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Uuden vuoden
lupauksia
Uusi vuosi tuo mukanaan mahdollisuuden aloittaa jotakin uutta. Vuoden vaihtuminen koetaan
merkkipaaluna, jolloin on lupa
päästää irti vanhasta ja kurkottaa kohti tulevaa. Eri syistä lykätyt lupaukset ja teot voi ottaa nyt
”tyhjään” kalenteriin.
Vuodenvaihteessa tehdään
myös tiliä menneen vuoden kokemuksista, niin hyvistä kuin
huonoista. Uudenvuodenlupausten myötä toivotaan mahdollisuutta johonkin parempaan.
Minäkin olen tehnyt uudenvuodenlupauksia, jotka ovat tosin unohtuneet melko pian. Tällä
kertaa jätin yksittäiset lupaukset
tekemättä.
Tämän vuoden lupaukseni
on monelle tuttu tyyneysrukous:
”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en
voi muuttaa, rohkeutta muuttaa

niitä asioita, joita voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.”
Tyyneysrukouksen alkuperästä on kiistelty, mutta alkuperää tärkeämpää ovat viisaat sanat ja mitä ne pitävät sisällään.
Vielä tärkeämpää on se, mitä kukin meistä lukee ”rivien välistä”.
Jokainen voi ymmärtää ja
kokea tyyneysrukouksen omalla tavallaan, eikä yhtä oikeaa
tulkintaa ole. Minulle nuo sanat
merkitsevät vapautta. Yhtäältä
lupaa puuttua elämässä kangertaviin asioihin, ja toisaalta ymmärrystä siitä, ettei kaikkea vaan
voi muuttaa, vaikka haluaisi.
Uskon, että uusi vuosi tuo
jälleen tullessaan ylä- ja alamäkiä, mutkista ja u-käännöksistä
puhumattakaan. Silti rohkenen
toivoa tuota tyyneysrukouksen
tuomaa viisautta ymmärtää tulevaa.

Toivon rohkeutta päästää
irti vanhasta ja muuttua vähän
paremmaksi ihmiseksi, askel ja
ajatus kerrallaan. Ehkä se kantaa
samalla myös oikeisiin tekoihin,
olivat ne sitten pieniä tai suuria.
Yksittäisiä lupauksia tärkeämpää on pohtia, teemmekö
lyhytkantoisia uudenvuodenlupauksia, vai pidemmälle kantavia
uuden vuoden lupauksia. Toivon
omani olevan jälkimmäistä laatua ja kantavan koko vuoden,
ehkä pidemmällekin.
Myös Polku-lehti uudistuu
uuden vuoden kunniaksi: osa
vanhoista palstoista jää tauolle,
kun uudet kokeilevat siipiään.
Lehden päämäärä ja lupaus on
edelleen sama: tuoda seurakunnassa tehtävää työtä lähemmäksi
seurakuntalaisia.
Anne Hytönen

Tuomiorovastilta

Info

Sanat ja symbolit
Alba
Alba eli messupaita on pitkä valkea vaate, papin
jumalanpalveluspuvun perusta. Konfirmoitavat
pukeutuvat yleensä konfirmaatiossa albaan. Kastemekko pohjautuu albaan, ja myös morsiuspuvussa ja kuolinpaidassa on siitä vaikutteita.
Alba on latinaa ja tarkoittaa valkoista. Se on
lyhenne sanoista vestis alba eli valkoinen puku.
Alban väri kuvaa ihmisen pukemista Kristuksen
vanhurskauteen.
Dogmatiikka
Dogmatiikka tutkii kristillisen uskon oppia ja oppilauselmia. Sanan pohjalla on kreikan kielen
sana dogma, joka tarkoittaa ohjeellista säännöstä tai opinkappaletta.
Dogmatiikka tutkii kirkon uskoa analysoimalla järjestelmällisesti käsitteitä ja dogmeihin liittyvää aatehistoriallista kehitystä ja rakennetta. Se
systematisoi niitä totuuksia, joihin kirkko nojaa
ja joiden varassa sen itseymmärrys ja olemassaolo ovat.

Rajalla
Seurakunta
elää
rajalla.
Varmalta näyttää vain se, että
muutos jatkuu. Kirkon elämä
on tietyllä tavalla jatkuvaa tasapainoilua parhaimmillaan tuhatvuotisten perinteiden ja nykyajan alati vaihtuvien trendien
kanssa. Molempia tarvitaan. On
osattava säilyttää sitä arvokasta,
millä on kantovoimaa sukupolvesta toiseen. Jumalanpalvelus,
kasvatus- ja musiikkityö sekä
diakonia eri muodoissaan ovat
seurakunnan toiminnan ytimessä. Myös kirkolliset toimitukset
antavat varsin laajan tarttumapinnan seurakuntalaisten arkeen
ja juhlaan eri elämänvaiheissa ja
ikäkausina. Kaikkia seurakuntalaisia ei kuitenkaan aina perinteisillä menetelmillä tavoiteta. Siksi
tarvitaan innovaattoreita, joilla
on valmiutta ”mennä maastoon

tiettömään, jossa merkkejä en
tunne...”
Eräs seurakunnan suurimpia
rikkauksia piilee vapaaehtoistyössä, jossa on mukana hyvin
suuri joukko kaikenikäisiä seurakuntalaisia. Viikoittain he suorittavat tärkeää palvelutehtäväänsä, jonka kautta seurakuntaan
tulee elämää, lämpöä, yhteisöllisyyttä ja monenlaista osaamista.
Heillä on sydäntä ja rakkautta
laittaa omat talenttinsa käyttöön
muiden hyväksi. Tällaisen palvelun arvoa korostaa se, että usein
kaikki saattaa tapahtua varsin
huomaamattomasti ja piilossa
suurelta julkisuudelta. Selvää on,
että tulevina vuosina seurakuntien toiminta tulee rakentumaan
entistä enemmän yhteistyön ja
vapaaehtoisverkostojen varaan.
Siksi jo nyt on tärkeää kiinnittää

huomiota vapaaehtoistyön esteiden purkamiseen.
Olennaista
tulevaisuuden
kannalta on kuitenkin se, että
seurakuntaa kehitetään selkeästi
hengelliselle perustalle. Kirkon
on reilusti oltava omalla asiallaan keskellä monimuotoista
kulttuuria. Jumalan Sanasta ja
rukouksesta käsin on hyvä kohdata kaikki haasteet ja uudistukset, joita muuttuva maailma
eteemme vyöryttää. Tulevaisuuden rakentamisen keskeisiä elementtejä lienee sittenkin se, että
maltamme laittaa kädet ristiin ja
pyytää Jumalan hyvän tahdon toteutumista niin omassa elämässämme kuin kotiseurakunnassakin.
Juha Palm
Tuomiorovasti

Kala
Kala on yksi vanhimmista kristillisistä symboleista. Siihen liitetään ajatus puhtaudesta, viisaudesta, hedelmällisyydestä ja ylösnousemuksesta.
Kalaa käytetään kasteen symbolina, mutta sillä
on myös muita merkityksiä.
Kala tuli varhaisena kristillisenä aikana
symboliksi kielellisistä syistä. Kalaa tarkoittavan
kreikankielisen sanan ikhthys alkukirjaimet ovat
samat kuin sanoissa Iesous Khristos Theou Hyios
Soter, Jeesus Kristus Jumalan Poika Vapahtaja.
Psalmi
Yleensä psalmilla tarkoitetaan Raamatun Vanhassa testamentissa olevan Psalmien kirjan lukua eli laulua. Psalmi on varhainen kristittyjen
käyttämän laulun muoto, ja monissa kielissä
sana tarkoittaakin virttä.
Lähteet:
Aamenesta öylättiin. Kirkon sanasto. https://evl.
fi/sanasto
Liisa Väisänen: Kristilliset symbolit – Ikkuna
pyhään. Helsinki 2011.
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Seurakuntavaalit 2018:

Alueneuvosto on linkki seurakunnan
työntekijöiden ja seurakuntalaisten välillä

minun kirkkoni

Alueneuvostot ovat tärkeä palanen, kun seurakuntatyötä suunnitellaan alueseurakunnissa.

minun kirkkoni
Seurakuntavaaleissa valitaan
neljän vuoden välein luottamushenkilöt seurakunnan eri hallintoelimiin.
Nykyinen vaalikausi päättyy tänä
vuonna, ja marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan uudet päätöksentekijät vuosille 2019–2012.
Isoissa seurakunnissa kuten Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston työskentelyn apuna ovat alueseurakuntien
alueneuvostot. Jokaisella alueseurakunnalla – Anttola, Haukivuori, Ristiina, Ristimäki, Savilahti ja Suomenniemi – on
oma alueneuvostonsa.
Alueneuvoston jäsenet ovat
kunkin alueseurakunnan alueella
asuvia seurakunnan jäseniä. Alueneuvoston puheenjohtajana toimii
aluekappalainen, joka valmistelee
esityksen jäsenistä kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen alueneuvostoihin 5–10
jäsentä ja tarvittaessa riittävän
määrän varajäseniä.

Yhdessä aluekappalaisen kanssa
alueneuvosto edistää alueen hengellistä toimintaa. Alueneuvosto suunnittelee ja seuraa alueen seurakuntatyötä ja sille asetettujen tavoitteiden
toteutumista. Lisäksi se tekee seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia ja
laatii kirkkoneuvostolle tarvittavat
asiakirjat.
Alueneuvosto toimii siten tärkeänä linkkinä alueen työntekijöiden, työalojen ja seurakuntalaisten
välillä. Seurakuntalaiset voivat ottaa
yhteyttä alueneuvoston jäseniin ja
tehdä aloitteita seurakunnan toiminnan kehittämiseksi alueellaan.
Työ on merkittävää myös siksi, että tuomiokirkkoseurakunnan
aluetyöllä pyritään kohdentamaan
seurakunnan palveluja tasaisesti
eri alueille. Jokaisella seurakuntalaisella on oltava mahdollisuus
osallistua oman alueensa seurakuntatoiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen.

Alueneuvostojen
jäsenet:
Anttolan alueneuvosto
Mikko Miettinen, aluekappalainen, pj
Pertti Eerikäinen
Tapani Korhonen
Marketta Lampinen
Eila Leppänen
Sari Rasa
Timo Leskinen, kirkkoneuvoston edustaja

Ristimäen alueneuvosto
Hilveliisa Ukkonen, aluekappalainen, pj
Martti Juutilainen
Jouko Jyrkämä
Tarja Kauppinen
Matti Laitsaari
Johanna Lindbohm
Pauli Nieminen, kirkkoneuvoston edustaja
Eija Peura
Maija-Liisa Toivonen

Haukivuoren alueneuvosto
Markku Liukkonen, aluekappalainen, pj
Jorma Hannula
Tuula Kohvakka
Pia Niilo-Rämä
Arto Rinkinen
Pekka Siikavirta, kirkkoneuvoston edustaja
Leena Teittinen

Savilahden alueneuvosto
Osmo Luukkonen, aluekappalainen, pj
Heikki Haukijärvi
Anja Heikkilä
Sami Jumppanen
Heljä Kontio
Petri Pekonen, kirkkovaltuuston pj
Sini Soljasalo
Keijo Siitari
Veli-Ville Varneslahti
Kaija Väisänen

Ristiinan alueneuvosto
Pirjo Palm, aluekappalainen, pj
Kaija Kilpeläinen
Jenni Kolmisoppi
Jouko Nousiainen
Arto Paasonen
Anneli Rantalainen
Vesa Syrjäläinen   
Timo Talo
Kirsi Töyrynen, kirkkoneuvoston edustaja

Suomenniemen alueneuvosto
Lassi Suihkonen, aluekappalainen, pj.
Sirpa Halinen
Riina Heikkinen
Keijo Härkänen
Minna Kiesilä
Taneli Kiesilä
Antti Pakarinen
Vuokko Pietarila, kirkkoneuvoston edustaja
Hannu Tiihonen
Tuula Väärä
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Yhteistyöllä
kohti tulevaa
Päättynyt vuosi oli itsenäisen Suomen juhlavuosi. Vuosi oli täynnä tapahtumia, joissa
korostui 100 vuotta sitten saavutetun itsenäisyyden ohella kansakunnan vaikeiden vuosien
jälkeen saavuttama yhtenäisyys. Demokraattisessa yhteiskunnassa kaikesta ei pidä olla samaa mieltä, ja erilaisia näkemyksiä on voitava
kunnioittaa.
Vuosi oli merkittävä myös Etelä-Savon
maakunnalle. Maakunta ja sote -uudistus nytkähti merkittävästi eteenpäin. Maakunnassa
haetaankin yhteistyön kautta uskoa tulevaisuuteen. Yhteistyö syntyy tekojen kautta.
Etelä-Savolla on paljon enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin perinteisesti olemme
tuoneet esille. Yhdistävistä asioista voi ottaa
esille kulttuurin ja urheilun, joissa maakunnan kattavaa yhteistyötä on tehty jo pitkään.
Merkittävä rooli yhteisyyden ylläpitäjänä on
myös kirkolla. Maakunta on historiallinen kokonaisuus, joka saa uudistuksen myötä uuden
oikeudellisen ja hallinnollisen muodon.
Vuonna 2020 maakuntana aloittava EteläSavo ei tule olemaan eristäytynyt, sisäänpäin
kääntynyt maakunta. Päinvastoin se on rajaton, niin sisäisesti ja myös ulkoisesti. EteläSavo tulee tekemään itsenäisenä maakuntana
vahvaa yhteistyötä naapureiden ja vähän kauempanakin olevien kanssa.
Keskeiset Etelä-Savon rakennuspuut ovat
kulttuuri ja vahva identiteetti. Vahva identiteetti rakentuu vahvan kulttuurin varaan.
Maakunnan identiteetti on olennainen osa itsemme tunnistamista. Yhä useammin olemme
myös monipaikkaisia. Olemme kiinni monilla
paikkakunnilla niin Suomessa kuin maailmalla
työn, perheen, suvun, vapaa-ajan vieton tai
harrastusten vuoksi.
Historia antaa meille yhteiset juuret ja
siteet kotiseutuun. Kestävää luottamusta tulevaisuuteen ei synny ilman, että tunnemme
omat juuremme. Tämä luo terveen suhtautumisen kansainvälistymiseen. Kun tunnemme
perinteet ja kotiseutumme, lähdemme rohkeasti maailmalle ja tulemme yhä uudelleen
maailmalta käymään ja asumaan.
Maakunta voi olla paljon enemmän kuin
pelkkä oikeudellis-hallinnollis-tekninen kokonaisuus. Tietenkin voi kysyä, onko näin myös
todellisuudessa. Vastaus riippuu meistä itsestämme. Maakunnan asukkaat ratkaisevat sen,
millaisen maakunnan luomme. Muut eivät rakenna sitä puolestamme.
Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja

Yhteisvastuu 2018

Nälkää ja
köyhyyttä
vastaan
Teksti Nina Lahtinen
Helmikuussa
lähimmäisen ovat tulleet muun muassa erilairakkautta voi nähdä katukuvassa, set Yhteisvastuutapahtumat sekä
kun lukuisat vapaaehtoiset läh- kauppaliikkeiden auloissa että
tevät hyvän asian puolesta liik- toreilla tapahtuva keräys. Erilaikeelle keräyslippaiden ja -listo- sia tapoja on runsaasti, kuvailee
jen kanssa. Keräyksellä autetaan Häkkinen.
hädänalaisia sekä kotimaassa
että kehitysmaissa.
Kaikki osallistuvat
– Yhteisvastuu on Suomen
evankelis-luterilaisen
kirkon – Keräys toteutetaan kaikissa
vuosittainen suurkeräys, joka Suomen evankelis-luterilaisissa
auttaa hädänalaisia Suomessa
seurakunnissa. Keräyksen hallinja kehitysmaissa. Lisäksi Yhteis- nosta, kampanjan suunnittelusta,
vastuu on enemmän kuin pelkkä keräysmateriaalien toteutukseskeräys. Sen voi nähdä ”lähimmäi- ta sekä seurakuntien tukemisessenrakkauden kansanliikkeenä”, ta ja motivoinnista vastaa Kirkkuten Yhteisvastuuta on toisi- kopalvelut ry, joka on
naan kuvattu. Se kertoo keräyk- seurakuntien ja kristilsen laajuudesta ja tunnettuudes- listen toimijoiden valta, kertoo Mikkelin hiippakunnan
takunnallinen yhteispiispa Seppo Häkkinen.
työ- ja palvelujärjestö
Yhteisvastuukeräys
järjes- sekä hyvinvointi- ja
tetään helmi-huhtikuussa, vaik- ko u l u t u s p a lve l u j e n
ka keräyslupa onkin voimassa
tuottaja, kertoo Häkkinen.
koko vuoden. Keräyksen lisäksi
Kirkkopalvelut ry:n työtä
Yhteisvastuu näkyy erilaisina ta- paikallisella tasolla jatkavat jopahtumina ympäri Suomen.
kaisessa seurakunnassa olevat
– Keräykseen liittyen seu- vastuuhenkilöt ja keräyspäällirakunnat järjestävät vuosittain köt. He vastaavat paikallisten tarunsaasti erilaisia varainhankin- pahtumien suunnittelusta ja tota- ja koulutustapahtumia. Edel- teutuksesta sekä vapaaehtoisten
leen kerätään monin paikoin rekrytoinnista ja ohjaamisesta.
– Keräykseen osallistuu vuoovelta ovelle tapahtuvilla listakesittain noin 35 000 vapaaehtoisräyksillä, mutta niiden rinnalle

ta. Keräyksen suojelijana toimii
Suomen tasavallan presidentti
ja keräyksen esimiehenä on vuosittain yksi evankelis-luterilaisen
kirkon piispoista. Minä olen keräyksen esimiespiispa vuonna
2018, lisää Häkkinen.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan keräyspäällikkönä toimii Marja Jatakari ja vastaavana
diakoniatyöntekijänä diakonissa
Hannele Häkkinen.
– Keräyspäällikön tehtävänä
on ensisijaisesti toimia työryhmän puheenjohtajana, kertoo
Jatakari. Hän oli viime vuonna

"Apu menee perille"
mukana avustamassa silloista
keräyspäällikköä ja sai tehtävän
hoidettavakseen tänä vuonna
itse. – Tämä on mielekäs tapa
auttaa ihmisiä, lisää hän iloisesti.
Jatakari ja Häkkinen vaikuttavat siihen, miten Yhteisvastuu
ilmenee Mikkelissä. – Yhteisvastuun valtakunnallinen avauspäivä on sunnuntai 4.2.2018. Mikkelissä startti näkyy maanantaina
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Diakonissa Hannele Häkkinen ja keräyspäällikkö Marja Jatakari vastaavat Yhteisvastuukeräyksen järjestelyistä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa.
Kuva Anne Hytönen
5.2.2018, kun Stellan tähtitorilla jär- kuin rahankeräys. Se nostaa esiin
jestetään keräyksen avaustapahtuma, ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia
mainitsee Häkkinen. Myös lipas- ja yhteiskunnallisia epäkohtia ja pyrlistakeräys ovat näkyvillä kauppakes- kii vaikuttamaan asenteisiin sekä
kuksissa.
päätöksentekijöihin, valaisee piispa
– Vapaaehtoisten työ on todella ar- Häkkinen. Yhteisvastuun kautta mahvokasta työtä. Olen kiitollinen kaikil- dollistettu apu on näkynyt muun mule kerääjille ja lahjoittajille, korostaa
assa katastrofiapuna, ihmisoikeus- ja
Häkkinen. Lahjoittamalla, keräämällä ympäristökoulutuksina, taloudenhalja osallistumalla tapahtumiin voi an- lintataitojen opettamisena, koulujen
taa oman panoksensa auttamiseen. perustamisena, saattohoidon kehitTehtäviä varten saa myös koulutus- tämisenä, kohtuullisten pienlainojen
ta. – Pienikin apu on merkityksellistä. myöntämisenä pienituloisille sekä
Kannattaa osallistua rohkeasti, jos on yksinäisten vanhusten auttamisena.
miettinyt, mitä voisi tehdä maailmalSuurin osa varoista ohjataan ulla nälkää näkevien hyväksi. Apu me- komaille, missä niitä eniten tarvitaan.
nee perille, lupaa diakonissa.
– Keräyksen tuotosta 60 % ohjataan
vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kansainväliseen katastrofiApua sitä kaikkein
apuun, 20 % Kirkon diakoniarahaston
eniten tarvitseville
kautta myönnettävään taloudelliseen
Yhteisvastuun avulla pyritään paran- apuun hädässä oleville Suomessa ja
tamaan heikkojen ja hädänalaisten 20 % paikallisseurakuntien tekemään
avustustyöhön. 2000-luvulla vuositmahdollisuuksia elää kohtuullista
elämää. Avunsaajan syntyperään, tainen keräystulos on ollut noin 3−5
uskontoon tai poliittiseen vakau- miljoonaa euroa, sanoo Häkkinen.
mukseen ei katsota. Yhtenä toimintaperiaatteena on antaa tukea mah- Juuret köyhyydessä
dollisimman konkreettisesti ja auttaa
ja nälänhädässä
ihmisiä auttamaan itse itseään.
– Keräyksen tavoitteena on aut- Vuoden 2017 Yhteisvastuu torjui ihtaa kaikkein eniten apua tarvitsevia
miskauppaa. Keräysvaroin tarjottiin
ihmisiä Suomessa ja kehitysmais- kriisiapua majoituksen, ruoan, hygiesa. Yhteisvastuu on paljon muutakin nian ja vaatetuksen järjestämiseen,

kehitettiin ja vahvistettiin tukihenkilöiden osaamista ja toimintaa sekä
mahdollistettiin matalan kynnyksen
oikeudellista neuvontaa ja tulkin
käyttöä. Yhteisvastuu 2018 torjuu
puolestaan nälkää ja köyhyyttä.
– Yhteisvastuun vuoden 2018
teemana on riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman katastrofialueilla
ja Suomessa, kertoo Häkkinen. Ulkomailla apu suunnataan nälänhädästä
kärsivien auttamiseen Itä-Afrikassa,
ja Suomessa niiden ihmisten auttamiseen, jotka joutuvat turvautumaan
ruoka-apuun. Yli 100 000 henkilöä
tarvitsee Suomessa elintarvikeapua.
Ruoka-avun piirissä on yksinhuoltajia, pientä eläkettä saavia vanhuksia,
pienituloisia, perustulolla eläviä ja
osa-aikatyötä tekeviä ihmisiä.
Vuoden 2018 teema nälän ja köyhyyden torjumisesta kuvastaa hyvin
myös Yhteisvastuun syntyjuuria, jotka saivat alkunsa Suomessa toisen
maailmansodan jälkeen.
– Yhteisvastuun juuret ovat syvällä Suomen historiassa. Syksyllä 1949
sodan ja pahojen hallavuosien jälkeen
lapsiperheiden tilanne Pohjois- ja ItäSuomessa oli heikoissa kantimissa.
Lapset olivat aliravittuja ja sairaita.
Työttömyys vaikeutti perheiden toimeentuloa. Tarvittiin pikaista apua,

mutta auttavaa järjestelmää ei ollut,
kunnes kirkko tuli hätiin. Näin syntyi
Yhteisvastuukeräys vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi, kuvailee
Häkkinen. Suomen kansaa sotavuosien jälkeen kohdannut hätä herätti
halun auttaa heikommassa asemassa
olevia ihmisiä. Siitä lähtien apua on
järjestetty säännöllisesti. – Vuodesta 1950 lähtien keräys on järjestetty
joka vuosi, tarkentaa Häkkinen.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo
Häkkinen on tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen esimiespiispa.
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Se tavallinen tarina

Kaksi näkökulmaa

Aarre saviastiassa

Kirkon rooli
tulevaisuudessa

Olen tykännyt pikkutytöstä lähtien kertoa
omin sanoin asioitani Jumalalle. Usko on elämäni tärkein asia, se merkitsee minulle suhdetta Jeesukseen. Haluan puhua Hänelle ja
kuunnella, mitä Hän puhuu minulle. Jumala
voi puhua tavalla ja toisella, mutta ensisijaisesti Hänen ääntään voi kuulla Jumalan sanan
eli Raamatun kautta. Joskus Jumala voi puhua
myös elämän kriisien kautta. Hän toivoisi, että
etsisimme Häntä ja voisimme turvata Häneen.
Jeesukselta voi saada kestävän avun, iankaikkisen elämän ja rauhan sydämeen.
Mielestäni elämän tarkoituksen löytää,
kun saa sovinnon Jumalan kanssa. Jumala haluaa meille hyvää ja kaipaa meidän seuraamme. Luulen, että Jumala on luonut ihmisen
samasta syystä kuin miksi vanhemmat haluavat lapsia, joita rakastaa. Luonnolliset lapset
kasvavat irti vanhemmistaan, mutta Jumalan
kanssa suhde syvenee kasvun kautta. Jumalakin voi murehtia sitä, jos Hänen lapsensa ovat
etäällä tai onnettomia. Meidät on luotu yhteyteen.
Haluan rohkaista jokaista avaamaan Raamatun ja hiljentymään sen ääressä päivittäin.
Silloin uskosta tulee omakohtainen ja on voimaannuttavaa kuulla, mitä Jumala haluaa
puhua. Raamattua tutkiessa on hyvä miettiä,
missä kontekstissa teksti on kirjoitettu ja mitä
se voisi opettaa minulle tänään. Joskus elämässä voi olla myös aikoja, jolloin Raamattu
ei tunnu aukeavan lainkaan. Silloin kannattaa
rukoilla ja pyytää, että Jumala auttaisi ymmärtämään Sanaansa. Monesti Raamatun kertomukset rohkaisevat, neuvovat tai lohduttavat.
Lisäksi Raamattu on täynnä inhimillisiä elämäntarinoita, joihin voi samaistua.
Mielessäni on viime aikoina elänyt 2. Korinttolaiskirjeen neljännen luvun seitsemäs
jae: “Tämä aarre on meillä saviastioissa, että
tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan
eikä näyttäisi tulevan meistä.” Saamme olla
tavallisia ihmisiä, saviastioita. Sydämissämme
asuva Kristus vahvistaa meitä, kun olemme
itsessämme heikkoja. Jumalan voima tulee
täydelliseksi heikkoudessa. Hän ei vaadi meiltä täydellisyyttä, jotta voisimme tulla Hänen
luokseen tai olla Hänen käytössään.
Saara Mielikäinen

Tulevaisuus tuo mukanaan muutoksia kaikille yhteiskunnan
osa-alueille. Miten seurakunnan toiminta vastaa muuttuvan
toimintaympäristön haasteisiin? Emerituspiispa Voitto Huotari
ja tulevaisuustutkija Ilkka Halava pohtivat, millainen rooli
kirkolla on tulevaisuuden ihmisen elämässä.

Voitto Huotari:

Tarvitaan uusi tapa
toimia kirkkona
Teksti Anne Hytönen
Emerituspiispa Voitto Huotarilla on pitkä kokemus työstä kirkon piirissä. Mikkelin hiippakunnan piispana 16 vuotta toiminut
Huotari on työskennellyt myös
tuomiorovastina ja seurakuntapastorina.
Huotarin mukaan kirkollisten toimitusten asema Suomessa
on vahva, ja kirkon kulttuuritehtävä suomalaista kulttuuria ylläpitävänä instituutiona tunnustetaan. Monet seurakuntatyön
osa-alueet ovat yhteiskunnalle
tärkeitä, ja niihin halutaan panostaa myös tulevaisuudessa.

Kirkko yhteisöjen luojana

Huotari muistuttaa, että hengellisyys on osa ihmisyyttä. Luterilainen perusajattelu on usein
imetty äidinmaidossa ja se näkyy
myös tiedostamattomissa ajattelurakenteissa ja käytösmalleissa.
Kulttuurit ja monet eettiset periaatteet ovatkin osittain rakentuneet uskonnollisten ajattelumallien varaan. Kirkon tärkeimpiä
tehtäviä onkin ollut yhteisöllisyyden rakentaminen.
Suuren, kristillisen yhteisön
sisälle syntyy lukuisia pienyhteisöjä kuten erilaiset kerhot, piirit
ja kristillisten järjestöjen ystäväryhmät.
Huotarin mielestä pienyhteisöjen monipuolisuus ja toimivuus ovat avainasemassa myös
tulevaisuudessa, sillä ilman niitä
seurakunta on ”ontto”. On tärkeää, että hengellistä moninaisuutta arvostetaan ja erilaiset yksilöt
kyetään kohtaamaan arjessa.
– Kirkon tulevaisuus on hyvä
vain, jos sanoma kohtaa ihmisten
todelliset arkiset elämänkysymykset, painottaa Huotari.
Ihmisten arki on muuttunut
paljon viimeisten vuosikymmenien aikana. Elämä oli aikaisem-

Emerituspiispa Voitto Huotari pohti kirkon tulevaisuutta seniori-illan
esityksessään.

min kokonaisvaltaisempaa, ja
perhe ja suku olivat enemmän
kanssakäymisissä
keskenään.
Uskonto oli kiinteä osa ihmisten
arkielämää, ja perusarvot olivat
verraten pysyviä.
Nykyisin eri elämänpiirit
ovat eriytyneet toisistaan. Käytösmallit, asenteet ja arvomaailmat eivät näyttäydy enää yhtenä kokonaisuutena. Uskonto on
elämänalue, joka nähdään ajankohtaisena tietyissä elämäntilanteissa. Usko on edelleen mukana
ihmisten elämässä, mutta se aktivoituu vasta silloin, kun se on
yksilölle tärkeää.

Uudistumisen
välttämättömyys

Huotarin mielestä kirkon yhteiskunnallisen aseman uudistuminen on toiminnan sopeuttamista
aikuisten nuorten elämäntapaan.
Kristillistä panosta yhteiskunnalliseen elämään tarvitaan, mutta
sen tulee ottaa uusia muotoja.
Huotari viittaa Helsingin Kalliossa tehtyyn tutkimukseen, jossa
tutkittiin nuorten aikuisten hengellisyyttä. Tässä tutkimuksessa
nuoret aikuiset jaettiin kolmeen
ryhmään: perusluterilaisiin, herätyskristillisiin ja ideologiakriittisiin.
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– Mitään niistä kirkko ei kohtaa
ihanteellisella tavalla, toteaa Huotari.
Perusluterilaisille kirkolliset toimitukset ovat tärkeitä, ja kirkko nähdään myönteisessä valossa. Uskonto
koetaan hyvin henkilökohtaisena
asiana ja siihen liitetään vahva yksityisyyden tunne. Kristinuskon keskeiseen oppiin uskotaan, mutta opilliset
kysymykset eivät ole tärkein osa hengellistä elämää.
Herätyskristilliset ovat usein kokeneet uskonnollisen kääntymyksen
ja he arvostavat vahvaa tietoisuutta
uskosta. Uskontoon kuuluu kuuluminen hengelliseen ryhmään, ja yhteisölliseen kristillisyyteen sitoudutaan.
Opillinen sitoutuminen ja kristinuskon kokonaisvaltaisuus näkyvät tavassa elää.
Ideologiakriittiset
seuraavat
julkista keskustelua omien yhteisöjensä kautta ja muodostavat
kantansa sen mukaan, mikä on
ajankohtaista. Uskontoon liittyy
kristillinen individualismi. Kristinuskon ideologista pohjaa tulkitaan
tilannesidonnaisesti.
Kirkolla ei ole yhtä yhtenäistä
kohderyhmää, vaan seurakuntalaisten kirjo on laaja. Huotari muistuttaa, että kirkon piirissä on aina ollut
erilaisia liikkeitä, jotka kuitenkin
muodostavat yhden kirkon. Tulevaisuudessa tämä voidaan nähdä joko
sanomaa heikentävänä uhkana tai
rikkautta kristillisyyteen tuovana
mahdollisuutena.

Kirkon palvelutehtävä
yhteiskunnassa

Huotarin mukaan kirkon tulevaisuus
riippuu pitkälti siitä, millaisen kirkkokäsityksen mukaan jatkossa toimitaan. Jokaisella ennusteella on omat
painotuksensa; yksi skenaario painottaa kirkon liturgisia toimituksia,
toinen pienryhmäyhteisöjä, kolmas
kokemuksellisuutta ja neljäs kirkon
palvelutehtävää yhteiskunnassa.
Tulevaisuuteen voi vielä vaikuttaa, ja eri skenaarioista on valittava
se vaihtoehto, jota kohti halutaan kulkea. Huotari haastaakin sekä seurakuntalaisia että kirkon työntekijöitä
ei vain keskustelemaan eri tulevaisuusvaihtoehdoista vaan myös rohkeasti uudistamaan halutun tulevaisuuden toteuttamiseksi.
– Tärkeää on edelleen henkilökohtaisen kohtaamisen laatu ja se,
miten jumalanpalvelukset koetaan
jatkossa omaksi ja yhteiseksi, korostaa Huotari.
Huolestuttavinta on Huotarin
mielestä se, että kirkon yhteiskunnallinen palvelutehtävä jää sivuun. Silloin putoaa pohja diakoniatyöltä, perheneuvonnalta sekä lasten ja nuorten
heille ominaisen toiminnan tukemiselta. Näiden vuoksi monet kuuluvat
kirkkoon ja tukevat sitä.
Muuttuva toimintaympäristö on
muuttanut myös uskonnon ympärillä
käytävää keskustelua. Viestintäteknologian kehitys on vaikuttanut siihen,
että uskonto on eri tavalla julkista
kuin aiemmin, samoin kirkon ympärillä käytävä keskustelu.
– Erilaisia seurakuntalaisia yhdistävät tekijät jäävät tässä keskustelussa usein sanomatta, muistuttaa
Huotari.

Ilkka Halava:

Muutos on pysyvää
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava
on tehnyt yhteistyötä seurakuntien
kanssa jo 2000-luvun alusta lähtien.
Halava näkee kirkon haasteena pysymisen yhteiskunnan muuttuvien rakenteiden mukana.
– Kirkolla on oltava rooli, jota rakennetaan tulevaisuudessa sekä kirkon sisällä että yhteiskunnassa, painottaa Halava.
Toiminnan kehittämiseksi on
ymmärrettävä kaikille yhteisiä yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka muuttavat tapaamme elää ja tehdä työtä.
Esimerkiksi digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio muuttavat yhteiskuntaa ja sitä myötä kirkon toimintaympäristöä.
Halava muistuttaa, että uudet ilmiöt tuovat mukanaan myös uusia
työkaluja ja työn tekemisen muotoja.

Digitalisaatio muuttaa työtä

Työ tehdään yhä enenevässä määrin
virtuaalisesti erilaisten verkkoyhteisöjen ja digitaalisten alustojen kautta.
Myös identiteetit määritellään entistä
enemmän digitaalisesti. Esimerkiksi
Virossa monet yhteiskunnan toiminnot on rakennettu pilvipalveluiden
varaan, ei niinkään rakennusten tai
esineiden ympärille.
– Uudenlainen yhteisöllisyys ei
rakennu rituaalien tai esineiden kautta, väittää Halava.
Digitalisaatio on tuonut tullessaan myös läpinäkyvyyden, kun sekä
organisaatioiden että yksilöiden toiminta on enemmän tai vähemmän
julkista. Uudet viestintävälineet mahdollistavat toiminnan kommentoinnin reaaliajassa, ja tätä mahdollisuutta myös käytetään.
Vaikka negatiivinen puhe tuntuu dominoivan etenkin sosiaalisen
median tilaa, tutkimusten mukaan
vihapuheen määrä ei ole kasvanut.
Sen sijaan se on tullut entistä havaittavammaksi juuri uusien viestintävälineiden kautta.
– Kärjistäen voidaan sanoa, että
pahoinvoivat ihmiset käyttävät ääntään, ja hyvinvoivat ovat hiljaa, toteaa
Halava.
Seurakuntatyön mahdollisuutena voisikin olla positiivisen puheen
lisääminen niin arjessa kuin yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Halava
kannustaa kehumaan ja kiittämään
aktiivisesti, ja luomaan omalla toiminnallaan myönteisen palautteen
ilmapiiriä.

Digitalisaation mahdollisuudet

Kaupunkisuunnittelussa kaupunkien
paremmuus mitataan niiden kyvyssä
luoda ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Samoin voisi olla myös seurakuntatyössä. Halavan mukaan digitaalisten järjestelmien rooli on auttaa
työntekijöitä työssään, jotta aikaa
varsinaiseen työhön jäisi enemmän.
Toisin kuin yleisesti ajatellaan, digitalisaatio ei tuo mukanaan lisää teknologiaa. Parhaimmillaan sen avulla
lisätään henkilökohtaisia kontakteja

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava kertoi hiippakuntapäivillä digitalisaation tuomista
muutoksista seurakuntatyölle.

eri palveluammateissa. Kun tietyt perusrutiinit siirretään verkkoon, jää
enemmän aikaa henkilökohtaisille
kohtaamisille.
Kirkon piirissäkin digitalisaatio
voidaan nähdä mahdollisuutena, yhtenä työkaluna muiden joukossa. Halava nostaa esiin myös erilaisuuden
hyväksymisen.
– Kirkko voisi olla arvostavan
kohtaamisen superyhteisö, ehdottaa
Halava.
Yksinkertaisimmillaan tämä on
tervehtimistä, keskustelua, aitoa pysähtymistä kohtaamisiin. Tasavertainen ja toista arvostava kohtaaminen
on kirkon rooli ja vahvuus jatkossakin.

Muutosten aikakausi

Digitalisaation myötä ihmisten elämä
väistämättä muuttuu. Uusi sukupolvi
on aina edellistä ketterämpi käyttämään uusia järjestelmiä ja viestintävälineitä. Nettisovellusten, verkkokauppojen ja sosiaalisen median
aikakaudella käsitys tavallisesta on jo
muuttunut, ja vuorovaikutus on siirtynyt pitkälti verkkomaailmaan.

Aikakaudellemme onkin tyypillistä, että jatkuva liike ja muutos ovat
enemmän normaalitila kuin poikkeus. Historiallisesti ajateltuna kirkko itse on ollut muutosliike, joka on
muuttanut yhteiskuntaa paremmaksi.
– Seurakunta on loistava yhteisö
tämän mahdollistamiseksi tulevaisuudessakin, kannustaa Halava.
Meneillään oleva yhteiskunnallinen muutos on inhimillisestikin tärkeä ja merkityksellinen, ja kirkon on
oltava osa tätä muutosta. Seurakunnan toiminnan kannalta on oleellista
pohtia, millaista ihmisen arki on nyt,
ja millaista se on tulevaisuudessa. Halavan mukaan avainkysymys on, onko
kirkko mukana näissä keskusteluissa.
– On tärkeää löytää oikeat
kysymykset, vastaukset löytyvät
kyllä, tähdentää Halava.
Millainen on sinun seurakuntasi
tulevaisuudessa? Osallistu, vaikuta!
#seurakuntavaalit2018
#minunkirkkoni

Lähteet:

Tulevaisuustutkija Ilkka Halavan luento: Huomisen suomi, huomisen ihmiset.
Myö ja työ – Mikkelin hiippakunnan hiippakuntapäivät Mikkelissä 28.9.2017
Emerituspiispa Veikko Huotarin esitelmä: Kirkon tulevaisuus.
Senioritiistai Mikkelin seurakuntakeskuksessa 26.9.2017.
Jenni Hyvönen: Urbaanin kristityn nuoren aikuisen spiritualiteetti.
Teoksessa Mikkola, T., Niemelä, K. ja Petterson, J. (toimi.)
Urbaani usko. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 96. 2006.
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Kirkkona
monikulttuurisessa yhteiskunnassa
Julkisessa keskustelussa
monikulttuurisuudella tarkoitetaan
usein maahanmuuttoa ja sen
vaikutusta yhteiskuntaan. Meistä
jokainen kantaa kuitenkin mukanaan
omaa kulttuurista perimäänsä. Mitä
monikulttuurisuus tarkoittaa kirkolle
ja seurakunnan toiminnalle?
Teksti Anne Hytönen

Kuulumme erilaisiin ryhmiin synnyinmaan, -paikkakunnan, työn, elämäntilanteen, harrastusten ja mielenkiintojen perusteella. Tapaamme
päivittäin ihmisiä, joilla on erilainen
kulttuuritausta. Peilaamme omaa
identiteettiämme sekä omaa että
muiden kulttuuriperimää vasten.
Kirkon tulevaisuusselonteossa
todetaankin, että Suomi on monien
erilaisten olosuhteiden maa. Kulttuurisia eroja on eri maakuntien ja
jopa vierekkäisten kaupunginosien
välillä.
Kirkko tekee työtään tilanteessa,
jossa monikulttuurisuus lisääntyy
sekä maahanmuuton että maassamuuton seurauksena. Monikulttuurisuus näkyy myös tavoissa toimia eriikäisten seurakuntalaisten kanssa.

Monikulttuurisuudesta
kulttuurienvälisyyteen

Tulevaisuusselonteon mukaan kulttuurienvälisyys edellyttää tasavertaista osallisuutta ja kumppanuutta
ihmisten kesken. On eri asia pyrkiä
aitoon vuorovaikutukseen kuin pelkästään tyytyä toteamaan monikulttuurisuuden olemassaolo.
Kirkon yhä monikulttuurisempi
toimintaympäristö haastaakin miettimään tulevaisuuden toimintaa. Pyrkimyksenä on aito vuorovaikutus eri
kulttuureiden välillä, on kyse sitten
kansallisuuksista, ikäryhmistä tai tavoista toimia.
Kulttuurit ja elämäntavat muuttuvat jatkuvasti. Parhaimmillaan kulttuurienvälinen vuorovaikutus ohjaa
tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja

kulttuureihin. Erilaisia vaikutteita voi
muovata omakseen ja uudistaa omaa
kulttuuriperintöään.

Asenteet ovat avainasemassa

Kulttuurienvälistä vuorovaikutusta tarvitaan yhteiskunnan kaikilla
tasoilla, niin arjessa kuin päätöksenteossa. Aidot, henkilökohtaiset
kohtaamiset johtavat yleensä myönteisiin kokemuksiin. Samalla ne vähentävät epäluuloja ja tuntemuksia
vieraudesta.
Kulttuurisiin eroihin liittyy myös
paljon jännitteitä. Esimerkiksi niukkeneva talous johtaa usein erilaisuuden pelkoon ja vihamielisyyteen
erilaisiksi koettuja kohtaan. Omaan
identiteettiin tai sen johonkin osaan
kohdistuva uhka johtaa nopeasti
kielteisiin asenteisiin erilaisuutta
kohtaan.
Hyvä kulttuurinen itsetuntemus
tukee myönteisiä perusasenteita toisenlaisten kulttuuristen mallien mukaan eläviä ihmisiä kohtaan. Uskonnoilla on keskeinen rooli kulttuurien
ytimessä. Oman uskonnollisen taustan tunteminen auttaa ymmärtämään
oman kulttuurin taustoja ja antaa
siten valmiuksia toisten kulttuurien
kohtaamiseen.
Vaikka nopeat yhteiskunnalliset
muutokset voivat johtaa huomattaviin eroihin sukupolvien välillä esimerkiksi arvojen ja elämäntapojen
suhteen, itse ihmisyydessä on tiettyä
pysyvyyttä. Ihminen hakee merkityksiä, kaipaa hyväksyntää ja etsii Jumalaa, kukin omalla tavallaan.

Kirkon toimintaympäristö on monikulttuurinen, ja moneus nousee myös kirkosta itsestää

Kirkon suhde kulttuuriin

Kristinuskon sanoma elää aina tietyssä kulttuurisessa ympäristössä, josta
se ottaa vaikutteita ja johon se itse vaikuttaa. Ympäristö vaikuttaa kirkkoon,
ja kirkko yhteisöön ympärillään.
Kirkko on kulttuurien rajat ylittävä, sillä Raamattu, kaste, ehtoollinen,
ekumeeniset uskontunnustukset ja
kristillinen lähimmäisenrakkaus yhdistävät kirkkoja paikasta ja ajasta
huolimatta. Ne muovautuvat kulttuurisesti, eli ottavat paikallisiin oloihin
ja kieleen sopivat muodot.
Tällöin kirkon on rajoja ylittäessään ja muuttuvassa maailmassa
eläessään omaksuttava uusia kieliä ja
kulttuurisia malleja voidakseen olla
merkityksellinen. Samalla kristilliseen sanomaan avautuu uusia näkökulmia, vaikka perusmalli onkin Kristuksen syntymisessä ihmiseksi tietyn
elämäntavan keskelle.
Kirkon ei tule ainoastaan mukautua maailmaan, vaan toimia maailmassa kriittisenä muutosvoimana.
Kirkon sanoma ohjaa vastustamaan

kulttuuristen mallien rakenteissa ja
käytännöissä piilevää sortoa, epäoikeudenmukaisuutta ja muita epäkohtia. Se ohjaa etsimään yhteyttä yli inhimillisten rajojen.
Kirkko on kulttuurienvälinen.
Kristus on kaikkien kansojen Pelastaja ja Herra. Kulttuuriset mallit tuovat
mukanaan uusia näkökulmia Kristuksen työhön. Siksi eri taustaiset kristityt tarvitsevat toisiaan.
Tulevaisuusselonteossa kirkkoa
kutsutaan tarkastelemaan toimintaansa näistä neljästä näkökulmasta
käsin. Näkökulmat ohjaavat arvostamaan sitä, mikä kulttuureissa on
kestävää ja hyvää. Ne ohjaavat myös
tunnistamaan jännitteet kulttuurien
ja evankeliumin välillä.
Tulevaisuusselonteon
lopussa
todetaan erään muuttajan sanoneen,
että kristittynä on hyvä elää. Mihin tahansa menee, perhe on jo odottamassa. Kirkko tekee Kristukseen perustuvaa, kaikki inhimilliset ja kulttuuriset
rajat ylittävää yhteyttä näkyväksi, yhdistää vieraat perheeksi.
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Rukoushetki

Optinan isien
rukous
sielunrauhaksi
Herra, suo minun rauhallisin mielin
kohdata kaikki, mitä päivä tuo tullessaan.
Suo minun varauksetta
antautua sinun tahtoosi.
Opasta ja tue minua kaikessa,
päivän jokaisena hetkenä.
Saanpa päivän mittaan
millaisia uutisia tahansa,
opeta minua ottamaan ne vastaan
tyynin sydämin
ja järkkymättömän varmana,
että kaikessa tapahtuu sinun pyhä tahtosi.
Kaikessa, mitä sanon ja teen,
johdata ajatuksiani ja tunteitani.
Ennalta aavistamattomissa tilanteissa
auta minua muistamaan,
että kaikki on sinun lähettämääsi.
Opeta minua olemaan suora
ja rehellinen perheenjäseniäni kohtaan,
etten saattaisi ketään levottomaksi
enkä aiheuttaisi kenellekään mielipahaa.
Herra, anna minulle voimaa
kantaa tänään uupumukseni,
anna voimaa kohdata
päivän jokainen tapahtuma.
Ohjaa tahtoani ja
opeta minua rukoilemaan,
uskomaan, toivomaan,
antamaan anteeksi ja rakastamaan.
Aamen.

än.

Omaa suhtautumistaan kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen
voi miettiä esimerkiksi pohtimalla seuraavia kysymyksiä:
Mistä olen saanut oman tapani ajatella ja käyttäytyä?
Kuinka suhtaudun ihmisiin, joiden käyttäytyminen on erilaista kuin omani?
Millaiset arvot ja asenteet vaikuttavat omaan käyttäytymiseeni?
Miten uskot asuinympäristösi muuttuvan lähitulevaisuudessa?
Miten se muuttaa elämääsi?
Millaisia näkyviä ja näkymättömiä rajoja seurakunnassasi on?
Millaisia odotuksia uskot seurakunnan kohtaavan, kun yhteiskunta muuttuu?
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät askeleet seurakunnallesi?
Millaista kirkkoa haluat olla rakentamassa?

Lähde: Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko.
Julkaisuja 16. Kirkko ja toiminta. Kirkkohallitus. Helsinki 2014.

Hyvin sanottu
Onnella ei ole huomista päivää;
sillä ei ole eilistäkään;
se ei ajattele tulevia;
sillä on vain nykyisyys,
eikä sekään ole kokonainen päivä,
vaan silmänräpäys.
— Ivan Turgenjev
Elämä ei ole odottamista, toivomista ja
haaveilemista, se on tekemistä, olemista ja
joksikin tulemista. Se on sitä mitä aiot tehdä
sen jälkeen kun olet lukenut tämän.
— Mike Dooley
Eteenpäin pääsemisen salaisuus on aloittaminen. Aloittamisen salaisuus on ylivoimaisten tehtävien pilkkominen pienemmiksi ja
hallittaviksi tehtäviksi ja aloittaminen ensimmäisestä.
— Mark Twain, kirjailija
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Työ tutuksi

Pitäjänkirkko on Arvo Katajamäelle rakas kotikirkko.

Suntio ei tee töitä vain sunnuntaisin
Seurakuntamestari Arvo Katajamäki on monelle seurakuntalaiselle tuttu mies.
Tai ei välttämättä ole, sillä jos suntio tekee työnsä hyvin, hän on lähes näkymätön.
Suntion työnkuva on laajempi kuin yleisesti ajatellaan, ja työssä vaaditaan monenlaista osaamista.
TEKSTI Ja kuvat Anne Hytönen

Arvo Katajamäki muutti perheineen Mikkeliin vuonna 1989, ja on
koko sen ajan toiminut pääasiassa
Pitäjänkirkon suntiona. Silloin Pitäjänkirkko oli vielä maaseurakunnan
kirkko, ja seurakuntamestarin tehtävänimike on peräisin tuolta ajalta.
Suntion tehtävänkuva vaihtelee
seurakunnan koon, kirkon ja muiden
rakennusten mukaan. Katajamäki tuli
Mikkeliin Suomusjärveltä, jonka kirkkoon mahtuu 350 ihmistä.
– Kun sitten ensimmäistä kertaa
kurkistin Pitäjäkirkon pääovesta sisään, mietin heti, miten kerään täällä kolehdin, muistelee Katajamäki. Tänne kun mahtuu 1900 ihmistä.
Pitäjänkirkon kaikki nurkat
ovat Katajamäelle tuttuja, onhan
niitä tullut hoidettua lähes 30 vuotta. Toki kaikki tuomiokirkkoseurakunnan seitsemän kirkkoa on tullut
kierrettyä, ja niissä käydään tilanteen mukaan.

Suntio on monitoimimies

Suntion työhön kuuluu monenlaisia
tehtäviä, eikä luppoaikaa juuri jää.
Yhdeksi tärkeimmäksi suntion ominaisuudeksi Katajamäki nostaakin
priorisoinnin.

– Kun töitä on paljon, ammattitaito ja kokemus auttavat päättämään,
minkä työn tekee ensimmäiseksi, painottaa Katajamäki.
Arkipäivinä työhön kuuluu lähinnä kiinteistöjen tarkistuskierrokset
ja mahdollisten puutteiden ja vikojen
korjaaminen. Pitäjänkirkossa tarkistetaan lisäksi sprinklerilaitteet kerran
kuukaudessa. Myös alueen ympäristöstä pidetään huolta ja huolehditaan
kirkon esineistöstä ja tekstiileistä.
Viikonloppuisin ja arkipyhinä
suntion työpäivät ovat aikataulutetumpia. Ennen jumalanpalveluksen
tai toimituksen alkamista tarkistetaan vielä kerran, että kaikki on
kunnossa. Ulkopuolella tarkistetaan
muun muassa siisteys ja kulkureittien
turvallisuus.
Kirkossa tarkistetaan lämmitys,
sähköt ja äänentoiston toimivuus,
täytetään kirkkopäiväkirja ja laitetaan virsinumerot tauluille.
Suntio tekee ennen tilaisuuden
alkua kaikki tarvittavat järjestelyt liturgian, kirkkovuoden ja toimituksen
mukaan. Alttarille tuodaan tarvittaessa katafalkki eli ruumisarkun koroke,
vihkiryijy, kastemalja tai ehtoollisvälineet, tuoreita kukkia unohtamatta.

– Suntio huolehtii muun muassa
siitä, että kirkkotekstiileissä on oikeat värit ja kynttilöitä on oikea määrä,
muistuttaa Katajamäki.
Tiedottajan pää menee pyörälle, kun Katajamäki kertoo erilaisista
kirkkotekstiileitä ja niiden tarkoituksista. Omasta rippikoulustakin kun on
jo aikaa.
– Antependium, kirjaliina, albat,
stola ja messukasukka, luettelee Katajamäki.
Antependium on alttarin etuosan
peittävä tekstiili, kirjaliina on puolestaan saarnastuolissa. Alba on papin
puvun perusvaate, ja stola papin puvun päällä oleva nauha. Messukasuk-

Info

kaa käytetään ehtoollisjumalanpalveluksissa. Näistä ainoastaan alba on
aina valkoinen.

Suntio varmistaa tilaisuuden
sujuvuuden

Suntio on mukana kaikissa kirkollisissa toimituksissa ja varmistaa, että
niin jumalanpalvelukset kuin perhejuhlatkin etenevät moitteettomasti. Tilaisuuden puitteiden on oltava
kohdallaan niin sisällä kuin ulkona.
Hautajaisissa suntio lisäksi ohjaa
saattueen hautapaikalle ja opastaa
tarvittaessa.
– Hautajaisissa on erityisen tärkeää, että tilaisuus sujuu arvokkaasti,

Suntio

Suntion tehtävänimikkeenä voi olla esimerkiksi suntio, seurakuntamestari,
seurakuntaemäntä, suntio-vahtimestari, kiinteistönhoitaja tai vahtimestari.
Suntioksi valmistutaan suorittamalla seurakunta- ja hautauspalvelualan
ammattitutkinto (150 osaamispistettä). Tutkinto tulee voimaan 1.8.2018.
Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon yhteinen pakollinen
tutkinnon osa on Seurakunta- ja asiakaspalvelu (45 op). Tutkinnon seurakuntapalvelun osaamisala kehittää suntion työssä tarvittavaa erityisosaamista, ja sen
pakollinen tutkinnon osuus on Kirkollisten tilaisuuksien ja tilojen hoitaminen
(45 op). Lisäksi tutkintoon valitaan 60 op valinnaisia tutkinnon osia.
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painottaa Katajamäki. – Omaisten surussa on tärkeää olla tukena hienotunteisesti.
Kirkonkellojen soitto on yksi
tehtävistä. Suntion on tiedettävä,
mitä kelloja soitetaan, milloin ja
miten. On huomenkellot, papinkellot, yhteensoitto, päätössoitto, ehtookellot, saattokellot ja
erilaiset juhlasoitot.
Jumalanpalvelusten aikana
suntio seuraa, että äänentoisto
toimii ja kirkkosalissa ei ole häiriöitä. Kolehtivirren aikana kerätään kolehti, ja suntio avustaa
tässäkin. Pitäjänkirkossa Katajamäen tehtävä on järjestää myös
kolehdinkerääjät, joita tarvitaan
tilanteen mukaan neljästä kahteentoista.
Toimituksen jälkeen suntio tarkistaa, että kirkkosali on
tyhjä ja aloittaa viimeistelytyöt.
Kynttilät sammutetaan, kukat
viedään kylmiöön, virsitaulut
tyhjennetään – jälleen kerran
suntio varmistaa, että kaikki
on kunnossa seuraavaa kertaa
varten.

Kohtaamispaikka

Kenen vastuu?

Vuosiin mahtuu paljon

Palvelusvuosiensa aikana Pitäjänkirkossa on ollut monenlaisia tilaisuuksia aina pienistä
perhejuhlista isoihin tapahtumiin. Katajamäki oli mukana
muun muassa kaikissa vuosina
1989–2004 järjestetyissä sotilasvaloissa.
– Niissä oli eniten väkeä
koskaan, muistelee Katajamäki.
– Ulkona saattoi olla 25 astetta
pakkasta, ja kaikki omaiset oli
saatava sisälle.
Suuria tapahtumia olivat
myös Kyllä elämälle -tapahtuma
vuonna 1999, jolloin paikalla
oli Anne Pohtamo. Lähetysjuhlat, Erkki Lemisen viimeinen
saarna Pitäjänkirkossa, Jukolan
viestin ehtoollismessu luonnossa Kalevankankaalla ja Mikkelin
musiikkijuhlien konsertit ovat
erityisesti jääneet Katajamäen
mieleen.
Pitäjänkirkko huokuu historiaa, ja sen seinät ovat nähneet
paljon. Suntio kuulee tarinoita
myös kirkossa käyviltä vierailijoilta.
– Eräskin evakossa ollut
rouva kertoi sota-aikana nukkuneensa tuolla kirkon urkuparvella, kertoo Katajamäki.
Sodan aikana pommituksiin varauduttiin kuuleman
mukaan niin, että jumalanpalvelukset pidettiin sakastin
portailta. Pitäjänkirkko säilyi
onneksi pommituksilta, mutta 277 nuorta miestä nukkuu
sankarihaudoissa, huomauttaa
Katajamäki.
Kun kysyn Katajamäeltä hänen suosikkiesinettään tai -paikkaa Pitäjänkirkossa, hän menee
mietteliääksi. Lopulta hän valitsee keltaiset ikkunaruudut, jotka
on tuotu vanhasta Kirkkopuiston
väliaikaisesta kirkosta.
Kaikesta näkee, että Pitäjänkirkko on Katajamäelle monella
tapaa tärkeä ja rakas paikka.

Jukuripuolustaja Antti Jaatiselle kummius on kunnia-asia.

Kummi on esimerkki
ja tuki lapselle
Puolustaja Antti Jaatista luonnehditaan
jääkiekkopiireissä peruspeliä pelaavaksi pakiksi, jolla
on napakka laukaus. Odotan innolla tapaamistamme
Mikkelin jäähallilla Jukureiden ja Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan yhteisen kummipelin
tiimoilta. Mitä Jaatinen mahtaa ajatella kummina olosta?
TEKSTI Ja kuva Anne Hytönen

Antti Jaatisella on kolme
kummilasta: 8- ja 4-vuotiaat
pojat ja 1,5-vuotias tyttö, jotka
asuvat Jyväskylän seudulla. Ystäväperheiden lapsia tulee nähtyä
ajan sallimissa rajoissa.
– Lapsiperheillä on omat kiireet, ja toki peliura luo omat aikataulunsa, naurahtaa Jaatinen.
Lapsiperheen arki ja lasten
kanssa touhuaminen on tuttua,
sillä Jaatisella itsellään on 4- ja
1-vuotiaat lapset. Yhdessäolo ja
leikkiminen on tärkeää kummilapsille, mutta myös kummille
itselleen.
– Kummilasten tapaaminen
on aina iso juttu, kertoo Jaatinen.
– Iloisten lasten tapaamisesta tulee itsellekin hyvä mieli.
Jaatisen oma 4-vuotias kummilapsi oli vastikään katsomassa ensimmäistä kertaa kummisedän peliä Jyväskylässä. Sulassa
sovussa oli kannatettu molempia
joukkueita, mikä kuvastaa hyvää
urheiluhenkeä.
Kummin tehtävä on Jaatiselle selvästi tärkeä asia. Hän roh-

kaiseekin tarttumaan kummin
tehtäviin innolla. On aina kunniaasia, kun vanhemmat pyytävät
lastensa kummiksi.
– Haluan olla kummilapsilleni
esimerkkinä ja tukena, yhtenä aikuisena heidän elämässään, painottaa Jaatinen.
Peruspakin ote kummiuteen
on hyvin samanlainen kuin peliote: perusasioilla pääsee pitkälle. Kummilapsen kanssa vietetty
aika tuottaa molemmille yhteisiä
elämyksiä.
Jaatinen toivottaakin kaikki
tervetulleiksi katsomaan Jukureiden ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kummipeliä jäähallille.
– Mikäs sen parempaa yhteistä tekemistä, kun katsoa peliä
kummilapsen kanssa, kannustaa
Jaatinen.
Mikkelin Jukurit – Vaasan Sport
Mikkelin jäähallilla 25.1.2018 klo
18.30. Kun ostat lipun Jukurit Shopilta, saat toisen lipun veloituksetta (1 etulippu / ostettu lippu).

Yhteisvastuukeräyksen teema tänä vuonna on
riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä
eläville ihmisille maailman katastrofialueilla ja
Suomessa. On helppo uskoa nälänhätään jossain
kaukana, mutta voiko Suomessa olla sellaista
köyhyyttä, ettei olisi varaa ruokaan? Jos onkin
niin, kyllä se köyhyys silloin on itse aiheutettua?
On käytetty rahat johonkin turhaan, on pakoiltu
työtä, ei ole kannettu vastuuta. Minunko olisi
otettava vastuuta siitä?
Viime vuosituhannen lopun lama antoi sysäyksen ruoka-apuun seurakunnissa. Leipäjonoista
tuli diakoniatyön arkea. Tuolloin arvostelua aiheutti, että valtio luopuu köyhien huolehtimisesta
ja siirtää sen kirkon tehtäväksi. Kirkon tapaa jakaa elintarvikeapua pidettiin nöyryyttävänä. Uuden taantuman myötä kirkon rooli ruoka-avussa
oli jo itsestään selvä ja siihen oltiin tyytyväisiä.
Se, että kirkko auttaa köyhiä, on monelle merkittävä syy liittyä kirkkoon ja pysyä jäsenenä.
Kristittyjä motivoi ruoka-apuun lähimmäisen
rakkaus. Välitämme Jumalan rakkautta käytännön teoilla. Avun vastaanottajien näkökulmasta
on kaksijakoista, että avuntarjoaja on kirkko. Se
voi tarjota lisäarvoa, mutta aiheuttaa myös jännitteitä. Avun vastaanottajien tärkein toimintaan
osallistumisen syy on aineellinen puute, he eivät
kenties muuten osallistuisi kirkon toimintaan.
Ruoka-avun vakiintumisen vaarana on, että
avun tarpeen taustalla olevat yhteiskunnalliset
kysymykset sivuutetaan. Kirkon tehtävä on olla
muistuttamassa myös niistä. Eräs ruoka-apuun
liittyvä haaste on tuotannossa. Ympäristönäkökulmasta ja kestävän kehityksen kannalta on
ongelmallista, että ruokaa tuotetaan liikaa. Tällä
hetkellä on kuitenkin järjestelmä, joka on riippuvainen tästä ylituotannosta, eli ruoka-avussa ei
ole kyse vain köyhyydestä, vaan sen taustalla on
runsaus ja yltäkylläisyys.
Viime kevääseen saakka tein diakoniatyötä.
Kokemukseni mukaan, valitettavasti, Suomessakin on sellaista köyhyyttä, etteivät rahat riitä
ruokaan. Useinkaan tällainen köyhyys ei ole itseaiheutettua, ei ainakaan suoraan. Tulee mieleen erään äidin pitkä sairasloma. Alun perin
se johtui liukastumisesta – siinä meni perheen
talous nopeasti kuralle. Ja tapaus, kun pitkään
firmaa palvellut pomo sai lähteä, kun saneerattiin. Nopeasti lähti alta asunto ja elintaso. Enkä
ole työnpakoilijoita tavannut, päinvastoin niitä,
jotka iloitsevat jopa palkattomasta harjoittelupaikasta. Miltei jokainen haluaa olla tarvittu ja
tarpeellinen. Eikä voi koskaan tietää milloin itse
on avuntarvitsija. Siis kyllä vastuunkanto kuuluu
minullekin!
Hanne Keijonen

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

Anttola

» Haudanhoitosopimuksen
tekeminen on nyt ajankohtaista
Haudanhoitosopimuksia kesälle 2018 tehdään aina
30.4.2018 asti ja haudanhoitotarjouksen voi pyytää myös
sähköisenä www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/Info
ja asiointi/Hautojen hoito- sivulla olevan lomakkeen kautta.
Netistä löytyy lisäksi kuvia, lisätietoa kesäkukka- ja perennahoidoista, sekä hoitohinnasto.
Kesästä 2016 lähtien, olemme tarjonneet hoitoihin 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.
Hoitosopimus koskee vain seurakunnalta tilattuja kukkia ja siksi omia lisäkukkia ei haudoille voi kasvukauden aikana istuttaa. Kesäkukkahoidossa olevalle haudalle omaiset
voivat tuoda kasvukauden jälkeen syksykukkia tai ennen
kasvukauden alkua kevätkukkia, jotka sitten poistetaan keväällä hoitotöiden alkaessa.

Jumalanpalvelukset kirkossa
Su 28.1. klo 10 Messu. Koskinen,
Stenlund
Su 4.2. klo 10 Perhemessu. Miettinen,
Tirronen. Klo 11.30 srk-talolla tarjolla
Marttojen keittämää Yhteisvastuurokkaa ja pannukakkua 8€/aik. 4€/lapsi
4-12 v. sekä kirkkokahvit
Su 11.2. klo 10 Messu. Suihkonen,
Karjalainen
Su 18.2. klo 17 Messu. Miettinen,
Stenlund
Su 25.2. Messu. Miettinen, Stenlund
Su 4.3. klo 10 Messu. J. Palm,
Karjalainen
Su 11.3. klo 10 Messu. Ukkonen,
Stenlund
Su 18.3. klo 17 Messu. Miettinen,
Stenlund
Muita tapahtumia
Ke 14.2. klo 8.30 – 13 Yhteisvastuutempaus: Hyvinvointipisteet Anttolan
kirjaston lukusalissa. Tule nauttimaan
puristettua appelsiinimehua, niskahierontaan, käsienrasvaukseen, hiusten
letitykseen, kasvomaalaukseen. Palvelumaksu YV-keräykseen. YV-tuotteita
myynnissä.

Haukivuori
Jumalanpalvelukset seurakuntatalossa
Su 28.1. klo 10 Messu srk-talossa.
Liukkonen, Tirronen
Su 4.2. klo 17 Yhteisvastuukirkko srktalossa. Liukkonen, Matilainen,
Määttä. Kirkkokahvit ja toivelauluja
Su 11.2. klo 10 Messu srk-talossa.
Rippikoululaisten messu. Liukkonen,
Korhonen, Tirronen
Su 18.2. klo 10 Sananjp srk-talossa.
Miettinen, Husso
Su 25.2. klo 10 Messu srk-talossa.
Aurén, Tirronen
Su 4.3. klo 17 Messu srk-talossa.
J. Palm, Tirronen
Su 11.3. klo 10 Sananjp srk-talossa.
Liukkonen, Karjalainen. Lähetyskahvit.
Su 18.3. klo 10 Messu srk-talossa.
Liukkonen, Karjalainen
Lapset ja perheet
Su 11.2. klo 11 Rantokankaan laskiaistapahtuma hiihtomajalla, makkaranpaistoa.

» Hautausmaiden kausi- ja
kesätöiden haku on taas alkanut

Musiikki
Ke 7.2. ja 14.3. klo 15 Laulusta voimaaVirrestä virtaa musiikkitilaisuus srk-talossa, Tirronen

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hautausmaat ja puistot
työllistävät joka kesä noin 40 aikuista kausityöntekijää ja 35
nuorta kesätyöntekijää. Hautausmaat tarvitsevat työntekijöitä
viheralueiden ja hautainhoitorahaston sopimushautojen hoitotehtäviin. Hautausmaat ovat Harju, Rouhiala, Kirkonmäki ja
Vanha Pohjoinen, Anttola, Ristiina, Suomenniemi ja Haukivuori. Haku tapahtuu sähköisillä hakulomakkeilla, jotka löytyvät
osoitteesta: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi./Info-jaasiointi/Avoimet-tyopaikat
Lisätietoja; Sirpa Jämsä, puh. 0400-143310, sirpa.jamsa@evl.fi

Kinkerit
Seurakunnan ja kylien yhteinen ja perinteinen tilaisuus, jossa lauletaan virsiä ja pohditaan hengellistä elämää eri
näkökulmista. Tänä vuonna aiheena
”lapsenuskosta aikuiseen uskoon”.
Su 11.2. klo 14 Taipaleen kinkerit
Tapani ja Anja Takkisella os. Toivolantie 20. Tarjoilua alussa yhteisvastuun
hyväksi.
Su 18.2. klo 12 Eteläkylien kinkerit
Moilalan erämajalla os. Taulumäentie
494. Väliaikatarjoilua yhteisvastuun
hyväksi.
To 22.3. klo 18 Häkkilän kinkerit erämajalla os. Saksanrannatie 17.
Tarjoilua yhteisvastuun hyväksi.

KAUSITYÖHAKEMUS
Haku kausityöhön päättyy
11.3.2018
Kausityön kesto on 5 kk
(23.4.2018-28.9.2018)

KESÄTYÖHAKEMUS
Haku kesätyöhön päättyy
25.03.2018. Työn kesto n. 1kk.
Kesätyö on tarkoitettu nuorille koululaisille ja opiskelijoille.
Alaikäraja on 16 vuotta.

Miehet ja Naiset
Miehet Sanan äärellä takkatuvalla ma
29.1. klo 17. Kokoontuu kahden viikon
välein. Ahti Kohvakka p. 0400 155 172
Rukoustanssia takkatuvalla to 25.1.
klo 17-18. Kahden viikon välein. Aira
Kaun p.040 7363617

Muita tilaisuuksia
To 1.2. Raamattuilta srk-talossa klo 18
” Jumalan arvottomat palvelijat” Matti Manninen Etelä-Savon Kansanlähetyksestä. Liukkonen. Tarjoilua.
Pe 16.2. Munkinmyyntitempaus
Yhteisvastuun hyväksi Haukivuoren
S-Marketissa: myynnissä tuoreita
munkkeja, lipaskeräys, arpajaiset.
Ma 12.3. klo 18 seurakuntatalolla
miesten piirin vieraana Jarmo Kuronen. Hän kertoo sanoin ja kuvin matkastaan Etelä-Amerikassa. Tervetuloa
mukaan!
Lähetyksen ja Idäntyön Kirpputori
Avoinna 31.5.2018 saakka klo 10 -15.
Otetaan lahjoituksia vastaan. Osoite
Keskustie 53, 51600 Haukivuori.
Tervetuloa tutustumaan! Yhteyshenkilö: Leena Teittinen p. 0505901067
tai leena.teittinen@haukivuori.fi

Ristiina

Jumalanpalvelukset kirkossa klo 10
ellei toisin mainita
Su 28.1. klo 17 Sanajumalanpalvelus.
Rossi, Nousiainen. Rippikoulupyhä
Su 4.2. Perhemessu. P. Palm,
Nousiainen, messuryhmä
Su 11.2. Sanajumalanpalvelus.
P. Palm, S. Kettunen
Su 18.2. Messu. Rossi, Nousiainen,
messuryhmä. Kirkkokahvit
Su 25.2. Sanajumalanpalvelus.
Keijonen, Nousiainen
Su 4.3. Messu. P. Palm, Husso,
messuryhmä. Kirkkokahvit
Su 11.3. Konfirmaatiomessu.
Rossi, Nousiainen
Su 18.3. Sanajumalanpalvelus.
Rossi, Nousiainen
Musiikki
Su 18.3. klo 18 Kauneimmat hengelliset laulut kirkossa
Kinkerit
Su 28.1. klo 13 Järvenpää-LintuniemiTaipale, Simo ja Airi Martikaisella, Järvenpääntie 25
Su 28.1. klo 16 Närhilä-Koljola-Ylölä,
Keijo Partiolla, Koljolantie 316
Su 4.2. klo 16 Sydänmaa-Kuomio,
Hannu ja Marja-Leena Modigilla, Koivulantie 183
Su 11.2. klo 13 Kylälahti-Huttula, Väänäsillä, Huttulantie 250
Su 11.2. klo 16 Mahkola-Liiansaari,
Paavo ja Anneli Vuorikoskella, Mahkolantie 56 a
Su 18.2. klo 13 Koivakkala-HytöläMinkkilä, Juha ja Sirpa Hakkaraisella,
Koivakkalantie 831
Su 18.02. klo 13 Sattila-Savela, Mari ja
Rami Pöntisellä, Sattilantie 809
Su 18.2. klo 16 Laurikkala-Kautiala,
Matti ja Anita Partiolla, Laurikkalantie 94
Su 18.2. klo 16 Löytö-Vitsiälä, Henrik
ja Raija Ohliksella, Parikanniementie
71 B
Su 4.3. klo 13 Hartikkala, Anja Fromilla, Korholantie 38
Su 11.3. klo 13 Korhola-Heramäki-Parkatniemi-Hangastenmaa, Hangastenmaan kylätatalolla, Parkkilantie 237
To 15.3. klo 14 Kirkonkylä, Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2
Su 18.3. klo 13 Rahikkala, Pertti ja Erja
Mannisella, Keikanniementie 60
Muut tilaisuudet
Ke 31.1. klo 18 Seurakuntakeskuksessa ”Ylös Jerusalemiin” -infotilaisuus.
Tule mukaan yhdessä toteuttamaan ja
rakentamaan pääsiäisvaellusta.
Tied. 0400143452
Su 4.2. Yhteisvastuustartti seurakuntakeskuksessa messun jälkeen. Tarjoilua

ja ohjelmaa kaikenikäisille. Arpajaiset
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Vaarinsaaren hartaudet
Joka toinen torstai klo 14.30: 1.2.,
15.2., 1.3., 15.3., ehtoollishartaus kiirastorstaina 29.3.

Ristimäki
Jumalanpalvelukset
Tuomiokirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 28.1. Messu ja pappisvihkimys. Piispa Seppo Häkkinen, Kallio,
Tuomiokirkkokuoro
Su 4.2. Messu. Martikainen, Kallio,
Karjalainen. Messun jälk. lounas
Yhteisvastuun hyväksi srk-keskuksen
2. krs. (aikuiset 8 €, 4-12v. 4 €)
Su 11.2. Messu. Koivikko, Kallio
Su 18.2. Messu. Aurén, Karjalainen
Su 25.2. Messu. Kansan Raamattuseuran kirkkopyhä. Saarna: Kaisa Tuikkanen, Laine, Husso
Su 4.3. Messu. Karasti, Kallio
Su 11.3. Konfirmaatiomessu. Ikonen,
Tirronen
Su 18.3. Messu. Koivikko, Kallio
Päivähartaudet
tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo 12:
ehtoollinen 31.1., 14.2., 28.2., 14.3.
Musiikillinen päivähartaus ke 31.1.
Konsertit tuomiokirkossa
Ke 14.2. klo 18 Ystävän muistoa kunnioittaen, paikalliset solistit ja bändi.
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu, tuotto Hope Mikkelille sekä
konsertin kuluihin
Su 4.3. klo 15 Leo Louhivaara, Elämäni
on lauluni - 50 vuotta laulaen. Vapaa
pääsy. Kolehti Suomen Raamattuopistolle
Su 11.3. klo 15 Elämän ristipunos –runomusiikkiesitys, Gospelyhtye Caminante. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e
Lähemäki
Su 4.2. klo 15 Filmi-ilta srk-talossa:
Mongolia. Martti Juutilainen näyttää
videoita ja kertoo Mongoliasta
Su 18.2. klo 15 Matkalla itään: Venäläinen ilta ja keittolounas srk-talossa.
Kirkkokahvit
Su 18.3. klo 17 Yhteisen leivän jaamme –messu srk-talossa. saarna Petri
Kortelahti (SRO), Koivikko, Karjalainen. Kirkkokahvit. Messu toteutetaan
yhdessä Kansanlähetyksen, Kylväjän ja
SRO:n kanssa
Su 25.3. klo 15 seurakuntatalossa Juha
Lahden ”Minun Tarinani - Lauseita ja
lauluja”. Isän näkökulmaa, miehen
kokemusta lapsensa menettämisestä
ja selviytymisestä eteenpäin nuoren
äkillisen kuoleman aiheuttamassa surussa. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu
10 €
Laajalampi
Su 18.2. klo 15 Tapahtuma srk-kodilla
Yhteisvastuun hyväksi

Savilahti
Jumalanpalvelukset
Pitäjänkirkossa klo 10 ellei toisin mainita
Su 28.1. Tekstitetty messu.
Riitta Kuusi, Määttä, Kirkkokuoro
Su 4.2. Rippikoulumessu.
Karasti, Stenlund
Su 11.2. Messu. T. Kettunen, Määttä,
Kirkkokuoro
Su 18.2. Messu. Luukkonen,
S. Kettunen
Su 25.2. klo 18 Ilonmessu. Keijonen,
Nuorten musiikkiryhmä
Su 4.3. Messu. T. Kettunen, Määttä
Su 11.3. Messu. Keijonen, Määttä,

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaihde p. 0400 143 300

Seurakunnassa tapahtuu
Kirkkokuoro
Su 18.3. Messu. Luukkonen, Määttä
Kinkerit
Su 28.1. Vatila-Tuukkala-Olkkolanniemi klo 13, Maija Paasonen
Kotilantie 7C
Su 28.1. Vehmaskylä-Loukee klo 13,
Anneli Hölttä Kaivomäentie 27
Su 4.2. Vuolinko klo 13, Hanna Halinen Etelälehdontie 5
Su 4.2. Harjumaa klo 13, Liisa ja
Mauri Jokelainen Pajulantie 11
Ke 7.2. klo 14 Rantakylän kinkerit
Rantakylän vanhusten päiväpiirin
yhteydessä (Naistingintie 7) Keijonen, Määttä
Su 11.2. Rämälä klo 13, Hämäläinen
Juha ja Riitta Kasintie 4
To 15.2. klo 18.30 Rahulan kinkerit
Tertin Kartanossa
Su 18.2. Asila-Koskentaipale-Kuvaala
klo 13, Anja Piispa Särkimäentie 28
Su 25.2. Väänälä klo 13, Lyytikäinen
Raimo ja Seija Kaikkolantie 8
Su 4.3. Tikkala klo 13, Marja-Leena
Savander Kallajärventie 16
Ke 7.3. Heinälahti klo 13, Parkkinen
Pekka ja Maire Helppanalantie 37D
Su 11.3. Vanhamäki-Viljakkala klo
13, Timo ja Helka Kekkonen
Vanhamäentie 231
Su 11.3. Ihastjärvi klo 13, koululla
Ihastjärventie 170
Su 18.3. Pajula, Auli ja Markku
Pajusella, Pajulantie 68B
Rantakylä
Su 11.3. klo 15 Mukulamessu
(ehtoollinen) srk-kodissa. Keijonen,
S. Kettunen

Otava
Su 4.2. klo 15 Perhemessu srk-talossa. T. Kettunen, S. Kettunen
Su 18.2. klo 12 Talvitapahtuma
srk-talolla
Su 4.3. klo 12 Messu srk-talossa.
T. Kettunen, Määttä
Myyjäiset
Ti 13.2. klo 11 Yhteisvastuumyyjäiset
kirkonmäen srk-talossa. Hernerokkaa omiin astioihin, leipää leivonnaisia, arpajaiset, mahdollisuus ruokailuun ja kahvitteluun. Kirpputori,
tuotto Yhteisvastuulle

Suomenniemi
Jumalanpalvelukset kirkossa
Su 28.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Ukkonen, Husso
Su 4.2. klo 10 Messu. Yhteisvastuun
avauspyhä. Liukkonen, Kemppinen,
kirkkokuoro
Su 11.2. klo 17 Tuomasmessu.
Suihkonen, Kemppinen, kirkkokuoro
Su 18.2. Ei jumalanpalvelusta Suomenniemellä
Su 25.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Suihkonen, Määttä
Su 4.3. klo 10 Messu. Suihkonen,
Kemppinen
Su 11.3. klo 17 Sanajumalanpalvelus. Ukkonen, Kemppinen
Su 18.3. klo 10 Messu. A. Aurén,
Kemppinen, kirkkokuoro

Kinkerit
Kauria-Punkka ti 6.2. klo 18 Terttu ja
Ossi Liukkosella, Leppäniemenkuja 26
Luotolahti to 15.2. klo 15 Vesa ja
Tiina Leinosella, Kuusenhaontie 39
Kiesilä-Pajulahti-Kakkola ke 7.3. klo
18 Jussilassa
Karkaus-Sydänmaa ke 21.3. klo 18
Paula ja Raino Piispalla, Karkauksentie 910
Kirkonseutu-Suomenkylä su 25.3.
klo 12 Metsätähdessä
Keskustelupiiri
Kokoontuu srk-kodissa torstaisin klo
14. Kevään kokoontumispäivät ovat:
25.1., 15.2., 15.3., 12.4. ja 3.5. Vetäjänä Matti Wirilander ja lisäksi toukokuussa Maria Kemppinen, jolloin
lauletaan keväisiä lauluja. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu
Muut tapahtumat
Su 4.2. messun jälkeen Yhteisvastuuinfo, hernerokka ja kirkkokahvit srkkodissa
Ti 6.3. klo 18 Naisten ilta Naisen Risti srk-kodissa. Vierailijana Lempeä
Melodraama (Mariina Niittymäki ja
Johanna Sientola)

Polku-lehden aineistoja ilmestymispäivät 2018
Nro Aineistopäivä Ilmestymispäivä
2 28.2.
22.3.
3 2.5.
24.5.
4 15.8.
6.9.
5 26.9.
18.10.
6 7.11.
29.11.

Yhteisvastuukeräys 2018 tapahtumat
Anttola
4.2. klo 10 Perhemessu ja klo
11.30 srk-talolla tarjolla Marttojen keittämää Yv-rokka ja
pannukakkua 8€/aik. 4€/lapsi
4-12 v., sekä kirkkokahvit. Esillä
Yv-tuotteita. Yv-info, kerääjille
listojen ja lippaiden luovutus
14.2. klo 8.30 - 13 YV-tempaus:
Hyvinvointipisteet
kirjaston
lukusalissa. Tule nauttimaan
puristettua appelsiinimehua,
niskahierontaan, käsienrasvaukseen, hiusten letitykseen,
kasvomaalaukseen.
Palvelumaksu YV-keräykseen. YV-tuotteita myynnissä
28.3. klo 11-16 Lipaskeräys
Salen edessä, tarjoilu ja arpajaiset, YV:n hyväksi
Haukivuori
Su 4.2. klo 17 Yhteisvastuukirkko, kirkkokahvit ja toivelauluja
Su 11.2. klo 11 Rantokankaan
laskiaistapahtuma hiihtomajalla, makkaranpaistoa
Pe 16.2. Munkinmyyntitempaus S-Marketissa: myynnissä
tuoreita munkkeja, lipaskeräys,
arpajaiset
Ristiina
Su 4.2. klo 10 perhemessu kirkossa ja YV-startti seurakuntakeskuksessa. Tarjoilua ja ohjelmaa kaikenikäisille. Arpajaiset
Lipaskeräykset: pe 2.3. klo 1218 K-marketilla ja la 3.3. klo 1015 S-marketilla
Kauneimmat hengelliset laulut
su 18.3. klo 18 kirkossa
Lipaskeräysrynnäkkö ti 17.4.

Laskiaistiistaina 13.2 klo 11
Yhteisvastuumyyjäiset
kirkonmäen srk-talossa klo 11.
Hernerokkaa omiin astioihin,
leipää leivonnaisia, arpajaiset,
mahdollisuus ruokailuun ja
kahvitteluun. Kirpputori, tuotto
Yhteisvastuulle
Yhteisvastuukonsertti Pitäjänkirkossa su 8.4. klo 15. Kahvit
Kirkonmäen srk-talossa. Tuotto
Yhteisvastuulle

Olet tervetullut mukaan kerääjäksi, kokoontuminen srk-keskuksella klo 17
Ristimäki
To 25.1. klo 17.30 Yhteisvastuukoulutus kerääjille Kirkonmäen
srk-talossa
Ke 31.1. klo 12 Musiikillinen
päivähartaus tuomiokirkossa,
kolehti Yhteisvastuukeräykselle
Su 4.2. klo 10 Messu tuomiokirkossa, jonka jälkeen lounas
YV:n hyväksi srk-keskuksessa,
2. krs. (aik. 8€, 4-12v. 4€)
Ma 5.2. klo 12- 14 Yhteisvastuu-startti Stellassa, musiikkia
Su 18.2. klo 15 Tapahtuma Laajalammen srk-kodilla Yhteisvastuun hyväksi. Kolehti YV:n
hyväksi, kahvitarjoilu
15.4. klo 15 Kauneimmat kevätlaulut Lähemäellä Yhteisvastuun hengessä
Savilahti
Su 18.2. Otavan Talvitapahtuma srk-talolla klo 12

13

Suomenniemi
Su 4.2. Messu ja messun jälkeen YV-info ja hernerokka srkkodissa
Ti 6.3. klo 18 Arpajaiset Naisten
illassa Yhteisvastuun hyväksi
Lipaskeräykset Ristimäen ja
Savilahden alueella:
Stella ma 5.2. (klo 12-14),
ti 20.2. (klo 10-16), ke 14.3.
(klo 9-15), to 15.3. (klo 9-15)
Laajalampi Sale to 8.2.
(klo 10-14)
Graani pe 9.2. (klo 9-17),
pe 23.2. (klo 9-17), la 3.3.
(klo 9-17), pe 23.3. (klo 9-17),
to 29.3. (klo 9-17), ma 30.4.
(klo 9-17)
Akseli ke 14.2. (klo 11-15),
ke 7.3. (klo 11-15)
K-Supermarket Rokkala to 15.2.
(klo 10-14)
K- Market Tuuliviiri ke 22.3.
(klo 10-14)
Tuukkalan ABC to 29.3. (klo 10-18)
Otavan Sale ja K-market to
29.3. (klo 10-17)
Rantakylän S-market ja K-Supermarket to 29.3. (klo 10-18)

» Avioparien aamupala
La 17.2. klo 9-11 Pannukakkutalo, Hallituskatu 7
Tutut avioparien aamupalat jatkuvat taas! Helmikuussa
järjestettävän aamupäivän teemana on Sydämellä & sisulla,
puhujina Aija ja Vesa Aurén.
Aamupalan hinta 20 e / pari. Lastenhoito yli 2-vuotiaille
seurakuntakeskuksen Kuuttituvalla klo 8.30–11.30.
Ilmoittautuminen 13.2. mennessä seurakunnan kotisivuilla
tai 0400 143 403.
Tervetuloa mukaan!

» Tule aikuisrippikouluun!
Kutsuttiinko sinut kummiksi, vai haluaisitko helposti
naimisiin toukokuussa? Ja rippikoulu on käymättä…
Ei hätää, sillä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestää
aikuisrippikouluja keväisin ja syksyisin. Osallistujista
muodostetaan pienryhmiä ja aikataulut sovitaan yhdessä.
Asioita käydään läpi yhdessä keskustellen ja kuulostellen.
Rippikoulu päättyy yhteiseen konfirmaatioon.
Kevään aikuisrippikouluista lisätietoa antaa pastori Markku
Liukkonen, 0400 143 431, markku.liukkonen@evl.fi
PS. Helposti naimisiin -tilaisuus on tänä keväänä
perjantaina 11.5.2018.

» KaikkiNaiset kokoontuvat

Tervetuloa kaikenikäiset ja kaikenlaiset naiset kuulemaan
mielenkiintoisia alustuksia ja keskustelemaan!
Kokoonnumme srk-keskuksen Savilahtisalissa klo 17.30.
Lopuksi juomme kahvit.
12.2.2018 Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon
maakuntaliitto: Maakunnan tuleva asema
13.3.2018 Toiminnanvastaava Taru Vartiainen: Muistiin
vaikuttavat tekijät
17.4.2018 Johtaja Risto Kortelainen, Essote: Mitä
tarkoittaa sote-uudistus?
3.5.2018 Biologi Martti Hahtola: Lintujen sanoma kuvin

» 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.
Kevään kokoontumiset tiistaisin klo 18.00:
13.2. Mikkelin Betoni Oy:ssä, Pursialankatu 15.
Ari Tähkäpää: Vapaa – mutta muottiin valettu
13.3. Tertin Kartanossa, Kuopiontie 68. Onni Muotka:
Näkökulmia maailmalta
10.4. XAMK / kahvila Dexi, Patteristonkatu 3 D. Markku
Hokkanen: Perhe Jumalan suunnitelmissa / Kasvaminen
toisten käyttöön
8.5. Susiniemen leirikeskus, Susiniementie 50. Vesa Aurén:
Miehet seurakunnassa – katsomosta ja vaihtopenkiltä
kentälle

Seurakunnassa tapahtuu
Lapset
ja perheet
Lisätiedot: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsilleja-lapsiperheille tai Facebook: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset

» Naisten ilta Suomenniemellä

Maaliskuun Naisten illassa vierailee Lempeä Melodraama
-kokoonpano (Mariina Niittymäki ja Johanna Sientola) Naisen Risti -esityksellään. Naisen Risti on musiikkipitoinen
ohjelma, jonka tarinat ja musiikkikappaleet vievät yleisön
elämän ja eettisten kysymysten pohdiskeluun ilojen ja elämän kasvukipujen vuoropuhelussa.
Naisten ilta 6.3. klo 18 Suomenniemen seurakuntakodissa.
Kahvi/teetarjoilu. Illan Yhteisvastuuarpajaisten tuotolla autetaan nälästä kärsiviä kotimaassa ja ulkomaisissa kohdemaissa.
Lisätietoja: Diakoni Irene Wirilander, puh. 0400 143 722,
irene.wirilander@evl.fi

» Ystäväpiiri-ryhmä alkaa – hae
mukaan!
Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta on suunnattu
yksinäisyyttä kokeville iäkkäille ihmisille. Tavoitteena on yksinäisyyden tunteen lievittäminen ja uusien ystävien löytäminen ryhmämuotoisen toiminnan keinoin.
Ryhmään osallistuu enintään kahdeksan henkilöä ja se kokoontuu 12 kertaa. Ryhmäkertojen sisällöt suunnitellaan
aina ryhmäläisten toiveiden mukaisesti.
Ystäväpiiri-ryhmä kokoontuu maanantaisin iltapäivällä
19.3.2018 alkaen seurakuntakeskuksessa, os. Savilahdenkatu 20.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Diakoni Maritta Katajamäki,
puh. 0400 143 237, maritta.katajamaki@evl.fi
Ennen ensimmäistä ryhmätapaamista sovimme tutustumistapaamisen ryhmään haluavan kanssa.

» SANAN TALVIPÄIVÄ 25.2.2018
Mikkelissä
klo 10 Messu tuomiokirkossa
klo 11.30 Kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa
klo 12.30 ”Elämää suurempi luottamus”, päivätilaisuus srkkeskuksessa
klo 17 ”Rakkaus on suurin”, iltatilaisuus Anttolanhovin kotaravintolassa
Messussa saarnaa pastori Kaisa Tuikkanen Kansan Raamattuseurasta. Hän ja miehensä Timo Tuikkanen musisoivat ja
puhuvat kaikissa tilaisuuksissa. Ohjelmassa lisäksi mukana
oman seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia.
Tilaisuuden järjestävät Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja
Kansan Raamattuseura.

» Uusi opetus- ja keskustelusarja
alkaa: ”MINÄ OLEN”
– kuusi iltaa Johanneksen evankeliumin äärellä torstaisin
klo 18 – 19.30
8.2. Tie, totuus ja elämä
22.2. Valo
8.3. Elämän leipä
8.3. Viinipuu
5.4. Elämä ja ylösnousemus
19.4. Paimen ja portti
Tervetuloa tutkimaan identiteettiämme kristittyinä pastori Aija Aurénin kanssa Laajalammen seurakuntakodille, os.
Kaituentie 27 Mikkeli

Päiväkerhot
Seurakuntien päiväkerhot ovat ensisijaisesti tarkoitettu 3-5-vuotiaille kotihoidon ja perhepäivähoidon lapsille.
Jos päiväkerhossa on tilaa, voidaan
ottaa myös osa-aikaisesti päiväkodissa
olevia lapsia. Kerhopaikat ja lisätietoa
toiminnasta löydät osoitteesta www.
mikkelintuomiokirkkoseurakunta.
fi tai Facebook-sivultamme Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan lapset. Päiväkerho on ilmainen ev.lut kirkkoon
kuuluville lapsille, muille maksullinen
40 e / kk / lapsi. Lisätietoja päiväkerhosta ja tiedustelut vapaista paikoista,
Minna Toivonen p. 0400 143 242
Perhekerhot
Kokoontuvat keskiviikkoisin klo 9 -11
Anttolan srk-talolla, Kirkonmäen srktalolla, Lähemäen srk-talolla, Nykälässä Vauhkosten kodissa klo 8.30-11
(huom! aika) , Otavan srk-talolla,
Rantakylän srk-kodilla, Ristiinan seurakuntakeskuksessa ja Rouhialan srkkodilla. Lisäksi Haukivuoren Aseman
perhekerho kokoontuu srk-talolla pe
klo 10-12. Ohjelmaan kuuluu monenlaista mukavaa puuhaa isoille ja pienille. Lisäksi on mahdollisuus nauttia
korvausta vastaan kahvi- ja mehu sekä
kahvileipätarjoilusta. Tarkemmat tiedot kokoontumispäivistä ja sisällöistä
nettisivuilta ja lastenohjaajilta.
Tervetuloa aikuiset ja lapset!
Muskarit
Iloitaan ja leikitellään musiikin tahdissa sekä opetellaan musiikin perusasioita. Muskarissa tahdomme musiikillisten elämysten lisäksi vahvistaa sekä
lasten että aikuisten seurakuntayhteyttä ja tutustuttaa samalla kirkkovuoden kiertoon.
Anttolassa srk-talolla joka toinen perjantai klo 9-9.45. Ohjaaja Mari Salminen puh. 0400 143 318
2-5v lapsille vanhempineen Rouhialan srk-kodilla joka toinen maanantai klo 9-9.45. Ohjaaja: Mari Salminen
puh. 0400 143 318. Tähän ryhmään
on ollut ennakkoilmoittautuminen.
Muskari Ristiinassa Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2, 52300 Ristiina,
torstaisin klo 9-9.30 talon väki sekä
9.30-10 lapset ja aikuiset. Uusien ja
tuttujenkin laululeikkien parissa musisointia lasten ja vanhempien kanssa.
Ohjaaja: Minna Puhakka 0400
143 672.
Pyhäkoulut
Pyhäkoulu on lasten ikioma kirkkohetki, joka kestää puolesta tunnista tuntiin. Pyhäkoulunohjaajia ovat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Tervetulleita ovat kaikki 3v. täyttäneet ja sitä
vanhemmat lapset. Lisätietoja Marjo
Therman p. 0400 143 424.
Laajalammen pyhäkoulu srk-kodilla,
Kaituentie 27 ja Tupalan pyhäkoulu,
Mäkituvantie 2F 26
Lastentupa
Lastentuvat 4 vuotta täyttäneille lapsille lauantaina aamupäivisin klo 9.3012.30. Ohjelmassa pyhäkouluhetki ja
monenlaista mukavaa puuhaa sisällä
ja ulkona. Mukaan omat eväät, sisäjalkineet ja sään mukainen ulkoiluvarustus. Maksuton.
Seurakuntakeskus, Kuuttitupa
(Savilahdenkatu 20): 27.1., 24.2.
Ristiinan Seurakuntakeskus:
3.2. ja 3.3
Haukivuoren seurakuntatalo:
10.2. ja 10.3.

Nallekirkko
Su 11.2. klo 15 tuomiokirkossa. Kutsu
lähetetään postitse 5 vuotta vuonna
2018 täyttäville lapsille.
Perheleiri
Susiniemen leirikeskuksessa 27.-29.4.
Ilmoittautuminen maaliskuussa. Lisätietoja myöhemmin nettisivuilta ja
kerhojen kautta.

Tytöt ja pojat
Leirit Susiniemessä
HUURRE 1, 1-2-lk, 26.–27.2. (ma-ti) ja
HUURRE 2, 3-4-lk, 28.2.–1.3. (ke-to).
Tied. Kari Kovanen, 0400 143412
HILE, 5-6-lk, 23.–25.2. (pe-su).
Tied. Maija-Liisa Rautio, 0400 143248
HEP! 7-8-lk, 2.–4.3. (pe-su). Tied. Tiina
Korhonen, p. 0400 143435
Ilmoittautumiset www.mukaan.net
1.2. klo 17–15.2. tai 1.2. klo 17 – 18
p. 0400 143 248 tai 0400 143 412
K12-leiri, 6-lk, 23.–25.3. (pe-su). Tied.
Maija-Liisa Rautio, 0400 143248 ja
Tiina Haapiainen, p. 0400 143296. Ilmoittautuminen: www.mukaan.net
5.-18.3.
Leirit Ruunaniemessä
VALO, 1-3-lk, 17.–18.3. (la-su).
Ilmoittautuminen 19.2.–7.3.
www.mukaan.net
PURO, 4-6-lk, 6.-8.4. (pe-su). Ilmoittautuminen 19.–28.3. www.mukaan.
net. Tied. Emma Kauhanen, p. 0400
143233
Leirimaksut: Yhden yön leiri: oman
seurakunnan jäsenille 13€ ja muille
20€. Kahden yön leiri: oman seurakunnan jäsenille 16€ ja muille 25€.
Leireille otetaan ensisijaisesti oman
seurakunnan jäseniä.
Kummin kanssa
Jukurien jääkiekko-otteluun Ikiomaareenalle 25.1. klo 18.30.
Uimaan Rantakeitaaseen 2.3. klo 17
alkaen.
10-SYNTTÄRIT
Kaikille vuonna 2008 syntyneille la 3.2.
klo 13–16 Mikkelin seurakuntakeskuksessa. Tarkkaile postiasi, kutsut lähetetään tammikuun aikana. Tiedustelut
Tiina Korhonen p. 0400 143435.
Äitien ja tyttöjen ilta
Ristiinan seurakuntakeskuksella ti
20.2. klo 18–19. Ilmoittautuminen
19.2. mennessä www.mukaan.net

Nuoret ja nuoret
aikuiset
Kolme kohtaamista -illat
Lähemäen srk-talolla keskiviikkoisin
klo 18 nuorille aikuisille ja opiskelijoille
31.1. Raamis
7.2. 3K-ilta: Kuka Jeesus on? Miksi Hän
kuoli? Jaakko Pirttiaho opettaa
14.2. Raamis (ystävänpäivä)
21.2. 3K-ilta: Miten Jumala johdattaa
meitä? Puhumassa Hanna Räsänen
Kylväjältä
la 24.2. klo 15 Runo- ja musiikkitilaisuus: Anni Taipale bändeineen soittaa
Mirkka Auvisen runoihin sävellettyjä
lauluja
28.2. Raamis Jumalan johdatuksesta
7.3. 3K-ilta: Miksi ja miten rukoilen?
Puhumassa Aija Aurén
14.3. Raamis rukoilemisesta
21.3. Yhteisen jakamisen ilta
28.3. Raamis Jeesuksesta
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Naiset ja äidit
Naisten tuumauspiiri
Suomenniemen srk-kodissa kk:n 1. ti
klo 17: 6.2., 6.3. (huom. klo 18 Naisten
ilta teemalla Naisen Risti), 3.4., 8.5.
Kahviraha 2€. Tied. 0400 143 722
Äitien saunaillat Ristiinassa. Helmikuun aika ja paikka tiedotetaan myöhemmin. Ruunaniemen rantasaunalla
pe 9.3. ja pe 25.5. klo 18 -20.30. Saunomista, juttelua, iltapalanyyttärit ja
hartaus.
Ruunaniemessä äitien leiripäivä la
21.4. klo 12-20.30. Tied. 0400 143 668
paitsi helmi-maaliskuu 044 593 7935

Miehet ja isät
Miesten raamattupiiri
Srk-keskuksen kokouskellari joka ti klo
18-20. Tied. Veli-Ville Varneslahti p.
0440 888 107
Miesten piiri
Kokoontumiset joka ke klo 14. Kaikille
miehille avoin hengellinen keskusteluryhmä Kirkonmäen srk-talon kahviossa. Tied. Raimo Paajanen p.0400
653 736

Kuorot
Asante etsii uusia naislaulajia! Oletko kiinnostunut laulamisesta? Ota
yhteyttä: Tarja Kauppinen p. 0400
943 686. Asante harjoittelee keskiviikkoisin klo 18.30 Kirkonmäen srk-talolla

Ikäihmiset
Kerhot alueittain
Anttola
Kyytikerho srk-talossa joka toinen to
klo 12-14. Kahvi 3€. Seuraavat kerrat:
25.1., 8.2., 22.2., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.
ja 17.5. Eläkeläisten virkistyspäivä 8.3.
klo 10.-14.30. Tiedustelut ja kyytilistan
ylläpito p. 0400 143 258
Haukivuori
Pöytä on katettu srk-talossa 1x/kk to
klo 10-12. Lounas ja kahvi 8€. Kokoontumiset: 25.1; 22.2; 22.3. ja 26.4. Tied.
0400 143 434
Ristiina
Seurakuntakerho srk-keskuksessa klo
11-13 (joka toinen to). Lounas ja kahvi
9€. Edestakainen taksikyyti kirkonkylästä 6€. Kokoontumiset: 25.1., 8.2.,
22.2., 8.3. ja 22.3. Tied. 0400 143 452
Porinapiiri (Raamattu- ja keskustelupiiri) srk-keskus klo 10 -11.30 (joka toinen to): 1.2., 15.2., 1.3. ja 15.3. Tied.
Kerttu Liukkonen 050 596 6371
Ristimäki
Laajalammen srk-kodilla ma 5.2. ja
5.3. Ruokailu 11.30, ohjelma 12.30.
Lounas ja kahvi 8€. Kahvikerhot ma
19.2. ja 19.3. huom. klo 12.30-14.
Tied. 0400 143 238
Srk-keskuksen Aulakahviossa ke 8.2.
klo 13 (joka toinen ke). Kahvi 2€. Tied.
0400 143 237
Kiiskinmäen Päiväkeskuksen kerhotilassa joka toinen to klo 13: 8.2., 22.2.,
8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5. Kahvi 2 €.
Tied. 0400 143 722
Lähemäen seurakuntakerho srk-talossa joka toinen torstai. Kahvikerrat:
25.1., 22.2., 22.3., 19.4. klo 13-15,
kahvi 2 €. Lounaskerrat: 8.2., 8.3., 5.4.,
3.5. klo 10.15 jumppa, klo 11 lounas
(7 €), klo 12 ohjelmaa, klo 13 kahvi
(1 €). Tied. 0400 143 257.
Senioritiistai srk-keskus 2.krs tammihuhtikuussa kk:n viimeinen ti klo
10-12 (1x/kk). Kulttuuriluento klo 1011.15 sekä lounas ja kahvi (8€). Tied.
Matti Wirilander p.040 529 5358

Seurakunnassa tapahtuu
Savilahti
Vanhemman väen kerho Kirkonmäen
srk-talossa to 15.2. klo 10.30-11.30.
Lounas 11.30, 6€. Kevään muut; 5.3.,
12.4., 17.5. Tied. 0400 143 429
Päiväpiiri Rantakylän vanhustentalon kerhohuoneessa joka toinen ke
klo 14-15. 7.2. Rantakylän kinkerit,
21.2.,7.3.,21.3. eht.hartaus. Tied.
0400 143 429
Vanhemman väen piiri Otavan srktalossa ti 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.,
17.4., 8.5. klo 11. Ohjelma, lounas
(6€) klo 12. Tied. 0400 143 419
Suomenniemi
Ikäihmisten päiväkahvit srk-kodissa
klo 13-15: 20.2., 20.3., 24.4., 22.5.
Kahvi 2€. Tied. 0400 143 722
Tuettu lomaviikko ikäihmisille Kyyhkylässä
Ma 11.6. – la 16.6.2018. Loman teema: ”Voimaa vertaisuudesta – loma
apua tarvitseville vanhuksille”. Tuettu
loma on tarkoitettu yli 65 -vuotiaille,
yksinäisille, vähävaraisille vanhuksille
tai heille, jotka eivät koskaan ole päässeet lomalle. Tuetulle lomalle on mahdollista päästä kahden vuoden välein.
Loman tarjoaa Maaseudun terveys- ja
lomahuolto, MTLH. Leirin omavastuuosuus on 25 €. Tuetulla lomaviikolla on mukana myös seurakunnan
diakoniatyöntekijöitä. Tiedustelut, ilmoittautuminen ja hakemukset 28.2.
mennessä: oman alueen diakoniatyöntekijälle tai diakoniatoimistoon
ma, ti ja pe 9-11 p. 0400 143 250 tai
Maritta Katajamäki 0400 143 237 tai
Reetta Sirkiä 0400 143 452
Vertaisohjaajakoulutus eläkeikäisille
Tervetuloa mukaan vertaisohjaajakoulutukseen! Koulutus antaa valmiudet toimia ikäihmisten korttelikerhojen ja muiden ryhmien vetäjinä,
antaa toiminnallisia vinkkejä ryhmänohjaukseen sekä vertaistuellista jakamista muiden osallistujien kanssa.
Koulutukseen tulijalla olisi hyvä olla
käytynä vapaaehtoistyön peruskurssi,
lähimmäispalvelun kurssi tai joku muu
vapaaehtoistyöhön liittyvä kurssi. Ilmainen koulutus toteutetaan kolmena aamupäivänä ja edellyttää sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin.
Paikka: Laajalammen seurakuntakoti,
Kaituentie 27
Aika: tiistai 6.3. klo 9-12, tiistai 13.3.
klo 9-12 ja tiistai 20.3. klo 9-12
Kouluttajina
diakoniatyöntekijät
Maritta Katajamäki ja Reetta Sirkiä.
Tied. ja ilm. 23.2. mennessä: diakoniatoimisto ma, ti, pe klo 9-11,
0400 143 250 tai Reetta Sirkiä, 0400
143452, reetta.sirkiä@evl.fi tai Maritta Katajamäki, 0400 143237, maritta.
katajamaki@evl.fi
Ennakkotehtävä: Mieti ja kirjaa ylös
ensimmäiseen kokoontumiskertaan:
Millainen on hyvä ryhmä? Mitä ymmärrät vertaisuudella?
Senioripysäkki-ryhmä
Luottamuksellinen 5 – 8 henkilön
keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille.
Ryhmään osallistuvan on mahdollisuus jakaa elämänhistoriaansa, ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä saada
vertaistukea ikääntymiseen liittyvien
muutosten ja arjen keskellä. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa omille
tunteille voi löytyä uusia näkökulmia
ja merkityksiä, mikä tukee henkistä
toimintakykyä ja hyvinvointia.
Seuraava Senioripysäkki-ryhmä alkaa
torstaina 15.2. klo 13 -14.30 seurakuntakeskuksen Aulakamarissa (Savilahdenkatu 20). Kokoontumisia on
14 kertaa n. viikon välein. Jokaisen
ryhmään hakeutuvan kanssa sovitaan
henkilökohtainen tutustumiskeskustelu. Tied. ja ilm. 7.2. mennessä p.
0400 143 238/ diakonissa Maaret
Marttinen. Lisätietoja myös www.senioripysakki.fi –sivuilta

Diakonian
aamupalat ja
pienryhmät
Diakonian aamupalat
Haukivuori Työnkulman kerhohuone
keskiviikkoisin klo 9-10
Mikkeli ei aamupalaa. Diakoniatyöntekijät vuoroviikoin tavattavissa tiistaisin lounaalla klo 11 Mikkelin Työttömien ruokalassa, Porrassalmenk.1,
2 krs
Työttömien vertaisryhmä joka toinen
tiistai (Porrasalmenk. 1, 3 krs). Uudet/
kriisiryhmä klo 9 -9.30 ja jatkavat klo
9.30-11. Kevään kerrat: 30.1., 13.2.,
(27.2.loma), 13.3., 27.3., 10.4., 24.4.,
8.5. ja 22.5. Tied. 0400 143 258
Anttola
Päivä kerrallaan -päihdekuntoutujien
vertaistukiryhmä srk-talolla klo 14-16
(1x/kk): 20.2., 20.3. ja 17.4. Tarj. 3€.
Rantasaunalla kausi alkaa 29.5. klo 13.
Tied. 0400 143 258
Peittotalkoot Srk-talon yläkerrassa klo
12-14.30 (1x/kk): 14.2., 14.3., 11.4. ja
16.5. Tied. 0400 143 258
Aamupäivän
kahvihetki
Rinnetien kerhohuoneessa (os. Rinnetie
5) 1krt/kk klo 10.30-11.30: 5.2. 5.3,
16.4. ja 21.5.
Iloa elämään -vertaistukiryhmä työelämän ulkopuolella oleville aloittaa
joka toinen maanantai klo 10-13 srktalolla: 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 9.4.,
23.4., 14.5. ja 28.5. Ryhmää ohjaavat
vapaaehtoinen Pirkko V. ja diakoni
Päivi H. Ilmoittaudu ryhmään p. 0400
143 258.
Haukivuori
Diakonian päiväkahvit srk-talon kahviossa 1 x kk, kahvimaksu 3€ diakoniatyön hyväksi.
Tiistaitupa srk-talon Takkatuvassa
tiistaisin klo 12. Ohjelmasta vastaavat
eri järjestöt ja seurakunta vuorollaan.
Kahvi 2€
Mikkeli
Kirkonemännät ja diakoniawäki Kirkonmäen srk-talossa ma 5.2., 19.2. (
VUOSIKOKOUS), 5.3, 19.3, 16.4., 30.4.
klo 10. Tied. 0400 143 419
Saunaillat
Pitkäjärven srk-kodilla kaikki saunavuorot klo 17 -20. Saunamaksu 2€/
hlö. Ma ja ke naiset ja tytöt, ti ja to
miehet ja pojat. Tied. 0400 143 419
VAMMAISTYÖ
Kehitysvammaiset
Haukivuori: Kehitysvammaisten srkkerho Pääskylän palvelukodissa ti klo
13-14 (1 x kk). Tied. 0400 143 434
Mikkeli: Seurakuntakeskuksen Aulakahviossa (Savilahdenkatu 20) ke
14.2. ja 14.3. klo 18-19 (1x/kk). Tied.
0400 143 238
Kuurot/viittomakieliset: Seurakuntailta Kirkonmäen srk-talon kahviossa
20.2. ja 17.4. klo 14-16. Viittomakielinen iltakirkko tuomiokirkon kryptassa
28.3 klo 18. Tied. anne.poyry@evl.fi
tai 0400 143 419
Huonokuuloiset: Tekstitetty selkokielinen messu 28.1. klo 10 Pitäjänkirkossa

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
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In English

Tukea surun keskelle, kun läheisen
kuolemasta on aikaa noin 3 – 12 kk.
Aikuisen lapsensa menettäneiden
ryhmä alkaa, kun ilmoittautuneita on
sopivasti (paikka sovitaan myöhemmin). Tied. ja ilm. p. 0400 143 339,
raila.leino-ehrnrooth@evl.fi

English Service sunday 11.2. at 1
pm (klo 13) at the crypt of Mikkeli
Cathedral

Läheisensä menettäneiden ryhmät
seurakuntakeskuksessa, Savilahdenk.
20. Tied. ja ilm. 21.2. menn. p. 0400
143 257, tarja.nousiainen@evl.fi
Tiistain ryhmä klo 10-11.30: 6.3.,
13.3., 20.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5.
Keskiviikon ryhmä klo 16.30-18: 7.3.,
14.3., 21.3., 4.4., 11.4., 25.4., 9.5.
Mikkelin kriisikeskus järjestää ryhmiä
mm. äkillisesti läheisensä menettäneille ja itsemurhan tehneiden läheisille. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Kriisikeskukseen p. (015-) 214 401
KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry:n
vertaistukea suruun: tiedustelut kapy.
mikkeli@gmail.com

KANSANLÄHETYS
Anttola
Ke 7.2. klo 13 päiväseurat srk-talossa, Matti Manninen
Haukivuori
To 1.2. klo 18 raamattuilta srk-talossa, Matti Manninen
Su 11.3. Lähetysaiheiset kirkkokahvit srk-talossa, Simi Virtanen
Ristiina
Ma 26.2. klo 18 Sisälle sanaan
-raamattuluento srk-talossa, Raimo Lappi. ja 19.3. Simi Virtanen
Ristimäki
To 8.2. ja 1.3. klo 18 srk-keskuksen
Aulakahviossa, Apostolien teot,
Jorma Pihkala
Savilahti
Su 11.2. klo 11.30 Lähetysaiheinen kirkkokahvitilaisuus Kirkonmäen srk-talossa, skype -lähetys
Bulgariasta, Jouni Haverinen,
Marja Holm
Su 11.3. klo 11.30 Lähetysaiheinen kirkkokahvitilaisuus ”Suomi
sydämellä”, Matti Manninen

Lähetys
Lähetyspiirit
Lähemäen srk-talolla klo 13 ti 6.2.,
20.2., 6.3., ja 20.3.
Laajalammen srk-kodilla klo 12.30 ma
29.1., 12.2., 26.2. ja 12.3.
Pitkäjärven srk-kodilla klo 13 ti 6.2.,
20.2., 6.3., ja 20.3.
Otavan srk-talolla klo 13 ke 31.1.,
14.2., 28.2. ja 14.3.
Keskustan lähetyspiiri Aulakahviossa
klo 13 ti 30.1., 13.2., 27.2., 13.3.ja
27.3.
Liekit Lähemäen srk-talon takkahuoneella klo 18 ke 31.1., 14.2., 28.2. ja
14.3.
Radiolähetyspiiri kryptassa klo 12.30
ke 7.2. ja 7.3.
Rättipiiri kokouskellarissa keskiviikkoisin klo 12
Puikkopiiri kokouskellarissa klo 13 to
1.2., 22.2. ja 22.3.
Muusta piiritoiminnasta lisätietoa kirkollisista ilmoituksista torstaisin Mikkelin Kaupunkilehdessä
Kylväjä-piirit kevät 2018
Seurakuntakeskuksen Aulakahviossa
Su 11.2. klo 16-18. ”Uskalluksella ja
innolla yhdessä Jumalan lähetyksessä”. Ajankohtaista seurakunnan lähetystyöstä: Aluekappalainen Hilveliisa
Ukkonen
Su 11.3. klo 16-18. ”Ääretön mahtuu
äärelliseen” Pienenä työmuurahaisena lähetystyössä, Jarmo Kuronen
Su 8.4. klo 16-18 ”Jumalan kansan
lähetystehtävässä”. Kotimaan työn
johtaja Hanna Lindberg, pastori Jarmo Mäki-Mikola ja aluekoordinaattori
Hanna Räsänen
Su 13.5. klo 16-18. ”Aabrahamin lupaus ja lopun ajan tapahtumat lähetystyössä”. Raamattuopetus 1. Moos
12 ja Ilm. 22. Lähetysjohtaja Pekka
Mäkipää
Lähetyksen tapahtumia
Ti 20.2. Klo 13 Lähemäen lähetyspiirissä vierailee Matti ja Tuula Korpiaho
Medialähetys Sanansaattajista. Tervetuloa myös muiden piirien henkilöt
tilaisuuteen!
Pe 9.3. klo 9.30-15 Rovastikunnallinen
opintopäivä seurakuntakeskuksella.
Ohjelmassa mm. raamattutyöskentely: Toivon tiekartta, lapset Lähetysseuran työn keskiössä, Amalian kutsumus (musiikkinäytelmä kutsusta,
velvollisuudesta ja rakkaudesta, Päivi
Mattila). Ilmoittautuminen ruokailua
varten 28.2. mennessä M. Holmille,
p. 0400 143410 tai marja.holm@evl.fi
La 24.3. klo 10-12 kevätmyyjäiset seurakuntakeskuksella
Kahvila Tukipilari avoinna ma-pe klo
11-15, Savilahdenkatu 18
Kirpputori avoinna ma-pe klo 11-15 ja
la 10-13, Savilahdenkatu 18

Herätysliikkeet

Donkkis Big Night -ilta junioreille
Anttolan srk-talossa ti 13.2. klo
16-18
Lähemäen srk-talossa pe 26.1. ja
pe 23.2. klo 17.30-19.30
Rantakylän srk-kodilla to 15.2. ja
22.3. klo 17.30-19.30
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Päivätilaisuudet
Aloitamme tilaisuudet kahvitarjoilulla klo 13.30 alkaen, olet terve-

tullut mukaan. Tilaisuuksissa on
myös kirjamyyntiä.
Su 4.2. klo 14 Srk-keskuksen Yläsalissa Heikki Huttunen ja Juha
Hasanen
Su 4.3. Srk-keskuksen Yläsalissa
klo 13 Päivätilaisuus, Jaakko Pirttiaho ja Juha Hasanen (HUOM!
AIKA)
Raamattuluento
Ke 21.2. klo 18 Srk-keskuksen Yläsalissa Lähetyskirje Sardeen seurakunnalle, Matti Miettinen
Ke 21.3. klo 18 Srk-keskuksen
Yläsalissa Lähetyskirje Filadelfian
seurakunnalle, Matti Miettinen
Raamattupiiri
Maanantaisin 29.1., 12.2., 26.2. ja
12.3. klo 13 srk-keskuksen Kokouskellarissa. Raamattupiirin vetäjinä
toimivat Martti Juutilainen ja Matti Miettinen.
Etelä-Savon kirkkopäivä
Su 18.3. klo 13 Lähemäen seurakuntatalossa. Mukana mm. Petri
Kortelahti (SRO). Järj. tksrk, E-S KL,
Kylväjä ja SRO
Jos haluat järjestää kotiseurat
Raamattuopiston työn tukemiseksi, niin ota yhteyttä: Juha Hasanen
puh. 044 516 7250 tai juha.hasanen@sro.fi
KANSAN RAAMATTUSEURA
Rukouksen talo maanantaisin klo
17 Lähemäen srk-talossa. Tied.
Erkki Laine, puh. 0400 143255 ja
Heljä Pulkkinen, puh. 0407013933
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
To 15.2. klo 18 Siioninvirsiseurat
ja kahvit Yläsalissa. Karasti, Ahtiainen
Ti 6.3. klo 14 Siioninvirsiseurat ja
kahvit Yläsalissa. Voitto Huotari
To 15.3. klo 18 Siioninvirsiseurat
ja kahvit Yläsalissa. Wirilander, Kämäräinen

Tarjoamme
kummilapsellesi
25.1.2018

ELÄMYKSEN
VELOITUKSETTA
Osta lippu Jukurit Shopilta,
saat toisen lipun veloituksetta.
(1 etulippu / ostettu lippu)

Liput ennakkoon
alk. 10 €
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Takapenkin purnaaja

Neljännessä kerroksessa

Elossa.
Sairaalassa.

Mistä saa kohta puhua?

Kuva Leena Suihkonen

Nykyajassa pitää asetella
taiten sanansa, ettei loukkaa
ketään. Ihmisten kanssa toimiessa pitää osata olla korrekti. Kriittisetkin äänet on
osattava ottaa vastaan mukisematta. Oman edun kannalta
tekee välillä hyvää olla hiljaa,
ainakin jos mielessään on eri
mieltä.
Kirkko on monesti ahdistavan moniääninen. Kuka saa

kulloinkin äänensä kuuluviin?
Yhteisömme
ei ole siinä mielessä demokratia, että
enemmistöpäätöksin
voisimme muuttaa
alkuperäistä
tehtäväksi antoa ja olemusta. Mediapersoona ja
toimittaja Tuomas Enbuske totesi taannoin
ääneen monen ajatukset: kirkko saa olla
olemassa, kunhan ei
tyrkytä
sanomaansa. Meille tarjotaan
yhä useammin harrastepiirin roolia
yhteiskunnassa.
Hengellisillä asioilla
”häiritseminen” varmaan
kohta kriminalisoidaan,
mutta kaikenlainen muu tyrkyttäminen kyllä sallitaan.
Kyllä muutkin kuin kirkon
työntekijät ansaitsevat olla
mukana Jeesuksen asiassa.
Hieno homma, mutta helpommaksi tuskin menee.
Mutta mitä meidän sitten
pitäisi sanomamme kanssa
tehdä? Puhua uskonnollisten
ihmisten kanssa hengellisistä
asioista ja muitten kanssa heitä kiinnostavista asioita. Vai
noudattaako 1200-luvulla eläneen Franciscus Assisilaisen

ohjetta seuraajilleen: ”Saarnatkaa evankeliumia aina, ja
jos tarpeen on, käyttäkää sanoja.”
Aivan selvää on, että tässä maailmassa on aivan liikaa sanoja ja puhetta. Sen jo
tajuaa katsellessa television
keskusteluohjelmia. Taidanpa
kuulua siihen porukkaan, joka
kaipaa tyhjien sanojen ja banderollien sijaan tekoja. Suuria
muutoksia saa kuitenkin tässä maassa odottaa tämänkin
vuoden yli, ellei pieniä parannuksia oteta huomioon. Harva asia muuttuu radikaalisti.
Ikääntymisen myötä tuntee
itsekin enemmän tarvetta kulkea vanhoja latuja, kuin jättää
maastoon oman jälkensä. Ja
hyvä niin – vai onko?
Historian
ensimmäisen
kuukävelyn tehneen astronautti Buzz Aldrinin mukaan
ihmisen on tarkoitus menemään ”eteenpäin”. Ainoa asia,
joka vie häntä taaksepäin, on
muisti. Suomalainen sananlasku tiesi tämän jo ajat sitten: ”Joka vanhoja muistelee
sitä tikulla silmään.” Vanhojen
muistelu, sanotaan haikailu, ei
johda mihinkään. Korkeintaan
se saa meidät oppimaan menneistä virheistä. Jos sitäkään!
Markku Liukkonen

Lasten suusta
On nukkumaanmenon aika, ja vuorossa olisi eikauttaan läpikäyvän pojan iltatoimet.
Isä: ”Pissittääkö?”
Poika: ”Ei.”
Isä: ”Tartteekos käydä kakalla?”
Poika: ”Ei.”
Isä: ”Onko varma kans?”
Poika: ”Ei.”

6-vuotias Niilo-poika oli ukin kyydissä katsomassa
autoja, ukilla kun oli kova autokuume. Edessä ajoi
auto, josta ukki sanoi: ”Mites tuommoinen, tuohan
voisi olla mukava.” Auto kääntyi sattumoisin
samaan suuntaan kuin ukki. Takapenkiltä kuului
ääni: ”Jahtaakos se ukki tuota autoa?”

Isä ja äiti kinastelivat. Lopulta äiti kysyi pienen
tytön mielipidettä: ”Eikös sinulla olekin fiksu
äiti?”. Tyttö napautti: ”No ei oo!”
Sanastoa:
Hyppytunti = silloin hypätään narua
Tankittaminen = tankataan auto

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.

Tukea tarvitaan ja vielä enemmän T O I V O A…
Hoitopalvelut puhuttavat aiheellisesti.
Sairastuminen riipaisee pahasti, pakottaa tavallista elämää muuttumaan. Sairastaminen
on voimia vievää, usein myös yksinäistä. Tämä
selviää hoitotieteen tutkimuksista. Ihminen,
joka tarvitsisi tukea jää yksin.
Toki paljon tehdään toimenpiteitä potilaan hyväksi, mutta potilaan henkisten voimavarojen tutkailuun ei ole hoitohenkilökunnalla
aikaa, ainakaan riittävästi. Myös omaiset tarvitsisivat keskusteluaikaa ja tunteiden säätelyyn ymmärrystä ja tietoa. Tähän vuorovaikutukseen tarvittaisiin paljon enemmän tukea,
lisää ihmisiä.
Yksinäisyyden ja henkilökunnan vähyyden
lisäksi kulttuuristamme puuttuu luonteva tapa
näyttää tunteitaan, puhua kuolemasta, sairastamisesta, surusta ja murheesta.
Ahdistukseen saa kyllä pyydettäessä lääkehoitoa, mutta sitä eivät kaikki halua. Lääkkeen apu on aina erilainen kuin toisen ihmisen
kanssa jaetut kokemukset ja myötätunto.
Turhautuminen, aavistus ja pelko siitä ettei avunpyyntöä kuulla, voi estää myös avun
pyytämisen. Näin ei pitäisi olla.
Sairaalasielunhoidon palveluja on sairaalahoidossa ja myös muista sosiaali- ja terveyspalveluista niitä kannattaa kysyä. Kirkko
työntekijöineen haluaa olla siellä, missä sitä
tarvitaan. Pappia on pyydettävä luokseen, jos
sitä toivoo. Henkilökunta kyllä hoitaa käytännön järjestelyn pyydettäessä.
Se, että uskaltaa ottaa puheeksi omia
mielessä pyöriviä asioitaan, on jo toivoa.
Usein jo puhuminen auttaa näkemään vähän
eri tavalla.
”Ihminen on ihmisen toivo”, on Maaria
Leinosen runokokoelman nimi. Näin varmasti on ja siksi yhteyteen heittäytyminen, siihen
uskaltautuminen on tärkeää.
Yksinäinen rukous hiipuu, yhteinen rukous tuo enemmän toiveikkuutta.
Toivo on usein pieniä asioita tässä hetkessä: vaikeiden asioiden jakamista, ymmärtävien ihmisten kanssa. Toivoa tulee myös sitkeydestä ja yhdessä yrittämisestä mahdottomalta
näyttävässä tilanteessa. Lempeä huumori oikeaan aikaan tuo paljon toivoa.
Jotain toisenkin ihmisen antamasta toivosta jää vielä puuttumaan?
Pyhän Jumalan osuus – joka on niin kuin
Jumala itse on: armollinen Jumalan antama
tila. Vaikka olisi tiedossa miten pahaa, aukeaa
hetki tästä hetkestä seuraavaan. Toivottomuudessakin on Toivoa, joka vie eteenpäin.
Raila Leino-Ehrnrooth
Sairaalateologi
Sarjassa seurataan sairaalasielunhoitajien ja
perheneuvojien silmin elämän merkityksellisiä
asioita.

