkkinen korostaa.
– Luterilaisen kirkon piirissä vihitään 12 000
paria vuodessa. Vihkioikeudesta luopumisella
olisi merkittäviä seurauksia muun muassa kirkon
ja valtion suhteeseen, kulttuuriin ja kirkon jäsenyyteen. Itse en kannata vihkioikeudesta luopumista niin kauan, kuin kirkko saa päättää siitä,
keitä vihkii.
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Heikki Palmu:

”Kirkko ei ole
olemassa
itseään
vaan muita
varten”
Suomenniemelläkin tunnettu pastori kertoo iän karistaneen ehdottomuuden, muttei kantaaottavuutta.

Heikki Palmu kertoo suosineensa Suomenniemen kirkkoherrana sielunhoidollista näkökulmaa niin saarnoissa kuin henkilökohtaisissa keskusteluissa.
Kirjailijana ja yhteiskunnallisena toimijana hän ei sen sijaan ole pelännyt ottaa
esiin myös epäkohtia.

Teksti Juhana Unkuri Kuva Kirjapaja

– Suomen evankelis-luterilainen
kirkko on nykyään varsin erilainen
kuin omassa nuoruudessani. Kirkon
yhteiskunnallinen työ ja muut erityisalat alkoivat saada hyvin jalansijaa jo 60-luvulla ja sittemmin niiden
asema on vahvistunut lisää.
– Nykyään esimerkiksi piispakunta ymmärtää yhteiskunnallisia
asioita huomattavasti paremmin
kuin oman nuoruuteni ajan piispat.
Piispoilla on viime vuosina ollut
monia hyviä kannanottoja, Heikki
Palmu, 70, pohtii.
Viime vuonna julkaistussa Oulusa koulusa - 60-lukulaisen muistelmat -kirjassaan Palmu käy läpi
elämänvaiheitaan 60-luvun lopulla
ja 70-luvun alussa sekä pohtii tuon
ajan kirkollista ja yhteiskunnallista
tilannetta.

"Evankeliumi
tulee julistaa
konkreettisesti."

Palmu oli yksi kirkon nuorista
radikaaleista, joiden tavoitteena oli
osaltaan muuttaa kirkkoa ja maailmaa. Kristityksi sosialistiksi itseään
kutsuva Palmu oli mukana muun
muassa Suomen kristillisen ylioppi-

lasliiton toiminnassa. Puoluepoliittisesti hän kannatti SKDL:ää. Palmu
osallistui myös 60-lukulaisuutta
vahvasti symboloivaan Vanhan valtaukseen.
– Pyrimme toimimaan kolmannen maailman ja kotimaisten kehitysalueiden hyväksi. Perusajatukseni oli se, että kirkko ei ole olemassa
itseään varten, vaan muita varten.
Kirkon on pidettävä huolta niin lähellä kuin kaukana olevista lähimmäisistä.
– Osa kirkon ihmisistä ajatteli,
että me emme olisi saaneet puuhastella yhteiskunnallisten asioiden
parissa, vaan olisi pitänyt keskittyä
vain sielujen pelastamiseen. Kirkon
tulee kuitenkin julistaa evankeliumia konkreettisesti, siten että ihminen otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti.
– On jonkinlaista uskon halpamyyntiä pitää huolta vain sieluista.
Kritiikkini nousi nimenomaan uskon, ei jonkin poliittisen ideologian
pohjalta, sanoo Palmu ja muistuttaa, että muutostuulia kirkkoon toivat myös muut kuin nuoret.

Jyrkkyys vähentynyt

sekä työnohjaajana. Lisäksi hän on
julkaissut 13 kirjaa.
Palmun poliittisessa kannassa
on tapahtunut hienosäätöä.
– Nuorena olin SKDL:ssä, nyt
demareissa. Punavärin sävy on
lieventynyt, mutta edelleen pidän
itseäni jonkin sortin sosialistina.
Nuorena olin jyrkempi ja ehdottomampi. Vastaavasti rippikoululaiset
ajattelevat usein uskosta eri tavalla
kuin aikuiset.
Palmu on seurannut aktiivisesti
nykyistä turvapaikanhakijakeskustelua.
– Monien mielestä ensiksi täytyy pitää huolta omistaan, eikä Suomi pysty auttamaan koko maailman
ihmisiä. Minusta tämä ikivanha ajatus on vähän tympeä. Meidän köyhämme on ihmisten enemmistön
näkökulmasta rikas.
– Ongelma on lähinnä siinä, jos
oma itse ajatellaan maailman napana. Itselle on saatava ja oma asema
on turvattava. Tämän kritisointi ei
tietenkään ole meidän 60-lukulaisten keksintö. Ajatus löytyy aivan
kirkkaana muun muassa Uuden testamentin lehdiltä.

Palmu on tehnyt pitkän kirkollisen
uran korkeakoulupastorina, kirkkoherrana, johtavana sairaalapastorina, ulkosuomalaisten pappina

Heikki Palmu toimi Suomenniemen
kirkkoherrana vuosina 1979–1986.
Suomenniemelle hän tuli Oulun

Urahuippu Suomenniemellä

korkeakoulupastorin virasta.
– Ensin piti katsoa kartasta
missä Suomenniemi on. Paikka
vaikutti mukavalta ja seurakunta
sopivan kokoiselta. Tuolloin seurakunnassa oli aika tarkalleen tuhat
jäsentä.
Ennen Suomenniemelle tuloaan Palmu oli julkaissut jo useita
kirjoja.
– Ajattelin, että pienen seurakunnan kirkkoherrana aikaa jäisi
myös kirjoittamiselle. Se osoittautui turhaksi haaveeksi, papillahan
on töitä niin paljon kuin vain jaksaa
tehdä. Minulla oli myös ajatuksena
käydä paikkakunnan jokaisessa kodissa. Seitsemässä vuodessa ehdin
käydä ehkä puolessa.
Palmu toteaa pienen seurakunnan etuna olevan se, että seurakuntaelämä on läheisempää kuin isossa
seurakunnassa. Palmu kertoo viihtyneensä Suomenniemen seurakunnassa hyvin.
– Kontakti seurakuntalaisiin
oli erinomainen. Itä-Suomessahan
ihmiset ovat keskimäärin sosiaalisempia kuin Länsi-Suomessa.
– Olen usein vitsaillut olleeni tuolloin oman kirkollisen urani
huipulla: olinhan koko Suomenniemen kirkkoherra, sanoo Palmu,
joka siirtyi Suomenniemeltä Uuteenkaupunkiin johtavaksi sairaalapastoriksi.
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3 kulmaa

Jumala antaa sen,
mikä puuttuu

1.
2.
3.

Anna-Mari Kaskisen sanoittamassa ”Muutoksen aika” -kappaleessa
lauletaan lempeästi elämän uusista tuulista. Pelätä ei tarvitse, sillä
Jumala ”saapuu arkeen kuin ennenkin” – uuteen kutsuen, mutta matkan turvaten. Ja toisaalta, jos Jumala todella haluaa jonkin muutoksen
meissä vaikuttaa, Hän löytää kyllä keinonsa. Minun ei tarvitse kytistää
ja kipuilla koko ajan, olenko varmasti juuri nyt Jumalan suunnitelmassa. Kaskisen sanoin: ”Sydän hiljaa avautuu, valo syttyy sisimpään.”

”Herran Henki tulee sinuun, ja sinä muutut toiseksi mieheksi.” 1.Sam. 10:6

Olipa kiireinen työpäivä – nyt ei auta muu kuin mäkkäri ja telkkari!
Eilen se ei kyllä ollut hyvä idea; könysin sänkyyn vasta puoliltaöin ja
aamu oli yhtä tuskaa… Jäi soittamatta äidillekin, vaikka lupasin kysyä,
kuinka lääkärissä meni. Ja olisihan ne nastakengätkin, että pääsisi liukkailla lenkille, vaan käyttämättä ovat jääneet…
Välillä on hyvä vain olla rötköttää ja jos joku toinen vinoilee tietäväisenä vieressä, ei elämäntapoja varsinkaan tee mieli muuttaa. Jumalan kanssa voi kuitenkin jutella myös arjen pienistä asioista, harjoitella
kohtuutta ja muokata uusia tapoja. Miksi kokea jatkuvaa syyllisyyttä
huonoista valinnoista, kun voi –lempeästi ja tilanteiden mukaan joustaen– tarttua hyvään?

”Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan
muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne,
mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” Room. 12:2
Muuttua lempeämmäksi. Katsoa kirkkaammin silmin. Olla vähemmän
oikeassa ja etsiä enemmän yhteyttä ja ymmärrystä. Toimia tilanteen, ei
vain tunteen, mukaan. Siinäpä olisi uuden vuoden lupausta!

”Kuka on viisaan vertainen, ja kuka taitaa selittää asian?
Ihmisen viisaus kirkastaa hänen kasvonsa, ja hänen kasvojensa kovuus muuttuu.” Saarn. 8:1

Kohtaamispaikka

Varjoista
valoon
Lapset pelkäävät pimeää, aikuiset valoa. Lapsia pelottaa, kun ympäristö verhoutuu pimeään. Silloin mielikuvitus saa vallan ja synnyttää mörköjä. Aikuisiksi kasvaneet ovat tietoisia
omista varjoistaan, siitä pimeydestä, joka asuu
heidän sisällään. Pelko siitä, ettei tule rakastetuksi varjoineen päivineen, saa aikuisen kavahtamaan valoa ja piiloutumaan.
Muistan edesmennyttä äitiäni, jonka yksi
useista diagnooseista oli skitsofrenia. Äiti
viihtyi hämärässä. Hän rakasti syksyä ja pimeneviä öitä. Äiti puhui, että pimeässä hän kokee
olevansa turvassa. Lapsena en yhtään ymmärtänyt tällaista viehtymystä. Minua pimeä pelotti, ja niin se pelottaa myös kolmea lastani.
Äitini sairastui mieleltään aikana, jolloin
mielen sairaudet olivat häpeä ja tabu. Niistä vaiettiin, myös meillä kotona. Se, ettei asioista puhuta, ei saa aikaan sitä, ettei niitä ole
olemassa. Skitsofreenikkoäidin tyttärenä on
tehnyt kipeää huomata, miten kummallisia
asioita kasvoin pitämään normaaleina. Vasta
aikuisena on tullut mahdollisuus tuoda valoon
ja ymmärtää sitä, mikä lapsuudessa verhoutui
varjoihin. Toisaalta on avautunut näkymä äitini sielunmaisemaan: pimeä ja salailu on turvallinen vaihtoehto silloin, kun valoon ei voi
tulla omana itsenään.

"Ihminen
kaipaa valoon."

Ihmisen syvin kaipuu on tulla nähdyksi,
tulla rakastetuksi omana itsenään. Ihminen
kaipaa valoon. Jotta valoon uskaltautuu, tarvitaan kaksi asiaa: tarvitaan luottamusta ja luotettavia ihmisiä. Tarvitaan luottamusta siihen,
että varjoineen päivineen on rakastamisen
arvoinen. Tarvitaan ihmisiä, jotka ovat tulleet
niin sinuiksi omien varjojensa kanssa, etteivät
kavahda toisten varjoja, vaan tunnistavat niistä itsensä.
Seurakuntana meitä kutsutaan elämään,
jossa uskalletaan murtaa tabuja, avautua uudelle ja kohdata varjoja niin itsessämme kuin
toisissammekin. Jumala kutsuu elämään, jossa
Hän luo jatkuvasti uutta. Meidän tehtävämme
on antautua tuohon luomistyöhön. Se on tie
varjoista valoon.
Maija Haaparanta

Seurakunnassa tapahtuu
Anttola

» Missiossa on paikka sinulle
Lokakuun toisella viikolla Mikkeli täyttyy mukaansa tempaavasta Missio-ohjelmasta. Kuten parhaat juhlat, ei tämäkään
tapahtumasarja synny ilman iloista valmistautumista, vaan
sinunkin panostasi tarvitaan! Haluaisitko antaa auttavat kätesi kantoavuksi vai sykkiikö sydämesi kohtaamisille? Onko
sinulla innostavia ideoita ihmisten kutsumiseen tai tavoittamiseen esimerkiksi somemaailmassa?
Ota yhteyttä Mikkeli Mission pääsihteeri Erkki Laineeseen (0400 143 255, erkki.laine@evl.fi) ja löydä paikkasi
kokonaisuudessa. Tapahtumaviikkoa suunnitellaan koko
vuoden ajan, joten voit hyvin olla yhteydessä jo nyt, mikäli
niin haluat.
Tärkein tuki on kuluvan vuoden aikana kuitenkin rukous. Voit esimerkiksi valita lähipiiristäsi viisi ihmistä, joita
kannat rukouksin vuoden mittaan tai siunata kotikulmiasi
iltalenkillä. Entä miltä tuntuisi aloittaa työpäivä siunaamalla
työkavereita ja päivän aikana tapahtuvia kohtaamisia? Löytyisikö työyhteisöstä joku, jonka kanssa pitää vaikka lyhyt
aamurukoushetki?
Saavu myös yhteisiin iltoihin, joita järjestetään keväällä
seuraavasti:
Pe 17.3. klo 18 Mikkeli rukoilee -ilta Mikkelin Vapaakirkossa, Savilahdenkatu 26. Puhujina Mika Hänninen ja Antti
Kakriainen, bändi.
To 20.4. klo 18 Mikkeli Missio -infoilta Mikkelin Helluntaiseurakunnassa, Porrassalmenkatu 57. Mistä Missiossa
oikein on kyse? Mihin kysymyksiin haluaisit saada vastauksen? Tule kuulolle, olit sitten seurakunnan työntekijä,
luottamushenkilö, vanhimmiston jäsen, vastuunkantaja tai
muuten vain kiinnostunut olemaan mukana. Paikalla Ilkka
Puhakka ja Seppo Niemeläinen.
Pe - su, 21. - 23.4. United Mikkeli -raamatunopetusviikonvaihde Mikkelin Helluntaiseurakunnassa. Rukoillaan yhdessä kotikaupunkimme puolesta ja opitaan kohtaamisista.
Mukana Ilkka Puhakka ja Seppo Niemeläinen.

Jumalanpalvelukset kirkossa
Su 12.2. klo 10 Messu. Koskinen,
Karjalainen
Su 19.2. klo 17 Messu. Ukkonen,
Stenlund
Su 26.2. klo 10 Messu. Koskinen,
Stenlund
Su 5.3. klo 10 Messu. Koskinen, Kälviä
Su 12.3. klo 10 Messu. Koskinen,
Stenlund
Su 19.3. klo 17 Messu. Koskinen,
Stenlund
Su 26.3. klo 10 Messu. Mällinen,
Stenlund
Su 2.4. klo 10 Messu. Miettinen,
Stenlund
Muut
Ke 15.2. klo 13 Herättäjä-yhdistyksen
seurat kirkossa
Ke 22.2. ja 22.3. klo 14 Lauluhetki Palvelukeskuksella. Kahviraha mukaan

Haukivuori
Jumalanpalvelukset kirkossa
Su 12.2. klo 10 Yhteisvastuukirkko
srk-talossa. Liukkonen, Matilainen,
Kälviä. Kahvit
Su 19.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus
srk-talossa. Liukkonen, Siikavirta
Su 26.2. klo 10 Messu srk-talossa.
Martikainen, Siikavirta
Su 5.3. klo 17 Sanajumalanpalvelus
srk-talossa. Liukkonen, Kälviä
Su 12.3. Messu srk-talossa.
Liukkonen, Karjalainen. Lähetyskahvit
Su 19.3. klo 10 Messu srk-talossa.
Laine, Siikavirta
Su 26.3. klo 10 Perhekirkko srktalossa. Liukkonen, Määttä. Kahvit
Su 2.4. klo 17 Messu srk-talossa.
Liukkonen, Kälviä
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!
Kinkerit
Reformaation vaikutus Suomessa!
Ti 21.2. klo 17 Häkkilä Erämajalla,
Saksanrannatie 17. Liukkonen,
Siikavirta
Su 5.3. klo 13 Eteläiset kylät (PitkäAho-Sarseli-Moilala-Kirkonkylä)
Moilalan Erämajalla, Taulumäentie
494. Liukkonen, Martti Hotti
Ke 15.3. klo 13 Saari-TuliniemiLaukkola-Asema Pekka ja Tuula
Siikavirralla, Itäläntie 41. Liukkonen,
Siikavirta

» Haudanhoitosopimuksen
tekeminen on nyt ajankohtaista

Lähetys
Asemankylän lähetyspiiri ke 15.2. ja
15.3. klo 13 Pääskylässä, Koulutie 11.
Ke 1.3. ja 29.3. srk-talossa klo 12

Haudanhoitosopimuksia kesälle 2017 tehdään 30.4.2017
asti. haudanhoitotarjouksen voi pyytää sähköisenä mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/info-ja-asiointi/hautojen-hoito/haudanhoitotilauslomake. Sivulta löytyy lisäksi kuvia, lisätietoa kesäkukka- ja perennahoidoista sekä
hoitohinnasto.
Kesästä 2016 lähtien hoitoihin on tarjottu uutena
vaihtoehtona ekologista, kukatonta hoitoa. Kukaton hoito haudalla tarkoittaa, että seurakunta siimuroi muistomerkin ympäryksen ja huolehtii haudan siisteydestä.
Haudalle ei saa istuttaa kukkia, mutta leikkokukkia voi
tuoda. Sopimus tehdään vain vuodeksi kerrallaan. Hoitoa
ei ole saatavissa hiekkahaudoille.
Kesäkukka/perennahoitosopimuksen voi tehdä yhden, viiden tai kymmenen vuoden ajaksi. Hoitoon kuuluu keväällä tapahtuva kukkatilan kunnostustyö, kukkien istutus ja hoito, hauta-alueen hoito, sekä kukkatilan
syyskunnostus. Kesäkuun 10 päivän jälkeen alkaa kesähoitokukkien istutus, perennat voidaan istuttaa jo aikaisemmin.

Miesten piirit
Kaikenikäisille miehille, srk-talossa
klo 17: 13.2., 27.2., 13.3., 27.3.
Muut
To 9.2. klo 18 Ammenna ilostaseurakuntailta srk-talossa. Liukkonen,
Matti Manninen. Tarjoilua alk. 17.30
To 16.3. klo 18 Kristittyjen yhteinen
rukousilta srk-talossa. Yhteistä
rukousta Mikkelin seudun ja
Haukivuoren puolesta. Esko Räsänen,
Ulla ja Hannu Häkkinen, Liukkonen
Su 26.3. klo 13 Virsiseurat AnnaLiisa Hotilla, Pohjalahdentie 1480.
Liukkonen, Martti Hotti

Ristiina
Jumalanpalvelukset kirkossa
Su 12.2. klo 10 Messu, rippikoulupy-

hä. Rossi, Nousiainen
Su 19.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Rossi, Karjalainen
Su 26.2. klo 10 Messu. P. Palm, Nousiainen
Su 5.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Kilpeläinen, Husso
Su 12.3. klo 10 Konfirmaatiomessu.
Rossi, Nousiainen
Su 19.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
jonka jälk. keittolounas ja ohjelmallinen Naistenpäivä srk-keskuksessa.
Marjut ja Amarjit Chugh tuovat terveisiä Intiasta
Su 26.3. klo 17 Yhteisvastuumessu.
Rossi, Nousiainen
Su 2.4. klo 10 Messu, lähetyspyhä. P.
Palm, Nousiainen
Kohtaamispaikka
Srk-keskuksessa torstaisin klo 9-11.
Tule vaihtamaan päivän kuulumiset
kahvikupin äärellä.
Tied. 0400 143 668

Ristimäki
Jumalanpalvelukset
Tuomiokirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 12.2. klo 10 Messu tuomiokirkossa. Laine, Husso, Fermaatti-kuoro
Su 19.2. klo 10 Messu tuomiokirkossa. J. Palm, Kallio
Su 26.2. klo 10 Messu. Mällinen,
Kallio, Tuomiokirkkokuoro
Su 5.3. klo 10 Messu. Karasti, Karjalainen
Su 12.3. klo 10 Konfirmaatiomessu.
Ikonen, Kälviä. Messun jälk. lähetysaiheinen kahvitilaisuus srk-keskuksen
Ristimäkisalissa. Sanna Suutari, Mällinen
Su 19.3. klo 10 Messu. Koivikko,
Husso
To 23.3. klo 13 Muistimessu. Kilpeläinen, Kälviä. Lauletaan vanhan virsikirjan virsiä
Su 26.3. klo 10 Messu. Ilkka Paukkalan lähtösaarna, Kallio, Tuomiokirkkokuoro
Su 2.4. klo 10 Messu. Jaan Tammsalu
s., Kallio
Päivähartaudet
tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo 12.
Ehtoollinen 22.2., 8.3., 22.3., 5.4.
Hiljainen iltahetki
Hetki tuomiokirkon kryptassa antaa
mahdollisuuden olla Jumalan hoidettavana, tilaisuuden päätteeksi yhteinen teehetki. Tule hiljentymään ja
rukoilemaan klo 19: 16.2., 16.3.
Rukoustunti
Joka ma, ke ja pe klo 10-12 srk-kesk.
kellarikerroksessa
Kylväjä-piiri
Srk-kesk. Aulakahviossa klo 16: su
12.2. Koulutusvastaava Pentti Marttila: Seurakunta lähettää kaikkeen maailmaan, su 12.3. Aluekoordinaattori
Hanna Räsänen: Seurakunta toimii lähetystyö elävässä seurakunnassa
Mikkelin Kristityt Ikinuoret
Kokoontumiset srk-keskuksen Aulakahviossa klo 13: 7.3. ja 4.4.
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.
Iloa laulusta!
Tuomiokirkon kryptassa torstaisin klo
13: 9.2., 9.3. ja 6.4. Lauletaan yhdessä
virsiä ja hengellisiä lauluja. Laulattamassa Juha Kälviä
Lähemäki
Su 19.2. klo 15 Ystävyyttä ja yhteistä
vastuuta, messu Lähemäen srk-
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talossa. Paukkala, S. Kettunen. Kahvit.
Kuljetus järjestetty: jos olet huonojalkainen ja tarvitset kyytiä, ilmoita
Heikki Huttuselle p. 040 703 1667
Su 12.3. klo 15 Mukulamessu srktalossa. Kilpeläinen, Kallio
Su 19.3. klo 17 Yhteisen leivän jaamme –messu srk-talossa. Niko Seppä
saarnaa
Laajalampi
Kirkkohetki ja ehtoollinen
Srk-kodissa su klo 15: 26.2. Jumalan
rakkauden uhritie, Gideonit vierailevat, kahvit. 19.3. Jeesus, Pahan vallan
voittaja. Kahvit
Su 2.4. klo 15 Raamatun äärellä srkkodissa. Laine
To 6.4. klo 17 Puuhailta pääsiäisaskartelun parissa. Materiaali- ja tarj.
maksu 3€

Savilahti
Jumalanpalvelukset
Pitäjänkirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 12.2. klo 10 Messu. Luukkonen, S.
Kettunen
Su 19.2. klo 10 Messu Pitäjänkirkossa,
rippikoululaisten kirkkopyhä. Karasti,
S. Kettunen. Messun jälk. lähetysaiheinen kahvitilaisuus Kirkonmäen
srk-talossa. Sari-Anne Vauhkonen ja
nuoret, Tuulia Ikonen
Su 26.2. klo 18 Iltamessu Kirkonmäen
seurakuntatalolla. Luukkonen, Määttä, kirkkokuoro
Su 5.3. klo 10 Tekstitetty messu. Riitta
Kuusi, Määttä, kirkkokuoro
Su 12.3. klo 10 Messu. Mauri Laine
lähtösaarna, S. Kettunen
Su 19.3. klo 10 Messu. T. Kettunen,
Määttä, kirkkokuoro
Su 26.3. klo 18 Hiljaisuuden messu
Kirkonmäen seurakuntatalolla. T.
Kettunen, S. Kettunen
Su 2.4. klo 10 Messu. T. Kettunen,
Määttä, kirkkokuoro
Otava
Su 19.2. klo 12 Otavan olympialaiset,
lähtö seurakuntatalolta
Su 5.3. klo 12 Messu srk-talossa.
Kirkkokuoro
Su 19.3. klo 15 Hiljaisuuden messu
seurakuntatalossa. Leena SilvonenJokinen, Hanna-Liisa Koistinen-Purps,
T. Kettunen, S. Kettunen, Marja Holm,
Sonja Paukkunen
Su 2.4. klo 15 Perhemessu ja tasauspäivän ruokailu srk-talossa. T.
Kettunen, S. Kettunen, martat, Marja
Holm
Rantakylä
Su 12.2. klo 15 Messu srk-kodissa.
Luukkonen, Määttä
Su 12.3. klo 15 Messu srk-kodissa.
Luukkonen, Määttä
Kinkerit
To 9.2. klo 18 Rahula Heikki ja RiittaTorniaisella, Rahulantie 28. T. Kettunen, S. Kettunen
Ke 15.2. klo 18 Tikkala Pentti ja Sirkka
Parkkisella, Tikkalantie 30. T. Kettunen, S. Kettunen
To 16.2. klo 18 Hiirola Hilkka Asikaisella, Pieksämäentie 140. T. Kettunen,
S. Kettunen
Su 19.2. klo 13 Kekkola-Korpikoski
Kaija Hokkasella, Kolontie 7A. Luukkonen, Määttä
Su 19.2. klo 18 Ihastjärvi-Paajala-Pulliala Ulla ja Heikki Haposella, Ihastjärventie 128. Luukkonen, Määttä
Su 19.2. klo 18 Pajula Arja ja Taisto
Liikasella, Pajulantie 103. T. Kettunen,
S. Kettunen
Ma 20.2. klo 18 Rämälä-SeppäläSuonsaari Marja ja Pertti Haikosella,
Seppolantie 2a. Luukkonen, Määttä
To 23.2. klo 18 Vatila-Tuukkala- Olkkolanniemi Petri Pekosella, Porrassal-

Seurakunnassa tapahtuu
mentie 59. T. Kettunen, Kälviä
Su 26.2. klo 18 Harjumaa-Vanhala
Jari ja Kaarina Hännisellä, Porkkalantie 31. Luukkonen, Määttä
Su 5.3. klo 13 Kakriala-Santara Lea
Kakriaisella, Harjunniementie 4.
Luukkonen, Karjalainen

Suomenniemi
Jumalanpalvelukset kirkossa
Su 12.2. klo 17 Sanajumalanpalvelus. Karasti, Kemppinen

Su 19.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Martikainen, Kemppinen
Su 26.2. klo 10 Messu. Matti Wirilander, Kälviä. Kirkkokyyti
Su 5.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus.
Ikonen, S. Kettunen
Su 12.3. klo 17 Messu. Koivikko,
Husso. Kirkkokyyti
Su 19.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 26.3. klo 10 Messu. Kirkkokyyti
Su 2.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Kinkerit
Su 12.2. klo 13 Luotolahti Marja-

Leena ja Markku Karhulla, Kuusenhaontie 277
Ke 15.2. klo 18 Kauria-Punkka Outi
ja Pekka Kaurialla, Ylä-Väkkäräntie 77
Su 5.3. klo 12 Kiesilä-Pajulahti-Kakkola Jussilassa, Rantasuontie 10
Su 26.3. klo 12 Karkaus Saara ja
Juhani Ripatilla, Karkauksentie 945
Matti Wirilander ja Maria Kemppinen
Muut
Keskustelukerho srk-kodissa torstaisin klo 14: 9.3., 6.4. ja 4.5. Matti
Wirilander. Kahvitarj.

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

Kokemuksia kummin kanssa
Kummeille ja kummilapsille on tänä keväänä tarjolla paljon yhteistä
toimintaa. Unohtumaton kokemus voi löytyä vaikka jääkiekkokaukalosta.

Kummiuden ei tarvitse tarkoittaa vain kiireessä valittua
joulu- ja syntymäpäiväpakettia
tai satunnaista puhelinsoittoa.
Parhaimmillaan kummilapsen
ja kummin välille voi muodostua elämänmittainen suhde,
jossa jaetaan arkea, ajatuksia
ja kokemuksia.
Tämän tietää myös Mikkelin Jukurien puolustaja Marko
Kauppinen, joka sattuu olemaan myös viisinkertainen
kummisetä.
– Liikkuva työni aiheuttaa
sen, että kaikkia kummilapsia
en pysty tapaamaan säännöllisesti. Silti parhaita hetkiä ovat
aina kohtaamiset lasten ja perheiden kanssa – se, kun teemme jotain yhdessä, Kauppinen
kertoo
kummilapsikatraastaan, joista yksi asuu Mikkelissä ja muut ulkopaikkakunnalla.
– Kesäkausina vietämme sitten enemmän aikaa perheittäin
ja monessa tapauksessa omat
lapsemme ovat samoissa leikeissä kummilasten kanssa. Se syventää suhdetta entisestään.
Kauppinen kokee kummiuden kunnia-asiana. Nuoren kasvua ja varttumista voi
seurata erityisenä vastuuhenkilönä kuin isoveljen roolissa:
kuunnellen, tukien ja tarjoten
yhteisiä kokemuksia. Pienetkin yhteiset hetket voivat jäädä
merkkihetkinä mieleen, kun ne
jaetaan juuri kummin kanssa.
– Oma kummisetäni oli

Lapset
ja perheet
Lisätiedot: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/toiminta/lapset tai
Facebookissa, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset
Kerhojen ja muskarien talviloma
viikolla 9
Päiväkerhot
Seurakuntien päiväkerhot on tarkoitettu 3-5-vuotiaille kotihoidon ja perhepäivähoidon lapsille. Kerhopaikat
ja lisätietoa toiminnasta löydät kotisivultamme ja Facebookista, osoitteet
yllä. Tied. 0400 143 242

Marko Kauppinen
kummipoikansa
Eemeli Pippurin kanssa
Jukurien järjestämässä
perhetapahtumassa.

» Oma leiri 6.-luokkalaisille
Susiniemessä 17.–19.3.
Leiri on suunnattu n. 11–13 vuotiaille tytöille ja pojille periaatteella ”paljon harjoituksia, vähän teoriaa”. Tervetulleita
ovat kaikki kuutosluokkalaiset, jotka haluavat opetella tulemaan vielä paremmin toimeen itsensä ja muiden kanssa.
Leirillä tehtävät harjoitukset johdattavat meidät miettimään
omaa tapaamme elää ja toimia erilaisissa tilanteissa kotona,
koulussa ja vapaalla.
Viestintätaitojen opettelun lomassa pidämme mukavaa
iltaohjelmaa, saunomme ja syömme hyvin. Hinta 20€ sis.
majoituksen, ruokailut, kuljetuksen tuomiokirkolta sekä materiaalit. Ilm. 14.2. klo 17 – 21.2. klo 12 osoitteessa www.
mukaan.net. Tied. 0400 143 248

» Hautausmaiden kausi- ja
kesätöiden haku alkanut
Seurakunnan hautausmaat ja puistot työllistävät joka kesä
noin 40 aikuista kausityöntekijää ja 35 nuorta kesätyöntekijää. Haku tapahtuu sähköisillä hakulomakkeilla mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi./Info-ja-asiointi/Avoimet-tyopaikat.
Voit myös käyttää oheisia QR-koodeja. Lisätietoja p. 0400
143 310, sirpa.jamsa@evl.fi

Kausityö

pelimatkalla Englannissa ja
toi sieltä tuliaisiksi Liverpoolin pelipaidan ollessani seitsenvuotias. Olen nyt kolmekymmentä vuotta fanittanut
joukkuetta ehdoitta, kertoo
Kauppinen oman tärkeän kummimuistonsa.
– Oman kummityttöni vein
puolestaan eräs joulunalusaika Jyväskylässä kaupungille.
Kävimme yhdessä Pannukakkutalossa ja hän sai valita itselleen mieluisan lahjan. Yhdessä
vietetystä ajasta jäi molemminpuolinen mukava muisto.
Kauppinen
kannustaakin kokemaan erilaisia asioita
oman kummilapsen kanssa.
Yksi vaihtoehto on saapua ystävänpäivänä
Jukurit-Lukko
-kummiotteluun, jossa on itse
pelin lisäksi tarjolla myös seurakunnan kasvatustyön järjestämiä toimintapajoja.
– Seurana toivomme, että
Perhekerhot
Kokoontuvat ke klo 9 -11 Anttolassa,
Kirkonmäellä, Lähemäellä, Otavassa,
Rantakylässä ja Rouhialassa sekä pe
Haukivuorella klo 10-12. Mukavaa
puuhaa isoille ja pienille, lisäksi mahd.
nauttia korvausta vastaan kahvi- ja
mehu sekä kahvileipätarjoilusta.
Tarkemmat tiedot nettisivuilta ja
lastenohjaajilta. Tervetuloa aikuiset
ja lapset!
Muskarit
Muskarissa iloitaan ja leikitellään
musiikin tahdissa sekä opetellaan
musiikin perusasioita. Tahdomme
musiikillisten elämysten lisäksi vahvistaa sekä lasten että aikuisten seura-

pelimme voisivat tuoda ihmisiä yhteen. Pelaajanakin on
upea nähdä katsomosta lasten
iloisia ilmeitä ja kummin kanssa ottelusta voi muodostua
varsinainen elämys, Kauppinen kannustaa.
Jukurit-jännärin
jälkeen
oman kummin tai kummilapsen
voi kaapata kainaloon ja painella polskimaan Rantakeitaaseen,
jossa järjestetään kevään ajan
joka kuun viimeinen perjantai
kummien ja kummilasten yhteisiä vesipeuhuupäiviä.
Kaikkien päivien teemana
on yhdessä tekeminen ja kokeminen ja tarjolla on muun muassa erilaisia tehtävärasteja,
vesijumppaa ja -muskaria. Päivän anti tarjoillaan tavalliseen
sisäänpääsyhintaan ja mukana
menossa ovat Mikkelin kaupunki, Rantakeidas, Keidas
Cafe ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.
kuntayhteyttä ja tutustuttaa samalla
kirkkovuoden kiertoon. Muskari on
vahva osa seurakuntamme varhaiskasvatusta. Tervetuloa muskariin!
Anttola srk-talossa ti klo 9-9.45. Tied.
0400 143 318
Taaperomuskari Rouhialan srk-kodissa joka toinen ma klo 9.30-10.15, 2-3v
lapsille vanhempineen. Tied. 0400
143 318
Ristiina Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2, to klo 9-9.30 talon väki sekä
9.30-10 lapset ja aikuiset. Uusien ja
tuttujenkin laululeikkien parissa musisointia yhdessä.Tied. 0400 143 672
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Kesätyö

Joululahjaidea
omalle kummille
ja kummilapsille!

Anna lahja,
jossa on
tunnetta!

Kummipeli
ystävänpäivänä
14.2.

Kummipeliin kaksi
yhden hinnalla!
Joululahjaidea
omalle kummille
ja kummilapsille!
Liput alk. 10€

Anna lahja,
jossa on

Seurakunnassa tapahtuu
» Aamupala aviopareille
La 18.2. klo 9-11, Kahvila&Leipomo Vilee,
Raatihuoneenkatu 14
Kevään avioparitapahtumana järjestetään aamupala, jossa
aiheesta ”Rakkaussuhteen tuhoojat. Mitä ne ovat ja miten
ne voitetaan?” alustavat Elina ja Ukke Holappa Vantaalta.
He ovat omakohtaisten kokemusten kautta päätyneet
luennoimaan avioliittoon liittyvistä aiheista.
- Syvissä soissa on
tarvottu ja on suorastaan Jumalan ihme että
kaikesta on selvitty,
kertoo Elina Holappa.
Vaikeista asioista on
päästävä eteenpäin ja
on turha kuvitella, etteikö muillakin ihmisillä
olisi samoja haasteita
liitoissaan.
Holapat alustavat
aihetta oman tarinansa
kautta pohtien, mitkä
asiat ovat tuhoojia ja
miten ne syövät luottamusta ja tunnesuhdetta. Suhteissa voi olla myös piilotettua tuhoisaa käytöstä,
joka on vaikea havaita.
Yli 2-vuotiaille lapsille on järjestetty lapsiparkki srkkeskuksen Kuuttituvassa klo 8.30 alkaen. Aamupala 20€/
pari sis. tarjoilun ja lapsiparkin. Ilmoittautuminen 13.2.
mennessä srk:n kotisivulla tai 0400 143 403.

» Fermaatti juhlii toivon ja
rauhan lauluin
Fermaatti-kuoro juhlii 30-vuotista taivaltaan tuomiokirkossa sunnuntaina 19. maaliskuuta kello 16. Konsertti on koottu teemalla Rauhan ja toivon lauluja ja ohjelmatuotto lähetetään Kirkon Ulkomaanavun kautta Syyrian lapsille.
Konserttiohjelmistoon on koottu sopiva sekoitus uutta
ja vanhaa. Mukana on muun muassa Toivon talo- ja Liekitmusikaaleista tuttuja kappaleita, afrikkalaisia rytmejä sekä
tunnelmapaloja Suomalaisesta messusta. Uutta tuotantoa
edustavat puolestaan Pekka Huokunan teksteihin kirjoitetut kappaleet. Konsertissa kuullaan musiikkia myös Pekka
Simojoelta, Lasse Heikkilältä, Jaakko Löytyltä ja Timo-Matti
Haapiaiselta.
Juhlakonsertti on Fermaatille ominaiseen tapaan täynnä tunnetta, toivoa ja rennon iloista yhteistä tekemistä.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan jaettuun juhlahetkeen!

Pyhäkoulut
Pyhäkoulu on lasten ikioma kirkkohetki, joka kestää puolesta tunnista
tuntiin. Ohjaajina ovat vapaaehtoiset
seurakuntalaiset. Tervetulleita ovat
kaikki 3v. täyttäneet ja sitä vanhemmat lapset. Tied. 0400 143 424
Laajalammen srk-koti su klo 12
Tupala Mäkituvantie 2F 30, su klo 11
Rämälän koulu Vehmaskyläntie 1, la
18.2. ja 11.3. klo 9.30
Haukivuori srk-talo, su 12.2. klo 10
Lastentupa
4 v. täyttäneille lapsille la klo 9.3012.30. Ohjelmassa pyhäkouluhetki ja
monenlaista mukavaa puuhaa sisällä
ja ulkona. Mukaan omat eväät, sisäjalkineet ja sään mukainen ulkoiluvarustus. Maksuton.
Anttola srk-talo 18.3., tied. 0400
143 454
Haukivuori srk-talo 11.3., tied. 0400
143 436
Mikkeli srk-keskuksen Kuuttitupa
11.2. ja 11.3., tied. 0400 143 320
Ristiina srk-keskuksen päiväkerhotila
18.2. ja 18.3., tied. 0400 143 671
Perheleiri 31.3.- 2.4.
Susiniemen leirikeskuksessa, seuraa
ilmoittelua kotisivullamme
Lasten kesäkerhot ja päiväleirit 5.22.6.
Kesäkerhot 4-9- vuotiaille ja päiväleirit 6½- 9- vuotiaille. Ilm. alkaa maaliskuussa. Lisätietoja myöhemmin
nettisivuiltamme ja kerhojen kautta

Tytöt ja pojat
Kerhot
Seurakunta järjestää tytöille ja pojille
mukavaa ja monipuolista kerhotoimintaa kokkailusta bänditoimintaan
ja sählystä puuhailuun. Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautuminen www.
mukaan.net.
Donkkis Big Night, E-Savon Ev. lut.
Kansanlähetys
Donkkis Big Night on junioreiden
toiminnallinen ilta. Tied. Etelä-Savon
Kansanlähetys/Sari-Anne Vauhkonen
044 542 5466
Anttolan srk-talo ti 28.3. klo 16-18.15
Haukivuoren srk-talo ti 7.3. ja 4.4. klo
16-18.15
Ihastjärven koulu ma 6.3. ja 3.4. klo
17.30-19.45
Lähemäen srk-talo pe 24.2. ja 24.3.
klo 17.30-19.45
Rantakylän srk-koti to 16.2. ja 30.3.
klo 17.30-19.45
Ristiinan koulukeskus to 6.4. klo
17-19.15
Järj. Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys
ja Mikkelin tuomiokirkkosrk
Praising Kids -gospel-liikuntaryhmä
Lähemäen srk-talossa klo 17
Perjantaisin: 17.2., 10.3., 17.3., 31.3.,
7.4.
Tied. Sari-Anne Vauhkonen 044 542
5466

» Etsitkö tiloja tapahtumaasi
varten?
Susiniemen leirikeskus sijaitsee Puulan rannalla, vain 20 km
Mikkelistä etelään päin. Leirikeskusta on mahdollista vuokrata omiin tilaisuuksiin, mm. juhlien, kokousten ja virkistyspäivien järjestämiseen.
Leirikeskuksessa on erilaisia tiloja 10-80 hengen ryhmille, tilanteen mukaan mahtuu jopa 100 henkilöä päivätapahtumiin. Käytettävissä ovat päärakennus kokoustiloineen,
kaksi rantasaunaa, suuri kota ja laaja piha-alue pelikenttineen. Majoitusta voidaan tarjota 64 hengelle.
Löydät kuvia ja voit tutustua leirikeskukseen seurakunnan nettisivulla (Kirkot ja tilat/Leirikeskukset). Ota yhteyttä,
niin räätälöidään yhdessä tilaisuuteesi sopiva paketti.
Susiniemen emäntä Tarja Lappalainen p. 0400 143 480
tarja.lappalainen@evl.fi, susiniemi.mikkeli@evl.fi

Nuoret
Tapahtumien tarkemmat ajat ja paikat ja paljon lisää uusia tilanteita löytyy: www.mukaan.net ja Facebook:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
nuoret
Leirit
17.-19.2. Nuortenleirit Susiniemessä
ja Ruunaniemessä
10.-12.3. Nuortenleiri Susiniemessä
7.-9.4. Nuortenleirit Susiniemessä ja
Ruunaniemessä
21.-23.4. Vanhojen nuorten leiri Susiniemessä
Nuortenillat
9.2., 9.3., 6.4. ja 4.5. Otavan srk-talo
13.4. Rantakylän srk-koti

Muut
19.2. RipariJumis Pitäjänkirkossa
25.3. Gaalailta srk-keskuksessa
26.4. Yhteisvastuupuksunen
Kartsakirkot keskiviikkoisin klo 20.45.
tuomiokirkon kryptassa
Nuotta-nuortenillat
Lähemäen srk-talossa klo 18
Perjantaisin 17.2., 10.3., 17.3., 31.3., 7.4.
Järj. Etelä-Savon Kansanlähetys,
OPKO Tied. Sari-Anne Vauhkonen
044 542 5466
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Matti Karjalainen: Hautauskulttuurimme muutokset
Miesten piiri
Kaikille miehille avoin hengellinen
keskusteluryhmä Kirkonmäen srktalon kahviossa. Kokoontumiset joka
ke klo 14. Tied. Raimo Paajanen 0400
653 736

Ikäihmiset
KERHOT ALUEITTAIN

Opiskelijat ja
nuoret aikuiset
Kolme kohtaamista -illat nuorille
aikuisille ja opiskelijoille
Keskiviikkoisin klo 18 tuomiokirkon
kryptassa
Lisätiedot wp.sekl.fi/savo/ tai SariAnne Vauhkonen p. 044 542 5466
Järj. Etelä-Savon Ev. lut. Kansanlähetys ja Mikkelin tuomiokirkkosrk
8.2. Matti Manninen: Rohkaisemisen
armolahja
15.2. Raamis
22.2. Heli Peltola ja kumpp.: Voinko
aina vaan kasvaa?
1.3. Raamis
8.3. Markku Liukkonen
15.3. Raamis
29.3. Raamis
5.4. Juha Palm
12.4. Raamis/ Ilonmessun suunnittelu
Kokouskellarissa
26.4. Raamis
7.5. Ilonmessu, T-M, Juha K, Asante
10.5. Raamis
17.5. Mari Parkkinen
24.5. Raamis
26.-28.5. Leiri Ruunaniemessä

Naiset ja äidit
KaikkiNaiset
Tervetuloa kaikenikäiset ja kaikenlaiset naiset kuulemaan mielenkiintoisia
alustuksia ja keskustelemaan, lopuksi
kahvit. Kokoonnumme srk-keskuksen
Savilahtisalissa klo 17.30:
Ma 13.2. Itä-Savon päätoimittaja Tiina
Ojutkangas
Ma 13.3. Etelä-Savon Käräjäoikeuden
laamanni Maria Virtanen
Praising Ladys
Naisten ylistystanssiryhmä Lähemäen
srk-talossa, parittomat tiistait klo
18. Yhteyshlö Talvikki Haapaniemi p.
044 501 0430
Naisten tuumauspiiri
Suomenniemen srk-kodissa ti klo 17:
7.2., 7.3. (klo 18!), 4.4., 2.5. Kahviraha
2€. Tied. 0400 143 722
Äitien saunailta
Ruunaniemen rantasaunalla pe 10.2.,
pe 10.3., to 20.4. ja to 18.5. klo 1820.30. Saunomista, juttelua, iltapalanyyttärit, hartaus. Tied. 0400 143 668

Miehet ja isät
Aloittelijoiden raamattupiiri miehille
Parilliset tiistait klo 17 srk-kesk. Aulakahviossa. Tied. Veli-Ville Varneslahti
0440 888 107
Miesten keskusteluillat
Iltojen aiheet ja alustukset koskettelevat miehen elämänpiiriä, alustuksen
jälkeen keskustelua. Yritys tai yhteisö
jossa vieraillaan tarjoaa kahvit ja
esittelee toimintaansa. Lopuksi iltahartaus. Aloitus klo 18.
Ti 14.2. Mikkelin Betoni, Pursialankatu 15. Markku Leminen: Luopumisen
tuska ja toivo
Ti 14.3. Tertin Kartano, Kuopiontie
68. Heikki Väätämöinen: Mikkelistä
Myanmariin – avustustoiminta ammattina
Ti 11.4. Danske Bank, Mikonkatu 6.

Anttola
Kyytikerho srk-talossa to 9.2., 23.2.,
9.3., 23.3., 20.4., 4.5. ja 18.5. Kahvi
2€. Eläkeläisten virkistyspäivä 6.4. klo
9.30-14.30. Tied. ja kyytilistan ylläpito
0400 143 258
Haukivuori
Pöytä on katettu srk-talossa kerran/
kk to klo 10-12. Lounas ja kahvi 8€.
Kokoontumiset: 23.2, 30.3, 27.4. Tied.
0400 143 434
Ristiina
Srk-keskuksessa to klo 11-13: 9.2,
23.2, 9.3, 23.3, 6.4. Lounas ja kahvi
9€, taksikyyti kirkonkylästä 6€. Tied.
0400 143 452
Porinapiiri (Raamattu- ja kesk.piiri)
srk-keskuksessa paritt. torstait klo 1011.30 Tied. 0400 143 452
Ristimäki
Laajalammen srk-kodissa kahvikerhot 20.2. ja 20.3 klo 12.30-14. Ma
6.3 ja 3.4.ruokailu 11.30, ohjelma
12.30. Lounas ja kahvi 8€. Tied. 0400
143 238
Srk-keskuksen Aulakahviossa ke 8.2.
klo 13 (joka toinen ke). Kahvi 2€.
Tied. 0400 143 237
Kiiskinmäen Päiväkeskuksen kerhotilassa to klo 13: 9.2., 23.2., 9.3., 23.3.,
6.4., 20.4., 4.5. Kahvi 2 €. Tied. 0400
143 722
Lähemäen srk-talossa, lounaskerrat
16.2., 16.3., 27.4., 11.5. klo 10.15
jumppa, klo 11 lounas (7 €), klo 12
ohjelmaa, klo 13 kahvi (1 €). Kahvikerrat 2.3., 30.3. klo 12.30 jumppa, klo
13 ohjelma, klo 14 kahvi (2 €). Tied.
0400 143 257
Senioritiistai srk-kesk. salit, 2.krs,
tammi-huhtikuussa kk:n viimeinen
ti klo 10-12. Asiantuntijaluento klo
10, lounas (8€) klo 11.15. Tied. Matti
Wirilander p.040 529 5358
Savilahti
Vanhemman väen kerho Kirkonmäen
srk-talossa to klo 10.30-11.30: 9.2.
9.3., 6.4, 4.5. ja 1.6, lounas 11.30, 6€.
Tied. 0400 143 429
Päiväpiiri Rantakylän vanhustentalon
kerhohuone, joka toinen ke klo 14:
15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4.eht.
hartaus… Tied. 0400 143 429
Vanhemman väen piiri Otavan
srk-talossa ti 24.1, 7.2, 21.2, 7.3,
21.3,4.4,18.4,2.5. Sauna ja uinti
10-11, lounas klo 12, 6€. Tied. 0400
143 419
Suomenniemi
Srk-kodissa klo 13-15, 21.2., 21.3.,
18.4., 16.5. Kahvi 2€. Tied. 0400 143 722

Diakonian
aamupalat
ja pienryhmät
Diakonian aamupalat
Haukivuori Työnkulman kerhohuone
ke klo 9-10. Ristiina Pellosniemen
koulu ma klo 9-10. Mikkeli Ei diakonian aamupalaa. Diakoniatyöntekijä
tavattavissa lounaalla tiistaisin klo
11 Mikkelin Työttömissä, Porrassalmenk.1.
ANTTOLA
Tied. 0400 143 258
Diakonian päivystys helmikuun alusta
ma klo 13-15 (tai soita ja sovi muu
aika)

Seurakunnassa tapahtuu
Päivä kerrallaan -päihdekuntoutujien
vertaistukiryhmä Rinnetien kerhohuoneessa ti klo 14-16: 21.2., 21.3. ja
25.4. Tarj. 2€
Peittotalkoot srk-talossa ke 8.3., 12.4.
ja 10.5.
Aamuvirkut srk-talossa klo 10-12:
7.3. 4.4. ja 16.5. rantsun talkoot. Tarj.
2€. 12.-13.4. klo 11 osallistumme Yvtempaukseen kaupoilla
Päiväkahvihetki Rinnetie 5:n kerhotilassa klo 13-14: 13.2.,13.3., 10.4.
ja 15.5.
HAUKIVUORI
Diakonian päiväkahvit srk-talon
kahviossa 2xkk. Kahvi 3€ diakonian
hyväksi
Tiistaitupa srk-talon Takkatuvassa ti
klo 12. Ohjelmasta vast. eri järjestöt
ja srk. Kahvi 2€.
MIKKELI
Kirkonemännät ja diakoniawäki
Kirkonmäen srk-talossa ma klo 10:
6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4. Tied. 0400
143
Saunaillat
Pitkäjärven srk-kodilla kaikki saunavuorot klo 17.30-20. Saunamaksu
2€/hlö. Ma ja ke naiset ja tytöt, ti ja
to miehet ja pojat. Tied. 0400 143
419
TYÖTTÖMÄT/TYÖIKÄISET
Työttömien vertaisryhmä ti 14.2.,
14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5.
klo 9.30-10.30, Porrasalmenk. 1.
VAMMAISTYÖ
Kehitysvammaiset
Haukivuori Srk-kerho Pääskylän
palvelukodissa ti klo 13-14, 1 krt/kk.
Tied. 0400 143 434
Mikkeli Srk-keskuksen Aulakahviossa
ke 8.3. ja 5.4. klo 18-19. Tied. 0400
143 238
Kuurot/viittomakieliset
Tied. anne.poyry@evl.fi tai 0400
143 419
Srk-ilta Kirkonmäen srk-talossa klo
16-18: 21.2, 21.3, 2.5.
Viittomakielinen iltakirkko tuomiokirkon kryptassa 12.4 klo 18
Huonokuuloiset
Tekstitetty selkokielinen messu 5.3.
klo 10 Pitäjänkirkossa
Näkövammaiset
Näkövammaisten kerho tauolla. Kevätkaudella vain retkipäivä 16.5. Tied.
0400 143 238

Vapaaehtoiset
Lue vapaaehtoistoiminnasta lisää:
vapaaehtoistyö.fi/mikkeli
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteys Mari Ylöseen
0400 143 232 tai Hannele Häkkiseen
0400 143 253. Voit soittaa myös
suoraan oman alueesi diakoniatyöntekijälle.

Sururyhmät
Tukea surun keskelle, kun läheisen
kuolemasta on aikaa noin 3 – 12 kk
Läheisensä menettäneiden ryhmät
Srk-keskuksessa, Savilahdenk. 20.
Tied. ja ilm. 22.2. menn. 0400
143 257, tarja.nousiainen@evl.fi.
Ryhmät:
Ti 10-11.30: 7.3., 14.3., 28.3., 4.4.,
18.4., 25.4., 9.5.
To klo 16.30-18: 9.3., 16.3., 30.3.,
6.4., 20.4., 4.5., 18.5.
Lapsensa menettäneiden ryhmä
Ryhmä alkaa, kun ilmoittautuneita on
sopivasti, paikka sovitaan myöhemmin. Tied. ja ilm. 044 351 4169, raila.
leino-ehrnrooth@esshp.fi

Mikkelin kriisikeskus järjestää ryhmiä
mm. äkillisesti läheisensä menettäneille ja itsemurhan tehneiden läheisille. Tied. ja ilm. Kriisikeskukseen p.
015 214 401

Lähetys
Lähetyspiiritoimintaa
Ma klo 12.30 Laajalammen srkkodissa (13.2.,27.2., 13.3., 27.3.), klo
13 keskustan piiri srk-kesk. Aulakahviossa (20.2., 6.3., 20.3., 3.4.), klo
18 Lähetyskummit Pitkäjärven srkkodissa (20.2.,6.3., 20.3., 3.4.)
Ti klo 13 Pitkäjärven srk-kodissa
(14.2., 28.2., 14.3., 28.3.),
klo 13 Lähemäen srk-talossa
(14.2.,28.2.,14.3.,28.3.), klo 18 Puikkopiiri Tukipilarissa (28.2.,21.3.,11.4.,)
Ke klo 12.30 Radiolähetyspiiiri
Aulakamarissa (1.3 ja 5.4), klo 13
Otavan srk-talossa (15.2., 1.3., 15.3.,
29.3.,12.4.), klo 18-20 Liekit Lähemäen srk-talossa ( 30.3., 13.4., 27.4.,
11.5), Asemankylän lähetyspiiri Haukivuorella
Lisäksi lähetyspiirejä kokoontuu ympäri seurakuntaa kodeissa, seuraa
kirkollisia ilmoituksia.
Kahvila Tukipilari
Savilahdenkatu 18. Avoinna ma-pe
klo 11-15.
Herkkupäivät, tuotto lähetystyön
hyväksi: 14.2. kinkkukiusaus, 24.2.
munkkeja, 28.2. hernekeitto, 14.3.
liha-perunalaatikko, 24.3. munkkeja,
28.3. lohikeitto
Kirpputorit
Mikkeli Savilahdenkatu 18. Avoinna
ma-pe klo 11-15 ja la klo 10-13
Haukivuori Keskustie 53. Avoinna ti ja
to klo 10-15. Tied. 050 590 1067
Lähetystyön rovastikunnallinen
opinto- ja virkistyspäivä
Vapaaehtoisille ja asiasta kiinnostuneille teemalla Yhteistyön voimalla.
Mäntyharju, Kompantie 6, pe 17.3.
klo 9.30-15. Ilm. erityisruokavalioineen 8.3. menn. p. 0400 143410 tai
marja.holm@evl.fi

Musiikki
Konsertit tuomiokirkossa
Su 19.3. klo 16 Fermaatin 30v juhlakonsertti
Urkumusiikin viikko: ma 27.3. klo 18
Tomi Satomaa, to 31.3. klo 18 Tuomas
Pyrhönen, su 2.4. klo 18 Mikko Kallio

Muut tapahtumat
In English
Crypt of Mikkeli Cathedral at 1 pm
(klo 13): Sun 12.2., 26.3., 9.4. at 1 pm
English Service
Lähemäki Congregation House Fri
10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4. at 6 pm
English Bible stydy
Nallekirkko
Su 19.2. klo 15
Nallekirkko 5-vuotiaille
tuomiokirkossa.
Ota oma nalle mukaan!
Senioritiistait
Srk-kesk. Ristimäkisalissa tiistaisin
klo 10.
28.2. Dosentti Marko Marttila: Sodat
ja kriisit pappien kokemina kotimaisissa elokuvissa
28.3. Kulttuurijohtaja Marita Kajander: Kaupungin kulttuuripalvelut hy-
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vinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä
Mikkeli rukoilee –ilta
Pe 17.3. klo 18 Vapaaseurakunnassa,
Savilahdenkatu 26,
Kohtaamisia-leiripäivät aikuisille
Susiniemessä 24.- 25.3.
Yhdessäoloa, käsillä tekemistä, saunomista ja pohdiskelua, 25 €/hlö.
Tied. ja ilm. 0400 143241/Hilveliisa
Ukkonen, 0400 143410/Marja Holm
tai etunimi.sukunimi@evl.fi

Herätysliikkeet
KANSAN RAAMATTUSEURA
Rukouksen talo
Rukousilta ma klo 17 Lähemäen srktalolla. Rukouspalvelua ti klo 12-14
tuomiokirkon kryptassa (ei 14.2.,
14.3., 21.3.). Tied. Anu Kustaanheimo 044 314 5904, Heljä Pulkkinen
040 701 3933
HERÄTTÄJÄ
Siioninvirsiseurat
Su 5.3. Tuomiokirkon kryptassa jumalanpalv. jälkeen
To 23.3. ja to 6.4. klo 18.15 srk-kesk.
Yläsalissa. 23.3. mukana Virsikuoro
KANSANLÄHETYS
Gospeljumppa
Peitsarin koululla ke 16.30-17.30,
naisten ja miesten yhteisryhmä. Oma
alusta ja juomapullo mukaan! Tied.
044 542 5466
Anttola
Ke 8.3. klo 13 Päiväseurat srk-talossa.
Heikki Huttunen
Haukivuori
To 9.2. klo 18 Ammenna ilosta-raamattuluento srk-talossa. Liukkonen,
Matti Manninen. Kahvitarj. klo 17.30
Su 12.3. klo 11.30 Lähetysaiheiset
kirkkokahvit srk-talossa. Leena Kröger
Ristiina
Sisälle sanaan -raamattuluento srkkesk. Valon salissa klo 18: ma 20.2.
Esko Räsänen, ma 20.3. Heikki Huttunen
Ristimäki
Su 12.2. klo 17 Suomen Ev.lut Kansanlähetyksen 50-vuotistapahtuma tuomiokirkossa. Gospelmuusikko Pekka
Simojoki, lähetysjohtaja Mika Tuovinen, päätoimittaja Leif Nummela,
tuomiorovasti Juha Palm, piirijohtaja
Matti Manninen sekä emerituspiirijohtaja Heikki Huttunen. Kahvitarj.
klo 18 Kryptassa, ohjelma jatkuu klo
18.30
To 2.3. klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluennot srk-keskuksen Aulakahviossa. Jorma Pihkala: Valtaistuin ja
kirjakäärö, Sinetit avataan
Su 19.3. klo 13 Etelä-Savon kirkkopäivä Lähemäen srk-talossa

Yhteisvastuukeräys 2017
Anttola
12.-13.4. Lipaskeräystempaukset K-kaupan ja Salen edessä klo 11-16 . Tule mukaan keräämään, ota yhteyttä 0400
143 258
Haukivuori
Pe 10.2. Lipaskeräystempaus S-Marketissa. Myynnissä
tuoreita munkkeja, arpajaiset
Su 12.2. Yhteisvastuukirkko srk-talossa. Kahvit
Su 19.2. Talvirieha Rantokankaan hiihtomajalla, Kirkontie
40. Koko perheen ulkoilutapahtuma, makkaranpaistoa
Ristiina
Su 26.3. Yv-messu klo 17 kirkossa, kolehti YV:lle
Lipaskeräykset
To 9.2. klo 10-17 K-marketilla, pe 10.2. klo 10-17 S-marketilla. Ti 7.3 Yv-rynnäkkö: olet tervetullut mukaan keräämään, kokoontuminen srk-keskuksella klo 17
Mikkeli
Su 12.2. klo 15 Laulajaiset Laajalammen srk-kodissa. Kolehti Yv:n hyväksi, kahvit
Su 19.2. klo 12 Otavan Olympialaiset Otavan srk-talolla
Su 19.2. klo 15 Ystävyyden messu Lähemäen srk-talossa
La 11.3. Pilkkikilpailut Pitkäjärven srk-kodin rannassa.
Ilmoittautuminen alk. klo 9, pilkkiaika 10-12. Sarjoja aikuisille (5€) ja lapsille (2€). Rannassa kanttiini ja arpoja
keräyksen hyväksi
Lipaskeräykset
Kauppakeskus Akseli klo 10-16: 10.2., 15.2., 2.3., 16.3.,
23.3.
Kauppakeskus Stella klo 10-16 ellei toisin mainita:
14.2., 24.2., 15.3., 1.4. (klo 10-14), 5.4., 28.4.
Graanin marketit klo 9-17: 10.2., 17.2., 3.3., 17.3., 7.4.,
12.4., 28.4.
Carlson klo 10-16: 17.2., 8.3.
Lidl 13.4. klo 10-16, 29.4. klo 12-14
Tuukkalan ABC 13.4. klo 10-18
Otavan Sale ja K-market 13.4. klo 10-18
Rantakylän S-market ja K-supermarket 13.4. klo 10-18
Suomenniemi
Ti 7.3. klo 18 Naistenilta srk-kodissa, arpajaiset keräyksen
hyväksi.

Savilahti
Su 19.2. klo 11.30 Lähetysaiheinen
kirkkokahvitilaisuus Kirkonmäen srktalo Otavank. 9, Sari-Anne Vauhkonen
ja nuoret, Tuulia Ikonen.
Hiihto- laskettelu- ja raamattuleiri
Vuontispirtillä 25.3.–1.4., opettajana
Veikko Kettunen. Hinta 480-510€ /
hlö matkoineen. Ilm. 015 225 990,
e-savonkl@sekl.fi tai 040 7031667
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Päivätilaisuudet
Srk-keskuksessa klo 14, kahvitarj. klo
13.30. Su 5.3. Aulakahviossa, Jouko
Jyrkämä ja Juha Hasanen. Su 2.4. Yläsalissa, Pertti kallio, Pasi Kortelainen,
Mikko Ohra-aho, Juha Hasanen
Raamattupiiri
Ma 13.2., 27.2., 13.3. ja 27.3. klo 13
srk-kesk. Kokouskellarissa. Martti
Juutilainen, Matti Miettinen

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaihde p. 0400 143 300

» Kirkkoherranviraston
uusi aukioloaika ma-pe klo 9-14
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Suo, kuokka ja Jesse

Neljännessä kerroksessa

Kun Suomi putos puusta
Teksti Kari Rossi

Suomen historia on kirkkohistoriaa. Samaan pakettiin kuuluvat suo, kuokka ja Jussi sekä
Martti Luther ja muovipussi,
kuten Ismo Alanko saunan lauteilla syntyneessä kappaleessaan riimittelee. Teksti kertoo
80-luvun Suomesta, mutta profetoi tulevaa. Alangon kappale
on huikea analyysi yhteiskunnallisesta muutoksesta, jota
elettiin 90-luvun taitteessa.
Berliinin muuri murtui, itäblokki romahti ja kylmä sota päättyi. Viholliskuvien sortumisen

vuoksi
Euroopan
henkinen ilmapiiri
vapautui.
Talous
politiikka
ohitti
suurvaltapolitiikan.
Teknologiahypetys
pääsi vauhtiin. Samalla kuitenkin pudottiin henkiseen
tyhjiöön.
Juuri tässä Alangon profetia kävi
toteen. Kun Suomi
putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Kanveesiin
vajonnut
Suomen kansa otti
hetken lukua eikä
aluksi tiennyt, mitä
oikein
tapahtui.
Huomasi kuitenkin,
että nyt ulkopoliittisen prostituution
aika on ohi. Suomineito ei enää halunnut myydä itseään
vaan alkoi tutkia
kansallisia vahvuuksiaan, rakentaa identiteettiään ja kirjoittaa omaa tarinaansa.
Tässä rytäkässä suomalainen mielenmaisema meni uusiksi. Tuulipukukansa oppi, että
ilmansuuntia on neljä. Ymmärsi,
että nirvanaan pääsee muutenkin kuin Koskenkorvaa juomalla, tiedosti henkisten arvojen
merkityksen. Mutta surullisena
totesi, että kansakunnalla ei ole
yhteistä nimittäjää. Luterilaisella uskolla höystetty raataminen ei enää sellaiseksi riittänyt.

Niinpä sana arvokeskustelu
alkoi hallita otsikoita. Ja siksi
Esko Ahon hallitus tilasi filosofiryhmältä katsauksen Suomen
henkinen tila ja tulevaisuus.
Kirkkokin putosi puusta.
Kävi ilmi, että tönkkösuolattu
luterilaisuus ei enää toimi. Lama
ja suuret kriisit Estoniasta tsunamiin opettivat, että kansaan
päin on oltava enemmän kuulolla kuin äänessä. Kirkko onkin itkenyt itkevien rinnalla, auttanut
laman kurimuksesta kärsiviä.
Tällaiselle kirkolle kansa peukuttaa. Havaintoja vahvistavat
myös tutkimustulokset. Niiden
mukaan suomalaiset eivät sitoudu institutionaaliseen uskonnollisuuteen, mutta arvostavat
sitä, että kirkko on läsnä silloin,
kun kansalla on vaikeaa. Suomalaiset eivät piittaa seremoniallisuudesta eivätkä tykkää
kyttäämisestä, vaan odottavat
kirkolta aitoa kohtaamista. Sitä,
että kirkolla olisi ihmisen kasvot. Että kirkko puhuisi samaa
kieltä kuin kansa.
Vaikka suota kuokkiva Jussi osaa nykyään useitakin kieliä, kirkollinen puhe on hänelle
vierasta. Hoosianna on OK. Halleluja käy, varsinkin, jos eteen
liitetään Hard Rock. Mieluiten
Jussi puhuu ja kuuntelee ihan
selvää suomea. Se mahdollisuus
hänelle suotakoon.

Sarjassa pastori Kari Rossi
tutkii Suomi-rockin kirkollista
boostia.

Murunen

Onko sinulla juttuidea? Haluaisitko kirjoittaa mielipiteesi Polkuun?
Lähetä lyhyt ja ajaton teksti tarjolle toimitukseen joko sähköpostitse
mikkeli.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi tai osoitteella PL 21, 50101 Mikkeli.

Yhtenä
aamuna
Sinä aamuna maailma näytti erilaiselta. Johtuiko se valvotusta yöstä, en tiedä, vai kuvittelinko, että auringon valo ei enää ylety luokseni? Istuit juomassa aamukahviasi niin kuin
aina ennenkin. Lapset kinasivat ja minuutit
olivat muuttuneet pitkiksi. Leipä takertui
kurkkuuni niin kuin tahmaiset ajatukset päähäni. Kahvi kylmeni kupissani ja jossain vaiheessa huomasin, että lapset olivat lähteneet
kouluun. Kaikki oli niin kuin ennenkin, mutta
mikään ei ollut enää ennallaan.
Tämä ei voi olla totta. Tämä ei voi tapahtua meille. Sinä et voi tehdä tätä minulle.
Olisihan minun pitänyt huomata jotakin.
Olisihan minun pitänyt nähdä. Tunnuit aina
vain kaukaisemmalta. Etäisemmältä. Vaadin
selityksiä. Suoraankin kysyin. Yhtä suoraan
sinä kielsit. Valehtelit ja minä niin kovin halusin uskoa sinua, että unohdin epäilykseni,
kunnes taas aloin epäillä.
Miten luottamuksen voi rakentaa uudestaan? Voiko tästä ikinä toipua? Sinä olet
satuttanut minua niin paljon. Voinko antaa
koskaan anteeksi? Ja jos voin antaa anteeksi, en voi koskaan unohtaa. Minä olen luvannut elää kanssasi myötäisissä ja vastaisissa.
Onhan niitä vastoinkäymisiä ennenkin ollut.
Mutta ei koskaan mitään tällaista. Et sinä. Et
minulle.
Sinä katsot minua ja pyydät anteeksi.
Kerrot katuvasi. Sanot, ettet ajatellut. Kerrot,
ettei se merkinnyt sinulle mitään. Tajuatko,
miten tuo sattuu? Kosketat ja annat nenäliinan. Sanot, että kyllä me tästä selviämme.
Tästäkin me selviämme. Niin. Kyllä me selviämme, mutta minä en enää tiedä, haluanko
minä. Haluanko?
Minä luotin sinuun. Olen aina luottanut
sinuun. En enää tiedä, kummalle olen vihaisempi: sinulle vai itselleni. Sinulle siitä, että
petit luottamukseni ja itselleni, että luotin.
Kaikesta huolimatta tuli ilta ja tuli aamu.
Tuli kevät ja syksy. Kaikesta huolimatta minä
jäin ja sinä pysyit. Eräänä aamuna huomasin,
että kipu ei enää korventanut. Toisena aamuna tajusin, että olin taas alkanut luottaa
sinuun. Ja yhtenä aamuna jonakin vuonna
ymmärsin, ettei ollut vain meitä, vaan oli sinä
ja minä ja me.
Sari-Annika Pettinen
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

