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Pääkirjoitus

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lehti

Supermiehille
riittää 70
prosenttia
AINA se on ollut niin. Innostun
helposti. Asiat, joista innostun,
teen melkein vahingossa täysillä. Helposti käy, että kun aamulla
innostun työstä, jonka kimppuun
käyn, havahdun siitä vasta iltapäivällä nälkään tai janoon. Mitä,
joko kahvitauko meni? Lounasaikakin?
Ystäväni kerran muisti minulle ja monelle suomalaiselle
työn supermiehelle sopivan ohjeen: Hyväksy 70 prosentin onnistuminen, niin jätät tilaa uuden
oppimiseen ja mielen terveyteen.
Se on hyvä ohje.
Olen siis opetellut, että ensisijaisesti teen tarvittavan. Se riittää. Omat rimani asetan kuitenkin aina vähän tai yleensä paljon
korkeammalle kuin tarvittavaan
riittää, joten sen tekeminen todellakin riittää.
Jo tämän ajatuksen hyväksy-

minen rentouttaa. Nythän saan
tehdä tarvittavaakin enemmän,
mutta en juokse sitä kiinni pakolla. Hölkkään rennosti. Välillä
kävelen ja pysähdynkin.
Se tuntuu hyvältä, kun pää,
aika ja päivät eivät täyty, vaan jää
tilaa olla, hengittää, nähdä, kuulla ja tuntea.
Työpöytäni on täynnä papereita ja vihkoja, lippuja ja lappuja. Kaikki sopivassa sekamelskassa. Annan niiden olla siinä ja
tartun niihin yksi kerrallaan, kun
aika on sopiva.
Perjantaisin ja ennen lomaa
kolaan pöydältä kaiken pois.
Joskus huomaan, että jokin asia meni jo. Olin unohtanut
merkitä ajan kalenteriini, enkä
huomannut sitä ajoissa. Jos joku
asia jäi tekemättä, kun kuitenkin ne tarvittavat tuli tehtyä, on
onnistuminen vähintään 70 pro-
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senttista.
Tämä pääkirjoitus on viimeinen työtehtäväni tässä työpaikassa.
Innostuin tästä työstä sataprosenttisesti.
Tyhjäksi
siivotulle
työpöydälleni jätän vain yhden
paperin. Siihen olen kerännyt
vuoden aikana kesken jääneet
kehittämisen kohteet ja uudet
ideat, joilla seurakunta pääsee
lähemmäs ihmistä.
Toivon, että kehittäminen
jatkuu ja onnistuu, ainakin 70
prosenttisesti, jonkun muun käsissä.
Hyvää jatkoa jokaiselle ja kiitos palautteista, kannustuksista
ja tärkeistä kohtaamisista,
toivottelee Mervi Sensio

Työalajohtajan terveiset

Vanhusten
iloksi

SYKSY viilenee, ja niin ihmiset
kuin toimintakin siirtyvät suojaisiin sisätiloihin. Moni tapasi
kesällä kaupungilla liikkuessaan
toripapin tai -diakonin. Jos se jäi
väliin, syksylläkään ei ole myöhäistä. Poikkeapa vaikka Omatorille sadetta pitämään, ja nykäise
hihasta sieltä ympärivuotisesti
löytyvää diakoniatyöntekijäämme!
Eri puolilla seurakuntaamme
vanhusten kerhot ovat käynnistelemässä syksyn kokoontumisiaan. Uudet tulijat toivotetaan
lämpimästi tervetulleiksi. Useassa paikassa vapaaehtoisen ohjaama korttelikerho mahdollistaa
osallisuuden kokemuksen lähellä
kotipiiriä. Myös ehtoollishartauksia järjestetään säännöllisesti
hoitolaitoksissa asuville. Isompi
osallistujajoukko on koolla vanhusten viikon juhlassa.
Aina löytyy niitä, jotka eivät

syystä tai toisesta pysty osallistumaan yhteisiin kokoontumisiin. Diakonia pyrkii löytämään
toiminnan ja avun piiriin erityisesti ne, jotka ovat jääneet muun
auttamisverkoston ulkopuolelle.
Kotikäyntejä tehdään jatkuvasti,
ja kaikilla alueilla seurakunnassamme.
Kristillinen ihmiskäsitys pitää sisällään myönteisen suhtautumisen vanhenemiseen. Yksi
seurakunnan tärkeistä tehtävistä onkin vanhusten hengellisen
elämän hoitaminen, tuen, avun
ja yhteisyyden tarjoaminen. Vanhukset ovat myös tärkeässä tehtävässä siirtäessään kristillistä
perintöä uusille sukupolville.
Seurakuntana
haluamme
edistää sukupolvien välistä ymmärrystä. Toivomme saavamme
kokoon sekä vanhempaa että
nuorempaa sukupolvea tutustumaan ja viettämään aikaa yh-

Info

Kirkko on verkossa
Kirkon kotisivuilta löytyvät linkit radio- ja
TV-jumalanpalveluksiin ja radiohartauksiin
sekä rukouksia eri elämäntilanteisiin. Netin
kautta pääsee myös esimerkiksi Pisarahartausohjelmaan. Hartaushaulla voi etsiä
itselle sopivan tekstin vaikkapa iltaan tai
aamuun. Netin kautta jumalanpalveluksia
ja hartauksia voi kuunnella ja katsella silloin
kun itselle sopii.

➞ evl.fi/verkkokirkko

Virsikirjakin on sähköisenä
Hae virsiä numeron, nimen tai virressä
esiintyvän sanan perusteella. Nettivirsikirjaa voi selata myös teemoittain. Hakuun
voi laittaa esimerkiksi luontoaiheiset virret.
Nettivirsikirjasta löytyvät helposti myös
muun muassa perhejuhliin sopivat virret.

➞ virsikirja.fi

Virtuaalikirkossa
lähetyksiä joka viikko

dessä. Seurakunnan muskarin
järjestämisestä vanhusten palvelukodissa on hyviä kokemuksia, samoin vanhemman väen ja
lapsiperheiden Sukupolvet yhdessä -tapahtumapäivästä. Moni
vanhus kertoo virkistyneensä jo
siitä, että on päässyt seuraamaan
lasten iloa ja touhua yhteisessä
tilaisuudessa!
Jokaisella meistä on mahdollisuus lieventää toisten ihmisten
osattomuuden tunnetta. Ehkä
mieleesi muistuu joku vanhus,
joka kaipaisi yhteydenottoa.
Ehkä sinä tavoitat jonkun, jota
työntekijämme eivät tavoita? Jo
muutama sana tai pieni hetki
yksinäisen ihmisen seurassa voi
antaa hänelle mieluista vaihtelua
päivään.
Lassi Suihkonen
vs. diakonian ja erityistyöalojen
johtaja

Virtuualikirkko on ev.lut. kirkkojen internetlähetyskanava, josta löytyy jumalanpalveluksia ja musiikkitapahtumia ympäri
Suomen. Palvelu toimii tietokoneilla ja
mobiililaitteilla. Palvelusta löytyy esimerkiksi Kuopion, Oulun ja Turun seurakuntien
videotallenteita eri tilaisuuksista.

➞ virtuaalikirkko.fi

Mobiilikirkon avulla
retriitti kulkee mukanasi
Mobiilikirkko-palvelu tarjoaa hengellistä
sisältöä, joka on optimoitu kännyköille ja
mobiililaitteille. Tarjolla on esimerkiksi rukouksia erilaisiin tarkoituksiin, kuvia hiljentymistä varten ja muun muassa saunaretriitti.
Mobiilikirkosta löytyvät ohjeet myös taskumessuun. Palvelu on Helsingin seurakuntien
ylläpitämä.

➞ mobiilikirkko.fi
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Yksin ei ole hyvä jäädä
MIKKELISSÄ yksinasuvia yli
65-vuotiaita oli viime vuonna
52 prosenttia vastaavan ikäisistä asuntokunnista. 75 vuotta
täyttäneistä vastaava luku oli
57,9 prosenttia.
– Meidän kaikkien pitää
tehdä PR-työtä, että saadaan
yksin asuville ikäihmisille
tietoa ja apua, sanoo aktiivieläkeläinen Raija Sormunen.
– Aina on parempi mieli
tullessa kuin mennessä, tietää
vauhdikas ystävänsä Pirjo Me
siäinen.
Moni vanhus on kuitenkin
vankina omassa kodissaan. Jos
kukaan ei auta ja hae, liikkumaan ei yksinkertaisesti pääse
millään mihinkään.
– On niin tärkeää, että tapaa toisia ihmisiä ja saa jutella,
tietävät ystävykset kokemuksesta.

Syksy tuo
jokaiselle jotakin
KAVEREITA, tekemistä, ulkoilua, kokemuksia, hiljentymistä,
yhdessä ja rauhassa oloa – tätä
kaikkea on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.
KERHOJEN ja tapahtumisen
lisäksi syksyllä käynnistyvät
monet vertaisryhmät ja tukipalvelut, esimerkiksi Tukea
kotiin. Palvelua kokeillut perheenäiti toteaa, että apu hoitui
helposti.
– Ihanaa, että on tällainen
tuki käytössä. Lämpimästi
suosittelen muillekin. Jos tulee
uudelleen sama tilanne, käytän
palvelua uudestaan. Kullanarvoista, äiti sanoo.
– Tukea kotiin -palvelu on
maksutonta, kertoo Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan
lastenohjaaja Arja Piilemä.

Mitä kuuluu Mikkelin
vanhemmalle väelle? Lue Ailan,
Paavon ja Kaijan tarinat ja
tutki, mitä seurakunta tarjoaa
ikäihmisille. Sivuilla 4-5
äänessä myös Essoten ihmisiä.

Kahlaa sivut 12-15 ja löydä
oma polkusi seurakuntaan.
Ovet ovat avoimet kaikille.
Kuva Mervi Sensio

Uutisia

Uutisia

Viides ympäristödiplomi
pian näpeissä
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta hakee jälleen ympäristödiplomia.
Katselmusta tekee parhaillaan ympäristöteknologian opiskelija Oskari Ahokas.
– KATSELMUS valmistuu syksyn aikana. Se on yhteenveto
seurakunnan toiminnan ympäristövaikutuksista,
jonka
perusteella laaditaan ympäristöohjelma, eli suunnitelma parannustoimenpiteistä, Ahokas
kertoo.
Kirkkohallitus
myönsi
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalle ensimmäisen kerran
diplomin 2003. Ahokkaan mukaan Mikkelissä ympäristöystävällisyys ei näytä tuottavan
ponnisteluja.
– Ympäristöosaaminen näkyy. Monet diplomin asiat ovat
täällä itsestään selviä ekotekoja, osa arkista toimintaa, joita
toteutetaan oma-aloitteisesti,
Ahokas kertoo.
– Se oli jopa yllättävää, miten ympäristötietoista henkilöstöä seurakunnalla on.

neen, henkilöstön koulutusta,
kimppakyytejä, ruokahävikin
vähentämistä, ynnä muuta.
Ahokkaan mielestä diplomin
kriteerit kattavat ympäristön
kannalta oleellisimmat seikat.
– Tasoa voisi nostaa sitten,
kun kaikilla seurakunnilla on
diplomi. Ympäristödiplomin

käsikirjasta on tulossa 2020
uusi versio, saa nähdä onko
siinä tiukemmat kriteerit.
Valtakunnallisessa
Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitteissa on, että kaikilla
seurakunnilla on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025
mennessä.

Oleellinen on huomioitu

Ahokas tarkastelee ympäristövaikutuksia kiertämällä
läpi seurakunnan kiinteistöt
ja alueet sekä haastattelemalla henkilöstöä. Energian,
veden ja materiaalien kulutuksen lisäksi diplomi kattaa
esimerkiksi ympäristökasvatuksen erilaisine tapahtumi-

Kuva Mervi Sensio

Oskari Ahokas on kolunnut Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tilat ja
toiminnot läpi ympäristödiplomin hakuprosessissa. Kirkkohallitus myöntää diplomin seurakunnalle, joka täyttää kriteerit ja sitoutuu kehittämään toimintaa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi.

Kirkonkirjat
Kouvolaan
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkonkirjojen pito siirtyy Kouvolaan
perustettavaan keskusrekisteriin 2020 alusta. Koko
maassa seurakunnat siirtyvät keskusrekistereihin
2022 mennessä.
HALLINTOPASTORI
Eija
Juuman mukaan keskusrekisteriin siirtyminen tuo etuja
ja säästöjä.
– Perunkirjoituksia varten tällä hetkellähän vainajan
omaisten pitää selvittää, missä kaikkialla vainaja on elänyt
(yli 15 vuotiaana) ja tilata jokaisen asuinpaikan seurakunnasta oma sukuselvityksensä.
Jatkossa
aluerekistereissä
sukuselvityksen saa tilattua
yhdellä kertaa ja palvelu on
laadukasta ja samanlaista kaikille.
– Oulussa on päästy alle
kahden euron kuluihin per
seurakunnan jäsen. Oulun li-

säksi aluekeskusrekisteri toimii jo Tampereella ja Kuopiossa. Rekistereitä perustetaan
Suomeen useita.
Mikkeliin Savilahdenkadulla sijaitsevaan kirkkoherranvirastoon jäävät edelleen
paikalliset tehtävät ja hautausasiakaspalvelu.
Hautausasiakkaat voivat tehdä
sukuselvitystilauksen asioidessaan kirkkoherranvirastossa. Sukuselvitystilauksia
voi tehdä entiseen malliin
myös puhelimitse ja sähköisesti, jolloin yhteydenotto
ohjautuu Kouvolaan.
Kokonaan
sähköisesti
netissä voi hoitaa avioliiton
esteiden tutkinnan, kirkkoon
liittymisen sekä virkatodistustilauksen.
– Sähköisiä palveluita kehitetään edelleen, Juuma kertoo.
– Tulevaisuudessa on tarkoitus saada käyttöön sähköinen ajanvaraus, jolla voi
varata kaste-, vihki- tai siunausajan sekä papin.
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Yksinäisen syntymäpäivä

Paavo (77 v) nukkuu huonosti. Silti hän piristyy saadessaan vieraita. Sitä ei tapahdu usein.
– Ei täällä kukaan käy. Eikä soita. Synttäritkin
oli. Kahvit keitin itselleni.
Paavo tutustui diakoniin viime vuoden joulun
alla. Kartoituskäynnillä ollut kotihoitaja soitti diakonille, että laitakaupungilla asuvalla vanhuksella
ei ole jouluksi ruokaa. Jääkaappi oli kertakaikkisen
tyhjä.
– Kyllä diakoni on hirveän paljon auttanut. Olin
ihan hukassa. Olen mukamas rohkea mies, mutta
en uskaltanut pyytää apua. Enhän minä ole tottunut asioitani kenellekään jakamaan.
Diakonin kanssa Paavo on käynyt lääkärissä,
hankkinut silmälasit, selvittänyt solmuun mennyttä
taloutta ja puhunut.
– Aina oli joku asia painamassa mieltä, laskut,
kivut, mitä tahansa. Kyllä tämä tuntuu ihan uudelta.
Ei minusta ole milloinkaan pidetty tällä tavalla huolta, Paavo sanoo liikuttuneena.

❤
Parempiakin päiviä

Kotihoito ei tule sovittuun aikaan, mutta Aila (80 v)
opettelee, ettei odottaisi. Hoitaja kyllä tulee. Aila
asuu yksin kerrostaloasunnossaan. Kotihoito käy
aamuin illoin. Diakoni on käynyt kerran kuukaudessa. Lapset soittelevat joka päivä ja hoitavat Ailan
asioita, kuten vuokranmaksut ja kauppatilaukset.
– Jos pääsisin ilman rollaattoria kulkemaan, olisi toisenlaista. En pääse ulos. En voi käydä suihkussa. Kirjahyllyn pölytkin saavat olla, Aila sanoo.
Ailalla on muutama hyvä ystävä. He eivät voi
vierailla Ailan luona, koska ovat itsekin huonokuntoisia. Yksi ystävä pyysi seurakunnalta Ailalle apua.
Diakoni sai suostutella, että sai auttaa.
– Muistatko? Vihdoin suostuit suihkuun, ensimmäistä kertaa avun kanssa. Et ollut käynyt kuukausiin suihkussa, et ulkona, et vuosiin lääkärissä,
verikokeissa. Olit kieltäytynyt kotihoidosta ja kaikesta avusta.
Aila nyökyttelee. Avun vastaanottamisen kynnys oli korkea.
– Voi, nyt olen tyytyväinen. Ei pelota olla yksin,
kun tiedän, että hoitaja tulee. He ovat olleet oikein
miellyttäviä. Ja rahat ovat riittäneet.
Ailan haave on, että pääsisi ulos. Isän ja äidin
haudalle tekisi mieli käymään.
– Iloinen yllätys se olisi.
Hän on kuitenkin päättänyt, ettei itke vointia,
sillä välillä on parempiakin päiviä.

❤
Seurakunnan kerhossa
kahdeksatta vuotta

Kaija on ollut eläkkeellä 8 vuotta. Koko sen ajan hän
on käynyt säännöllisesti seurakunnan kerhoissa.
– Siellä on monenlaista juttua. On tietoa ja
apua. Tykätään laulaa ja semmoisia arvoitusjuttuja
on välillä. Kuudella eurolla saa syödäkseenkin. Hyvät on ruuat aina. On kiva tavata muita ja jutella,
Kaija sanoo.
– Työntekijät ovat ystävällisiä. Minähän tulen
juttuun kaikkien kanssa.
Vähän aikaa sitten mukana kerhossa kulki
myös äitinsä.
– Mammakin tykkäsi olla mukana, vaikka
enemmän on sellainen omissa oloissaan viihtyvä.
Mutta kerhossa oli oikein oma paikka pöydän päädyssä. Nyt kulkeminen on niin hankalaa, että ei hän
ole enää lähtenyt.
Kaija on huolehtinut siskonsa kanssa äidistään
vuosia.
– Mamma on asunut 30 vuotta asunnossaan.
Mihinkä hän siitä lähtisi. Jos tulee vaikeampaa, tiedän kyllä, mistä pyydetään apua.

Vanhusten hyvinvointi

kuuluu kaikille

– Vanhustyö on yhteistyötä. Kaikkia tarvitaan, omaisia, yhdistyksiä,
järjestöjä, seurakuntaa, vapaaehtoisia ja julkista palvelua, sanoo
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) vanhus- ja
vammaispalveluiden vastuualuejohtaja Niina Kaukonen.
TEKSTI JA KUVAT Mervi Sensio

YKSINÄISYYS, huono olo,
sairaus, pelko huomisesta –
syyllä ei ole väliä, pääasia on
kertoa huoli. Mikkelin Omatorin ohjaajien ja tuomiokirkkoseurakunnan diakonien työtä on auttaa ihmistä. Se
on myös kaikkien asia. Kuka
tahansa voi soittaa apua, jos
on huoli, kuinka joku pärjää.
– Teemme parhaamme
kaikkien vanhusten hyvinvoinnin eteen ja viivytyksettä, kun tieto meidät saavuttaa, Niina Kaukonen sanoo.
Samaa painottaa Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan
johtava
diakoniatyöntekijä
Anne Pöyry. Hän toteaa, että
diakonian avun piiriin tulee
yleensä kaikista heikoimmassa asemassa olevia, syvimmissä kuiluissa kulkevia.
Seurakunnassa ikäihmisille tarjotaan diakonia-avun
lisäksi paljon muutakin. Tavoitteena on tukea tavallista arkea ja tuoda ikäihmisiä
yhteen jakamaan ja juttelemaan.
Niina Kaukosen mukaan
vanhustyössä seurakunnan
rooli on hyvin merkittävä.
– Yhteistyömme on tiivistynyt. Etenkin etsivän
vanhustyön osalta ja ennakoivissa palveluissa ollaan
menty eteenpäin, Kaukonen
iloitsee.
-

Apua tarvitsevia etsitään
Etsivä vanhustyö tarkoittaa,
että kaikki vanhustyötä tekevät tahot ”etsivät” vanhuksia,
jotka eivät vielä ole palvelujen piirissä. Kun tällainen
henkilö löytyy, Essote tarjoaa maksuttoman ennakoivan
kotikäynnin.
– Siinä mietitään elämän
kaikki osa-alueet läpi ja kat-

sotaan yhdessä, missä asioissa avun tarvetta ilmenee,
kertoo Essoten palveluohjauksen koordinaattori
Sari Kärkkäinen.
Jos ikäihminen
sanoo, ettei hänellä ole varaa kotihoitoon tai apuun,
mutta avun tarve
on, asia tutkitaan ja
varojen puuttuessa
maksuja huojennetaan tai jopa poistetaan
kokonaan.
– Kukaan ei jää tänä
päivänä ilman apua varojen
puuttumisen takia, Kaukonen vakuuttaa.
– Palveluohjaajan tehtävä on etsiä edullisin vaihtoehto katsoa, että kaikki etuisuudet on haettu.

Yhteinen asia

Vanhustyötä tekevien ammattilaisten yhteinen huoli
ovat hiljaiset vanhukset, joista kukaan ei tiedä, tai jotka
kieltäytyvät avusta.
– Seurakunta tapaa paljon ikääntyviä. On tärkeää,
että sielläkin osataan ohjata ihmisiä palveluntarpeen
arviointiin, Niina Kaukonen
toteaa.
Moni on tavoittanut
avun Omatorin kautta. Se on
paikka, jonne voi tulla missä asiassa tahansa. Omatori
on ikääntyviä, vammaisia,
omaishoitoperheitä ja heidän läheisiä varten.
– Toivon, että joka ainut
taho ja ihminen ilmoittaa
meille soittamalla palveluneuvoon tai HUOLI-ohjelman kautta avun tarpeessa
olevasta vanhuksesta.
– Vanhusten hyvinvointi
on kaikkien yhteinen asia.

”Mikäs meilltä
on ollessa, kun
emme asu yksin.”

Mutta kyllä sen ymmärtää, että yksin asuvalla voi olla iso kynnys
lähteä mukaan. Voi pelätä, että ei kelpaa joukkoon, tai että se ei ole
minulle tarkoitettu, Raija Sormunen (kuvassa oik.) juttelee.
– Joskus minuakin kehtuuttaa lähteä minnekään, mutta sitten
kun lähden, tulen aina pirteämmäksi ja paremmalle mielelle, sanoo
Pirjo Mesiäinen. Naisia naurattamassa oli Kyösti Sormunen.
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Diakonia auttaa
hädässä ja arjessa
Seurakunnan diakonia auttaa kriisien keskellä, tavallisissa arjen asioissa, kun ihminen ei kykene hakemaan
itse apua tai ei esimerkiksi tiedä oikeuksistaan.
Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia ja ne on
tarkoitettu kaikenikäisille.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan diakonia
(ma, ti ja pe klo 9-11) puh. 0400 143 250
Anttolan diakoniatoimisto p. 0400 143 452
Haukivuoren diakoniatoimisto p. 0400 143 235
Ristiinan diakoniatoimisto p. 0400 143 668
Suomenniemen diakoniatoimisto p. 0400 143 722

Huolen voi
ilmoittaa nettiin
- HUOLI-ohjelmaan nettiin tuli viime vuonna
huoli-ilmoituksia yli 200 kpl.
- HUOLI-ilmoituksella voi kuka tahansa ilmoittaa
huolensa vanhuksesta.
- HUOLI-ilmoitus: https://essote.huoli.fi

Omatorilta apua
itselle tai toiselle
• Omatorin palveluneuvoon voi ottaa yhteyttä
puhelimitse tai tulla paikan päälle kertomaan
huolensa itsestä tai toisesta.
• Omatori puh 015 211 557 (arkisin klo 8-16).
• Osoite: Porrassalmenkatu 21, Mikkeli.
• Omatorin nettisivut: https://omatorille.fi

Tapahtumat ja kerhot

Ikäihmisten
kerhot alue
seurakunnittain
Anttola

Kyytikerho srk-talossa parilliset torstait.
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen 19.9.
klo 12–14. Tarjoilumaksu 3 €. Tied. ja kyytilistan ylläpito diakonissa Reetta Sirkiä p. 0400
143 452.

Haukivuori

Pöytä on katettu –ohjelmallinen lounas srktalossa. Torstaisin 26.9. alkaen klo 10–12.
Lounas 8 €.
Diakonian päiväkahvit srk-talossa kerran
kuussa joka kuukauden 1. maanantai klo 13–
14.30. Tied. 0400 143 235.

Ristiina

Seurakuntakerho srk-keskuksen Valon salissa
parillisina torstaina 5.9. alkaen klo 11–13.
Lounas ja kahvi 10€. Tuolijumppa, päivän teema ja hartaushetki. Tied. 0400 143 668.

Ristimäki

Laajalammen seurakuntakerhon syyskausi käynnistyy ma 16.9. klo 11.30 lounaalla
srk-kodissa. Jatkossa kokoontumiset aina
parillisten viikkojen maanantaisin. Tied. 0400
143 238.
Seurakuntakerho Mikkelin srk-keskuksen
Aulakahviossa alkaa ke 4.9. klo 13. Jatkuen
parillisten viikkojen keskiviikkona. Kahvi 2€.
Tied. 0400 143 238.
Seurakuntakerho Kiiskinmäen ent. apteekin
tiloissa, Kiiskinmäenkatu 2. Parillisilla viikoilla
torstaisin klo 13 alkaen 19.9. Kahvi 2 €. Tied.
0400 143 722.
Seurakuntakerho Lähemäen srk-talossa: Lounaskerrat to 19.9. ja 17.10. klo 10.15 jumppa,
11 lounas, 12 ohjelma, 13 kahvi (tarj. 8 €).
Kahvikerta 3.10. klo 13–15 (tarj. 2 €). Tied. p.
0400 143 257.

– Jos vanhus ei suostu ottamaan apua vastaan, palveluohjaaja ottaa yhteyttä pian uudestaan. Myös omaisia yritetään tavoittaa, ohjaaja Päivi Meskanen (oik)
kertoo. Keskellä Essoten palveluohjauksen koordinaattori Sari Kärkkäinen ja vasemmalla Omatorin infossa
työskentelevä palveluohjaaja Tarja Raatikainen.

Onko Mikkelissä syytä pelätä
hoitolaitosten laiminlyöntejä?
MIKKELISSÄ palveluasumisessa asuu tällä hetkellä
645 vanhusasiakasta. Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden vastuualuejohtaja Niina Kaukonen
vastaa:
”Meillä on tarkka valvonta ja teemme erittäin
hyvää yhteistyötä Avin
(Aluehallintovirasto)
ja

yksiköiden kanssa. Hoitopaikassa työskentelevillä
on lain säätämä velvoite
ilmoittaa epäkohdista Essotelle heti. Olemme kouluttaneet ja ohjeistaneet
tähän kaikki toimijat, teemme yllätyskäyntejä yksiköihin ja tiedämme, mitä
yksiköissä tapahtuu. Meille
tulevat kaikki läheltä piti

-ilmoitukset ja huolenaiheet. Palveluntuottajien
kanssa tärkeää on hyvä yhteistyö ja kaikkein tärkein
on, että meille tehdään
epäkohdista ja puutteista
ilmoitus viivytyksettä, jotta
pääsemme puuttumaan.
Olemme vastuussa asiakkaiden aseman ja oikeuksien turvaamisesta.”

Senioritiistai kk:n viimeinen tiistai klo 10
srk-keskuksen saleissa (2.krs). Isäntänä Matti
Wirilander. Lounas 8 €. Tied. p. 0400 143 722
24.9. Pastori Hanne Keijonen: Kokemuksiani
seurakuntaelämästä
29.10. Musiikkineuvos Matti-Veikko Kuusi:
Sinfonian historia
26.11. Piispa Voitto Huotari: Uskontojen kohtaaminen

Savilahti

Vanhemman väen kerho alkaa to 12.9. klo
10.30 Kirkonmäen srk-talossa, Otavankatu
9. Lounas klo 11.30 (6€). Tied. Outi Reponen
0400 143 429
Päiväpiiri ke 18.9. klo 14–15 Rantakylän vanhustentalon kerhohuoneessa, Naistingintie 7.
Tied. 0400 143 429
Vanhemman väen piiri 1.10. Otavan srktalossa joka toinen tiistai klo 11, LC Otava
tarjoaa lounaan. Tied. 0400 143 419
Lisää kerhoja ja kokoontumisia kaikenikäisille
sivuilla 14–15 tässä lehdessä.
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Viki Vänttisen iltaan kuul
Ex-radiotoimittaja, dj, juontaja ja mediapersoona Viki Vänttinen
ei pelkää puhua tuntemattomien kanssa. Hän jakaa kokemuksiaan
mielellään porukassa, sillä puhuminen on ihmiselle hyväksi.
Jumalan kanssa hän keskustelee iltaisin.

TEKSTI JA KUVAT Mervi Sensio
”USKON, että Jumala järjestelee
meille asioita. No, joissakin asioissa
maailmassa sitä toivoo, että Jumala
järjestäisi niitä vähän uudelleen. Toisi
ihmisille järjen ääntä,” Viki Vänttinen
sanoo.
Vänttiselle kuuluu tänään oikein
hyvää. Hän on eläkkeellä ja oppinut
mainiosti ”vain olemaan”.
– Kellon kanssa elo on taakse jäänyttä elämää. Olen oppinut antamaan
itselleni aikaa. Se on iso juttu ymmärtää.
– Minäkin menin joskus työ edellä. Silloin ei itseä huomaa miettiä ollenkaan ja lopulta uuvutaan. Loppuun
palamista en ole itse kokenut, mutta
on ollut aikoja, kun en osannut sanoa
ei. Tein joskus 20 tuntisiakin päiviä,
aamusta ensin radiolla, sitten auttamaan kahvilaan, sitten kesäkadulle
juontamaan ja vielä yöksi Majalle
soittamaan levyjä.
– Onneksi tajusin, että se oli
liikaa. Pitää levätä. Itselle on hyvä
selvittää, että minä en ole korvaamaton. Ei ole sellaista työtä, mitä
ei joku muu voisi jatkaa. Ja loppuun
asti ei tarvitse juosta, voi yhtä hyvin
hellittää.
– Kyllä asia korjaantui. Mutta
olihan sitä aina jotakin menoa silti.
Lasten harrastukset ja koulun tapahtumat ja muut. Järjestelyvastuu jäi
usein pienelle porukalle ja minä olin
kaikessa mukana.
– Olen ollut aktiivinen kansalainen. Se on osa mielenterveyttäkin,
olla ihmisten kanssa.

Aivoinfarkti pysäytti

Vänttisen elämä muuttui vuosi sitten
syyskuussa.
– Aivoinfarkti pysäytti. Se ei ollut leikin asia ja kyllä se mielessä yhä
pyörii, vaikkei siitä mitään kammoa
jäänyt.
– Infarktin jälkeen sairaalassa ihmettelin, että tällaistako on halvaantua, kun jalka ei toiminut ollenkaan.
Muistan, kun yritin kirjoittaa, mutta
kynä meni, minne sattui. Kuntoutus

lähti siitä, että opettelin kävelemään
ja käyttämään kättä.
Kuolemaa Vänttinen ei kuitenkaan pelännyt.
– En pelännyt ollenkaan. Saattaa
olla, että lähtö oli lähellä, mutta itse
ajattelin heti, että vielä ei ole minun
vuoro. Ajattelin vain, että haluan saada jalan toimimaan. Yritin ja yritin,
kunnes sain varpaat liikkumaan. Siitä
se lähti. Varovasti, vähän kerrallaan.
– Siinä heti mietin myös, mitä
voisi tehdä jo ennen kuin tällaista sattuu. Kyllä itsestä kannattaa huolehtia,
ihan oikeasti. No tällä tavalla sitä ainakin oppii uudella tavalla elämään.
Oppii syömään terveellisesti, oppii
liikkumaan ja lepäämään riittävästi.
Sen verran itsekäs saa ja pitää olla,
että välittää itsestään, Viki Vänttinen
toteaa.
– Tämä oli sellainen hyvä pysäytys, että nyt on se aika, joka kuuluu
vain itselle.
Elämän tärkeimmät ovat rukouksissa
Vänttinen muistaa, että perhe pelästyi hänen sairastumistaan enemmän kuin hän itse.
Vänttisen perheeseen kuuluvat
vaimo, kaksi aikuista lasta ja kolme
lapsenlasta. He ovat Vänttisen elämän
tärkeimmät.
Lapsenlapset asuvat vain muutaman sadan metrin päässä ja Vänttinen kohtaa heitä lähes päivittäin.
– He ovat suurin elämän nautinto, kolme- ja neljävuotiaat ja heinäkuussa syntynyt pienokainen. Parasta on katsoa, kun heillä on hauskaa.
Lapsenlapset ovat välillä viikonkin
meillä. No onhan se sitten mukavan
rauhallista, kun he lähtevät kotiin,
Vänttinen nauraa.
Vänttisen oma lapsuudenperhe
ei ollut uskonnollinen, mutta hän arvelee, että iltarukous on tarttunut tavaksi ehkä kotoa tai päiväkodista.
– Kautta aikojen on elämässä ollut mukana iltarukous. Se ei ole mitään polvillaan paatosta, vaan omassa
mielessä juttelemista, rukoilua.

Jos ei jotain kivaa
ole, Viki Vänttinen
kehittelee sen itse
– Rukoilen lapsille ja perheelle
terveyttä ja itsellenikin. Jos on ollut
paha olla tai joku hätä, olen ristinyt
kädet ja pyytänyt Jumalalta apua. Välillä tuntuu, että apu tulee, joskus tuntuu, että tuliko sitä. Kyllä minä luotan,
että Jumala kuulee.
Joskus Vänttinen ihmettelee, missä Jumalan apu on, kun hän kuulee
jotain kamalaa tapahtuneen vaikkapa
lapselle.
– Sanotaan, että kaikkeen on
syynsä, mutta mikä se on, sitä en aina
ymmärrä.

Jumalaa ei saa tuputtaa

Vapaaehtoisuus on Vänttisen mielestä tärkeää uskonnoissa. Jumalaa
ei saa tuputtaa. Vänttisellä on oma
uskonsa Jumalaan ja se riittää hänelle.

– Jokainen uskoo, mihin uskoo.
Minä uskon Jumalaan, sen voin rehellisesti sanoa, enkä tarvitse siihen mitään kirkossa puhujia.
Vänttinen on käynyt kirkossa
vain, kun on ollut jokin erityinen tilaisuus.
– Aikoinaan Porvoossa töissä ollessani kävin joskus kirkossa muuten
vaan. Se oli viileä ja raikas paikka.
Kerran satuin paikalle, kun siellä oli
jokin musiikkihetki ja se oli kyllä upeaa. Se on hyvä, jos kirkkoon voi mennä milloin haluaa, kävellä vaan ovesta
sisälle, jos siltä tuntuu.
Kaveripiirissä ei uskosta tule
puhuttua. Se on arka aihe, vaikka ei
sen tarvitse Vänttisen mielestä olla.
Muuten elämän kirjosta tulee puhuttua laajastikin, jopa ventovieraiden
kanssa.
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luu hetki Jumalan kanssa

– Eihän tuntemattomia ihmisiä
tarvitse pelätä, päinvastoin, uusia
tuttavuuksia kannattaa solmia aina,
kun mahdollista. Omien kavereiden
kanssa puhutaan monesti samoja
asioita samoista näkökulmista, mutta uuden ihmisen kanssa voi huomata uusia asioita ja uusia näkökulmia.
Oma ajattelu laajenee ja voi oppia
jotain uutta. Uusista tuttavuuksista
voi löytyä myös uusia ystäviä. Näin
on käynyt.

Yhdessä on hyvä olla

Rauhallisesta elämäntahdista huolimatta Vänttinen on edelleen monessa mukana. On pappamuskaria
ja VPK:n senioriosastoa. Kerran
kuukaudessa hän tapaa vertaistukiryhmässä muita aivoinfarktin kokeneita.
– Olipa se asia mikä tahansa,
on hienoa ja arvokasta kuulla muiden näkemyksiä ja saada vinkkejä
saman kokeneilta. Ollaan porukalla
käyty kertomassa myös uusille kuntoutukseen tuleville omia kokemuksiamme, että elämä jatkuu.
Joskus Vänttistä harmittaa, ettei
yhteisiin asioihin, tapahtuman järjestämiseen tai muuhun meinaa löytyä porukkaa. Talkoot eivät innosta,
vaikka talkoissa paras anti on juuri
se yhdessä oleminen, jutteleminen
ja asioiden jakaminen.
– Mikään ei ole kivempaa, kuin
jutella ihmisten kanssa. Lähdepä
mukaan. Kokeile kerran. Ei tarvitse kertoa suurimpia salaisuuksia,
voi mennä katselemaan ja kuuntelemaan. Jos sanot, että enhän minä
viitsi, kun en tunnekaan ketään – no
kun menet, niin kohta tunnet.
Vänttinen kaipaa aikaa, kun ihmiset kävivät toistensa luona kylässä, ihan yllättäenkin.
– Nyt kun haluaa tavata, mennään kalenterien kautta. Ollaan kellojen ja kalenterien orjana.
– Sosiaalinen media on yksi ilmiö, joka vie aikaa todellisilta kohtaamisilta.

Viki Vänttinen on paljasjalkainen mikkeliläinen. Hän on aloittanut ravintolassa keittiöapulaisena 1973 ja työskennellyt
elämänsä aikana muun muassa kokkina, dj:nä, radion musiikkitoimittajana, tapahtumien juontajana ja järjestäjänä.

Tavallinen, ihana päivä

Vänttisen ihana tavallinen päivä on
sellainen, että hän tapaa ihania ihmisiä, on perheen kanssa, käy kävelemässä tai pyöräilee torille kahville.
Joskus parasta on levätä omassa lökönojatuolissa ja kuunnella musiikkia
silmät kiinni.
– Musiikki pitää mielen virkeänä. Ilman musiikkia ei tulisi elämästä mitään.
Tulevaisuuteen Vänttinen haaveilee elinvuosia. Että saisi vielä tallailla,
ja että lapsilla ja lastenlapsilla olisi
hyvä olla.
– Vähän huolestuttaa, miten maailma heille muuttuu. Kaikki tapahtuu
nykyään niin nopeasti ja on epävarmaa. Työpaikka voi hujahtaa hetkessä
alta. Ihmisiä juoksutetaan rahan perässä. Se ei ole hyvä.

Vänttinen ei ole lukenut Raamattua kannesta kanteen, mutta selailee
sitä joskus ja on löytänyt sieltä jokaiselle viisasta oppia ja viestiä.
– Meillä kaikilla on opeteltavaa
siinä, kuinka toista ihmistä on hyvä
kohdella ja kunnioittaa.
– Mediassa kirkkoakin riepotellaan. Media nostaa isoihin otsikoihin
vaikkapa humalassa ajaneen papin,
mutta jättää kertomatta hyvän uutisen. Aina kaikessa on mukana yksittäisiä tyyppejä, jotka touhuavat omiaan ja niistä tehdään isoja otsikoita.
Kirkolla on asioita, joita Vänttinen ei missään tapauksessa allekirjoita, mutta kirkko on instituutio ja
uskominen on eri asia. Uutiset eivät
Vänttisen uskoon vaikuta. Hän on kiitollinen ja onnellinen mies.

– Minulla on ollut hyvä elämä.
Ympärillä on ollut hyviä ihmisiä, olen
saanut tehdä ja edelleen saan tehdä,
mitä olen halunnut. Olen saanut tavata hienoja ihmisiä.
– Kyllä nostan hattua ja kiitän yläkertaa tästä kaikesta.

”Kerran tuli ajatus, että olisi
kiva kuunnella muiden kanssa
yhdessä musiikkia. No nyt on
pappamuskari. Meitä kymmenkunta henkeä, kuunnellaan
kerran kuussa hyvää musiikkia.
Se on tosi mukavaa.
Olla yhdessä.”
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Urkujen kunnostus
oli kulttuuriteko

Orgelbau Eisenbarthia vetää nyt kolmannessa polvessa Agathe Eisenbarth yhdessä miehensä Wolfgangin kanssa. Korjaushankkeen aikana tuomiokirkon lehterillä on
puhuttu suomen lisäksi englantia, saksaa ja ranskaa, jota Ranskan Strasbourgissa asunut Eisenbarthin pariskunta puhuu keskenään.

Mikkelin tuomiokirkon urkuparvella on vallinnut luova kaaos marraskuusta alkaen, kun
saksalainen urkurakentamo aloitti urkujen kunnostusprojektin. Valmista tulee syksyksi.
TEKSTI JA KUVAT Päivi Kapiainen-Heiskanen

KUNNOSTAJIEN mukana käväisi
Saksassa myös urkujen osia, jotka
palasivat kotikirkkoon kesäkuun lopulla. Suurin maailmalla käynyt osa
oli soittopöytä, johon on liitetty muistitietokone ja johon tehtiin säätöjä ja
kytkentöjä.
Kunnostusurakasta
vastannut
Orgelbau Eisenbarth on kolmannessa
polvessa toimiva perheyritys Baijerin
Passaun kaupungissa.
– Meillä kävi kotona noin 15 prosenttia urkujen osista, toimitusjohtaja Agathe Eisenbarth tuumii.
Hänen isoisänsä perusti yrityksen heti sodan jälkeen ja alkoi valmistaa uusia urkuja. Vuosien varrella
liiketoiminta laajeni kunnostukseen.
Poika jatkoi yritystä. Pojantytär otti
vetovastuun miehensä kanssa vuonna 2001.
Nykyäänkin yritys valmistaa uusia urkuja ja korjaa vanhoja. Toimi-

tusjohtaja muistuttaa, että jokaisella
urulla on oma tarinansa, luonteensa
ja äänensä.
– Urut ovat myös aikalaisdokumentti ja niiden ääni vastaa oman aikansa muotia.

Käsityövaltainen urakka

Mikkelin urkujen ääntä Agathe Eisenbarth luonnehtii hienoksi ja monimuotoiseksi, eikä kunnostus muuta
urkujen sävyjä. Kirkossa kävijä huomaa urakan tuloksen lähinnä siinä,
että urut ovat palanneet paikoilleen
ja lehtereillä ei enää näy työmaata.
– Urkujen takaosassa on paljon,
mikä ei näy kuuntelijoille. Mikkelin
uruissa on 2740 pikkupaljetta, yli
3000 pilliä ja 150 äänikertapaljetta,
joten kunnostettavaa on riittänyt.
Kaikki pillit on puhdistettu ja urut
ovat saaneet uuden moottorin.
– Vanha moottori oli isompi ja hy-

vin äänekäs, joten nyt on uusi tullut
tilalle. Eipä nykyautojenkaan odotettaisi kulkevan samalla moottorilla 70
vuotta.
Suurin urakka on ollut vaihtaa
palkeiden nahkaosat. Niitä on kämmenenkokoisesta hyvin pieniin ja pienimpiä on eniten. Kunnostajat ovat
irrottaneet palkeet ja tehneet niihin

INFO

uudet nahkaosat, jotka on hiottu, liimattu paikoilleen ja testattu, etteivät
ne vuoda. Työvaihe on hyvin hidas ja
vaatii tarkkuutta.
Mikkelin urkuja on huollettu hyvin vuosittain, joten Eisenbarth arvioi,
että urkujen kuntoa pitänee tarkistaa
seuraavan kerran perusteellisemmin
ehkä 30-40 vuoden kuluttua.

Pääurut lehterillä:

• Uruissa on 10 äänikertaa alkuperäisestä Bror Axel Thulén
vuoden 1898 soittimesta.
• Julkisivu on Josef Stenbäckin piirtämä.
• Nyky-urut suunnitteli Elis Mårtenson ja rakensi Kangasalan
Urkutehdas vuonna 1955.
• Uruissa on 50 äänikertaa, sähköpneumaattinen koneisto,
sähköinen hallinto, neljä sormiota ja jalkio.
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Käsityöammatteja
arvostetaan

Ulkomaisissa projekteissa tehdään
tiiviisti töitä kaksi, kolme viikkoa kerrallaan. Mikkelin urkuja kunnosti heinäkuussa viisi saksalaisosaajaa.
Siinä kun Suomessa ja Ranskassa urkuprojektit kilpailutetaan
julkisesti, Saksassa kirkot ovat yksityisiä toimijoita, joten ne voivat
kutsua haluamansa yrityksen urkuja
kunnostamaan. Mikkelin projekti on
passaulaisten ensimmäinen kunnostushanke Suomessa.
Eisenbarthin pariskunnalle Mikkeli näyttäytyy miellyttävänä, rauhallisena pikkukaupunkina, jossa puhutaan englantia. Lomamatkalla tutuksi
on tullut Lappeenranta ja Poriin Käp
pärän pieneen kappeliin yritys teki
uudet urut.
Urkuprojekteista on kokemusta
myös Itävallasta, Kroatiasta, Puolasta,
Luxemburgista, Belgiasta, Etelä-Koreasta, Venäjältä musiikkikouluissa
ja Kiinaankin yksityisesti ylläpidettävästä kirkosta. Suomessa yritys on alkanut ottaa osaa tarjouskilpailuihin.
– Saksassa evankelisissa kirkoissa uruilla on suuri merkitys kirkkomusiikille, mikä myös ymmärretään
ja vaikkapa koraalien soitto on tärkeää. Toki myös evankelisissa kirkoissa
urkuja korvataan nykyään sähköpianoilla ja -kitaroilla.
Saksassa arvioidaan olevan suhteessa eniten urkujen rakentajia ja
noin puolet heidän töistään menee
vientiin EU-maihin ja Aasiaan. Saksassa urkujen kunnostajiksi ja rakentajiksi kouluttaudutaan 3,5 vuotta
kestävällä oppisopimuksella.

Eisenbarthien yrityksessä työskentelee 13 ihmistä. Oppisopimuksella opiskelee yleensä yksi puuseppä
ja pari urkuihin erikoistuvaa osaajaa.

Esimerkillistä tarkkuutta

Mikkelin urkuprojektissa alkuvaiheesta asti työvalvojana on ollut Mar
ko Koskinen, pitkän linjan urkuri ja
kanttori. Hän muistuttaa, että Saksa
on nykyaikaisen urkurakentamisen
kehto, jossa on paljon historiallisia
urkuja.
– Saksassa urkuhankkeissa on
oltava mukana ulkopuolinen asiantuntija toisin kuin meillä. Sillä varmistetaan, ettei jouduta kysymään
pelkästään työtä tekevältä urkurakentamolta, mitä kannattaisi tehdä.
Maamme ainoana urkuasiantuntijana itsensä elättävä Marko Koskinen myös konsertoi ja tekee pieniä
huolto- ja viritystöitä.
– Olen hämmästellyt ja oppinutkin siitä perusteellisuudesta ja huolellisuudesta, jolla Mikkelin urkuja on
kunnostettu. Tällainen on Suomessa
täysin ennennäkemätöntä ja olen tästä todella iloinen.
Huoltohommiin hän joutui, kun
hänen piti ennen omia konserttejaan
alkaa huoltaa urkuja, joiden piti olla
äskettäin huolletut.
– Aloin miettiä, että jonkun on
tehtävä jotain, sillä tässä kulttuurissa
on jotain vialla, eikä uruista huolehdita tarpeeksi hyvin.
Koskinen pitää Mikkelin sähkö
pneumaattisia urkuja yhtenä 1950-luvun edustavimmista.

Uudet olisivat miljoonahankinta

Saksalaisyrityksen kunnostusurakalle tulee hintaa noin 260 000 euroa.
Uusien osto olisi miljoonahankinta.
– Meillä Suomessa on purettukin
paljon tämänkaltaisia urkuja. Siihen
on vaikuttanut Sibelius-Akatemian
tyyliajattelu, sillä nykyään suositaan
mekaanisia urkuja, Marko Koskinen
tietää.
Koskinen konsertoi itsekin Mikkelin uruilla kanttori Matti-Veikko
Kuusen aikana.
– Tällaiset romanttistyyppisesti
värittyneet urut edustavat omaa sointikäsitystäni.
Innolla kunnostusprojektin valmistumista odottava Koskinen voisi
itsekin konsertoida jälleen Mikkelissä, jos tilaisuus tulisi. Silloin hän
valitsisi ohjelmistoon saksalaista
myöhäisromanttista säveltäjä Max
Regerin tuotantoa.
– Hänen tuotantonsa sopii isoille
uruille, joiden soinnissa on romantiikan ajattelu mukana.

Voitto häämöttää

Tuomiokirkkoseurakunnan johtava
kanttori Mikko Kallio valmisteli kunnostushanketta jo pitkään ennen Euroopan laajuista tarjouskilpailua.
– Pengoin Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto Elkasta urkurakentamoiden dokumentteja ja etsin
tietoja soittimen historiasta, mikä oli
hyvin mielenkiintoista, vaikka työlästäkin.
Korjaustarve oli ilmeinen, koska
urkujen ilmanantoon liittyi ongelmia,

Urkujen kunnostusprojekti on näkynyt kuukausia Tuomiokirkon lehterillä. Siellä on puhdistettu muun muassa
noin 3000 erikokoista urkupilliä.

soittopöytä piti päivittää ja urkupillistö puhdistaa.
Tuomiokirkon pääurkujen komea
julkisivu tehtiin jo edellisille uruille.
– Se on mielestäni erityisen hieno. Onneksi Museovirasto kielsi sen
purun, kun urut uudistettiin edellisen
kerran 1950-luvulla.
Nykyiset urut ovat edeltäjiään
isommat, joten urkujen takaosan
tilankäyttö on maksimoitu. Saksalaisparin mielestä urkujen takana
mahtuu tekemään hienosti kunnostustyötä.
– Nykyinen urku on edeltäjäänsä
suurempi ja Suomen mittakaavassa
varsin iso soitin, jollaisia ei enää ole
montaa. Samantyyppinen soitin Oulun tuomiokirkossa on peruskorjattu.
Urut ovat kuin auto. Sitä pitää huoltaa
koko ajan ja korjaustarvetta tulee,
vaikka soitinta pitäisi kuin kukkaa
kämmenellä.
Mikko Kallio on huomannut, että
Saksassa urkuja korjaavat myös nuoret ja naiset.
– Saksassa opitaan työtä kisällimenetelmällä ja urkurakentamot
sitouttavat opiskelijat omaan yritykseensä. Ehkä meilläkin voisi löytää
uusia näkökulmia koulutukseen.
Saksalaisosaajat ovat tuoneet
muutenkin väriä mikkeliläiskollegoidensa arkeen.
– Tammikuussa he olivat odottaneet näkevänsä täällä revontulia
ja olivat menossa luistelemaan. He
ovat liikkeellä positiivisella asenteella. Töitä tehdään ammattiylpeydellä,
sillä restauroivan yrityksen nimi jää
osaksi soittimen historiaa.

Urut toimivat nyt uudella moottorilla.
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Ei heviuskovaisille
Löytöretki aikuiseen
uskoon ei ole
”heviuskovaisille”, vaan
seurakunnan matalan
kynnyksen toimintaa
epäilijöille, kysyjille ja
etsiville.
– Ryhmä on avoin
kaikille, jotka etsivät
uskoaan ja jotka eivät
edes tiedä etsivänsä,
kertoo pappi Sari
Martikainen.
Ryhmän
maallikkovetäjä Eija
Peura kertoo, että
yhteinen etsintä
kuuluu luterilaisuuteen
ja kirkon uskoon.
TEKSTI JA KUVAT Mervi Sensio
YKSIN pohdinta voi johtaa aivan harhaan, Eija Peura toteaa.
– Löytöretken idea on, että ryhmä toimii maallikkovetäjän voimin.
Toiminta lähtee ryhmän itsensä esille
ottamista kysymyksistä, joihin sitten
yhdessä etsimme vastauksia.
Ryhmissä keskustellaan esimer-

– Tällainen on kiinnostava toimintamuoto. Tykkään olla ihmisten kanssa, olen tehnyt koko työuran nuorten kanssa. Tykkään
etsiä, ihmetellä ja löytää yhdessä, Löytöretkiryhmän maallikkovetäjä Eija Peura pohtii.
kiksi uskosta, menetyksestä, kuolemasta, luonnosta ja Raamatusta. Peura toteaa, että pappi on taustalla oleva
tärkeä ja välttämätön asiantuntija.
– Kinkkisissä teologisissa jutuissa
pappi on hyvä olla mukana, jotta pysytään kirkon opissa.

Uskon tuntemista kohti

Löytöretki-ryhmiä on ympäri Suomea. Ne tunnetaan myös nimellä
katekumenaattiryhmä. Nimitys tarkoittaa opettamista, tien näyttämistä
ja ohjaamista. Toiminta perehdyttää
aikuiset uskoon. Tarkoitus on kasvaa
ja syventyä kristillisen uskon tunte-

misessa.
– Oma kiinnostus veti tähän
mukaan. Menin maallikkovetäjäkoulutukseen ja sitä myöten saimme
ryhmän kokoon ja päästiin hommiin
yhdessä seurakunnan työntekijöiden
kanssa. On kyllä ollut tosi kivaa, Peura iloitsee.

Kiireisen äidin hengellinen hetki
vaati kalenterivarauksen
MIKKELILÄINEN Sari Rasa on paikkakunnan ensimmäisten ryhmien
löytöretkeilijöitä. Rasan kiireisessä
perheenäidin elämässä hengelliset
asiat olivat jääneet arjen pyörittämisen alle. Sisimmässä Rasa kuitenkin
kaipasi niiden äärelle. Hän ilmoittautui ryhmään nähtyään ilmoituksen
Polku-lehdessä.
Sari Rasa sai vastauksia kysymyksiinsä Löytöretkiryhmän kanssa.
Keskusteluiltojen lisäksi ryhmäläiset osallistuivat joihinkin palvelutehtäviin jumalanpalveluksissa.

– Olin jo jonkin aikaa miettinyt,
että olisi mukava mennä mukaan
johonkin seurakunnan ryhmään ja
tämä tuntui sopivalta sekä aiheeltaan
että aikataulultaan.
Noin kolmen viikon välein iltaisin kokoontuva ryhmä sattui sopivasti työssäkäyvän ja lapsia harrastuksissa kuskaavan äidin arkeen.
Ryhmä kokoontui lokakuusta toukokuuhun.
– Ensimmäisillä kokoontumiskerroilla me ryhmäläiset tutustuimme toisiimme. Saimme myös kirjata
lapuille kysymyksiä, jotka sillä hetkellä askarruttivat mieltämme.
– Seuraavilla kerroilla ohjaajat

koostivat näiden kysymysten pohjalta illan teeman, josta keskusteltiin.
Usein aloitettiin jollain pienellä aiheeseen liittyvällä pohdintatehtävällä, joka pohjusti keskustelua. Illan
päätteeksi laulettiin virsi ja juotiin
teetä.
– Tällainen ryhmä on hyvä, sillä
hengellisille asioille on ihan kalenteriin merkittyä aikaa ja toisten kanssa
keskustelu avaa uusia näkökulmia.
Ajatustyötä tulee sitten kokoontumiskertojen välillä tehtyä yksikseenkin.
– Koen, että ryhmä on vahvistanut välillä varsin hataralta tuntuvaa
uskoani ja suhdettani seurakuntaan,
Rasa sanoo.
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Löytöretkellä saa
epäillä ja ihmetellä
Uskon mysteeri ja elämän suuret kysymykset askarruttavat monia, myös kirkosta
etääntyneitä. Löytöretkiryhmä on turvallinen paikka pohtia elämän isojakin kysymyksiä.
Pappi Hilveliisa Ukkonen kertoo, että nyt kutsutaan uusia löytöretkeläisiä syksyn ryhmään.
TEKSTI JA KUVAT Mervi Sensio

Miksi tulla ryhmään?

Lähtökohtana on ryhmäläisen hengellisen kyselyn kohtaaminen ja siihen vastaaminen. Ryhmänä elämme
mukana kirkkovuodessa. Tämä polku
yhdessä omien kysymysten ja pohdintojen kanssa voi auttaa ymmärtämään omia hengellisiä tarpeita ja
juuria.
Toiminta on tarkoitettu etsijöille,
kyselijöille, hengellisistä kysymyksistä kiinnostuneille. Sellaisille, joiden
kirkkopolku on ehkä päässyt ruohottumaan ja olisi ehkä kaipausta löytää
se uudelleen, tai jos sitä ei ole koskaan ollutkaan.
Toivomme, että löytöretkiryhmä voisi olla polkuna seurakuntaan,
oman paikan löytämiseen toiminnassa ja toimijana.

Mitä tapaamisilla tapahtuu?

Hän haastaa mukaan jokaisen,
jonka mielessä pyörii elämän kysymyksiä.
– Asiat, joista puhutaan, eivät ole
vieraita kenellekään. Keskustelun
sakramentti lienee yksi suuri ja keskeinen elementti koko luterilaisuudessa.

Ryhmän vastuullisina vetäjinä toimivat seurakunnan vapaaehtoiset. Lisäksi ryhmässä on mukana rinnalla
kulkijoita eli aiemmin löytöretkiryhmässä mukana olleita. Ryhmän mukana kulkee myös seurakunnan pappi.
Tapaamiset rakentuvat ryhmän
omien kysymysten ja kiinnostuksen
kohteiden ympärille. Tavoitteena on
luoda turvallinen paikka, jossa pohtia
itselle merkityksellisiä asioita myös
kristillisestä näkökulmasta.
Ryhmässä haluamme kuunnella
ryhmäläisiä, ottaa heidän kysymyksensä todesta. Keskustelu ja toisten
ryhmäläisten ajatusten ja pohdintojen kuuleminen tuo uusia näkökulmia
myös omiin pohdintoihin.

Kuka voi tulla?

Mukaan tullakseen ei tarvitse olla
”jonkunlainen”, vaan ”omanlainen”,

Info

Löytöretkelle aikuiseen uskoon
• kokoontuu tiistaisin 15.10., ti 5.11., 26.11., 17.12. ja ensi vuoden puolella
21.1., 11.2., ti 3.3. ja 24.3.
• kokoontumiset klo 18 Mikkelin tuomiokirkon kryptassa (Ristimäenkatu
2A)
• lisätietoja ja ilmoittautuminen 2.10. mennessä:
Sari Martikainen 0400 143 403, sari.j.martikainen@evl.fi tai Hilveliisa Ukkonen 0400 143 241, hilveliisa.ukkonen@evl.fi

– Vielä emme tiedä, mitä tuleman pitää, Löytöretki aikuiseen uskoon-toiminnassa
mukana oleva pappi Hilveliisa Ukkonen toteaa. Pääsiäismunan kuoren suojissa elää
uskon mysteeri.
se joka olet. Ryhmän ensimmäinen
kokoontuminen voi olla vielä sellainen, jolloin voi vähän katsastella, olisiko tällainen ryhmä itselle sattuva.
Sen jälkeen toivomme, että ryhmä
jatkaisi yhtenäisenä koko matkan.
Ryhmät perustuvat myös luottamukseen ja siihen, että ryhmässä
puhutuista asioista ei kerrota ryhmän ulkopuolelle. Toki omista kokemuksista ja pohdinnoista voi kertoa.
Aiheet ovat olleet hyvin moninaisia,
hyvin henkilökohtaisista myös esimerkiksi vastuuseemme luonnosta ja
ilmastosta.

Millaisia kokemuksia sinulla on
ryhmän toiminnasta?

Mielestäni tästä toiminnasta tekee
erityisen se, että ryhmän toiminta
perustuu juuri ryhmäläisten omille
kysymyksille ja pohdinnoille, joita yhdessä toisten kanssa ihmetellään.
Oman kokemukseni perusteella
voin sanoa, että ryhmässä on ollut
avoimuutta ja luottamusta toisiin
ryhmäläisiin. Hyvinkin erilaisista
elämänpiireistä tulleet ihmiset ovat
rohjenneet yhteisiin pohdiskeluihin.
Hienoa on ollut myös ryhmäläisten
välinen kunnioitus ja luottamus.

Katekumenaatti tulee kreikan sanasta ’katechein’,
opettaa, näyttää tietä, ohjata.
Löytöretki aikuiseen uskoon eli katekumenaatti on
uskoon perehdyttävä seurakuntien toimintamalli.
Ryhmä kokoontuu noin vuoden ajan kirkkovuoden
rytmiä seuraten.
Tarkoitus on kasvaa ja syventyä kristillisen uskon
tuntemisessa ja etsiä vastauksia ryhmästä nouseviin
kysymyksiin.
Ryhmässä on etsijöitä, ohjaaja, matkakumppaneita ja
ryhmän pappi.

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

Anttola

Ristiinalainen taitelija Anne Mäkeläinen toimii
valotapahtuman taidekordinaattorina.

» Ristiina juhlii
370-vuotissynttäreitä
valolla ja musiikilla
Ristiina juhlii 370-vuotissynttäreitä 12.-13. lokakuuta.
Kirkonmäellä ja sotakoululla järjestetään valotapahtuma molempina iltoina. Sunnuntaina on juhlamessu
Ristiinan kirkossa ja Kotiseutujuhla seurakuntakeskuksessa. Lisäksi sunnuntaina on kirkkokonsertti Ristiinan
kirkossa klo 18.
– Konsertissa esiintyy Mikkelin kamarikuoro ja
soitinyhtye Matti-Veikko Kuusen johdolla. Pääteos on
J.S.Bachin kantaatti ”Murra leipää nälkäiselle”. Konsertilla halutaan myös kunnioittaa Katri ja Niilo Pulkkisen
työtä Ristiinan hyväksi. Pulkkisten perheyhtye on mukana juhlakonsertissa, kertoo Anne Mäkeläinen.
Mäkeläinen toimii valotapahtuman taidekordinaattorina. Valotaiteilijana on Antti Arosanervo.

Kristinasta Ristiina

Ristiinan perustaja Suomen kenraalikuvernööri kreivi
Pietari Brahe (1602-1680) ihastui lumoaviin Saimaan
näkymiin ja luontoon ja rakennutti linnankartano Brahenlinnan 1646. Mäkeläinen kertoo, että Brahen suku
rahoitti myös seurakunnan kirkon rakentamista.
– Pietari Brahen puoliso Kristina Katarina Stenbock
(1608-1650) vaikutti myös kehitykseen. Ristiinan seurakunta ja sen ensimmäinen kirkko saivat nimensä Kristinasta ja sitä kutsuttiin Kristina-Katarinan kirkoksi. Alun
alkaen myös Ristiinan nimi oli Kristina. Nimi ei taipunut
savolaisten suussa, joten nimi muuttui Ristiinaksi, Mäkeläinen tietää.
Ristiinan 370-vuotisjuhlan järjestävät Ristiinan
alueseurakunta ja Ristiina - Seura ry.

Ristiina 370-vuotisjuhla:

• lauantaina 12.10. valotapahtuma klo 18-22 kirkonmäellä ja sotakoululla
• sunnuntaina 13.10. klo 10 juhlamessu Ristiinan
kirkossa, jonka jälkeen Kotiseutujuhla Valon salissa
seurakuntakeskuksessa, kahvitarjoilu. Klo 17-21
valotapahtuma kirkonmäellä ja sotakoululla. Klo 18
kirkkokonsertti Ristiinan kirkossa.

» Avioparien aamupala
Tulkaa yhdessä aamupalalle lauantaina 12.10. klo 9–11
Mikkelin teatteriyhdistyksen ravintolaan, Savilahdenkatu 11 (2. krs). Puhujina Hanna Ranssi-Matikainen ja
Pekka Matikainen Parempi avioliitto ry:stä. Hinta 8.90
€/henkilö, lastenhoitomahdollisuus seurakuntakeskuksen Kuuttituvassa. Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivulla 7.10. mennessä.
Tiedustelut Sari Martikainen 0400 143 403,
sari.j.martikainen@evl.fi

Jumalanpalvelukset
kirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 8.9. Messu. Miettinen,
Kälviä
Su 15.9. klo 17 Messu. P.
Palm, Kälviä
Su 22.9. Messu. Laine,
Husso
Su 29.9. Perhemessu ja
sadonkorjuun kiitosjuhla.
Miettinen, Kälviä. Kahvit
Su 29.9. klo 13 Saukonsalon
maakirkko ja lähetysmyyjäiset Karjalaisella, Piekälänmäentie 19
Su 6.10. Messu. J. Palm,
Kälviä
Su 13.10. Messu. Miettinen,
Kälviä
Muita tapahtumia
Laulujen laineilla srk-talossa
ke klo 17: 11.9., 9.10., 6.11.
ja 11.12. Lauletaan yhdessä
virsiä ja hengellisiä lauluja,
vaikka rokaten. Kälviä laulattaa
Miesten piiri srk-talossa ke
klo 18: 18.9. ja 16.10.
Raamattupiiri joka toinen
keskiviikko klo 14.30 seurakuntatalolla 18.9.-11.12.
Yhdessä syömään Tervetuloa yhdessä syömään keittoa ja koulun hävikkiruokaa
srk-talolle (maksuton) joka
maanantai 2.9. alkaen klo
12-13. Tilaisuuden alussa
lyhyt hartaus.

Haukivuori
Jumalanpalvelukset
kirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 8.9. Messu. A. Aurén,
Stenlund. Kirkkokyyti
Su 15.9. Messu. Liukkonen,
Tirronen. Kirkkokyyti
Su 22.9. Sanajumalanpalvelus srk-talossa. Liukkonen,
Tirronen
Su 29.9. Sukupolvien messu. Liukkonen, Tirronen.
Tarjoilua kaikenikäisille.
Kirkkokyyti
Su 6.10. klo 17 Iltaehtoollinen. J. Palm, Tirronen.
Kirkkokyyti.
Su 13.10. Messu srk-talossa. Liukkonen, Vasamaa,
Tirronen. Lähimmäisen
kirkkopyhä, yhteistyössä EL
ja EKL. Tarjoilua.
Musiikki
To 12.9. ja ke 9.10. klo 15
Laulusta voimaa – Virrestä
virtaa –musiikkitilaisuus srktalossa. Lauletaan ja nautitaan musiikista yhdessä!
Su 6.10 klo 16 Konsertti
kirkossa, Duo Niina-Maria
ja Lauri
Ke 30.10. klo 18 Voimaa
ja lohdutusta – konsertti
kirkossa Pyhäinpäivän lähestyessä. Marjatta Airas ja
Eilamaria Leskinen - laulu,
Juho Lehtola - piano ja urut

Seurat
Su 13.10 klo 14 Lauluseurat
Tapio ja Piritta Häkkisellä
Kalvitsassa, Kaipolantie 12.
Kahvit klo 13.30.
Mukana mm. Matti Karjalainen, Liukkonen, Tirronen
Korttelikerhot
Alkavat syksyn aikana
Moilalan erämajalla, Rinnekartanossa ja Kantalassa.
Tiedustelut Maria Vasamaa
0400 143 235
Rukoustanssi
To 12.9. klo 17 Rukoustanssia srk-talossa Aira
Kaunin ohjauksessa p. 040
7363617. Ryhmän kesto
noin tunti. Uudet rukoustanssijat ovat tervetulleita.
Seuraava kerta to 26.9.
Miehet ja Naiset
Ma 16.9. klo 18 Miesten
Raamattupiiri srk-talossa,
jatkamme Apostolien teoista. Tiedustelut Ahti Kohvakka 0400 155 172
Ma 16.9. klo 18 Naiset
löytöretkelle Raamattuun
srk-talolla. Tiedustelut Liisa
Mäki 044 262 5959.
Molemmat raamattupiirit
jatkuvat kahden viikon välein: ma 30.9., 14.10., 28.10.
Lähetys
Ke 4.9. klo 12 Lähetyspiiri
srk-talolla. Tied. Jorma Hannula p. 050 5186061. Seuraavat kerrat; ke 18.9., 2.10.,
16.10., 30.10.

Ristiina
Jumalanpalvelukset
kirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 8.9. Sanajumalanpalvelus. Rossi, Nousiainen
Su 15.9. Messu. P. Palm,
Karjalainen. Kahvit
Su 22.9. klo 17 Sadonkorjuumessu kansanlaulusävelin. P. Palm, Nousiainen.
Kahvit srk-keskuksessa
Su 29.9. Messu, Parikanniemen kirkkopyhä. Rossi,
Nousiainen
Su 6.10. Messu, vanhusten
kirkkopyhä. P. Palm, Stenlund, Fermaatti-kuoro
Su 13.10. Sanajumalanpalvelus. Rossi, Karjalainen
Miehet
Miestenpiiri joka kk:n 1. su
jumalanpalveluksen jälk.
srk-keskuksessa. Tied. 0400
162 768
Vaarinsaaren hartaudet
Parittoman viikon torstai
klo 14.30, Tuderuksentie 2.
Alkaa 12.9.

Ristimäki
Jumalanpalvelukset
tuomiokirkossa klo 10 ellei
toisin mainita
Su 8.9. Messu. Kilpeläinen,

Karjalainen
Su 15.9. Messu. A. Aurén,
Kallio
Su 15.9. klo 17 Messi-messu
tuomiokirkossa. A. Aurén,
messibändi
Su 22.9. Messu. Turunen,
Karjalainen, Kolmen Kerran
Kuoro
Su 29.9. Messu. Koivikko,
Kallio, Tuomiokirkkokuoro.
Kahvit
Su 6.10. Messu, Herättäjän
kirkkopyhä. Matti Wirilander s., Karjalainen, Virsikuoro. Messun jälk. kahvit ja
Siioninvirsiseurat tuomiokirkon kryptassa
Ke 9.10. klo 18 Rockmessu.
Miettinen, bändi
Su 13.10. Messu. Kilpeläinen, Stenlund
Päivähartaudet
tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo 12: ehtoollinen 18.9.,
2.10., 9.10., 16.10.
Rukouspiiri
Joka maanantai klo 13-14
srk-keskuksen Kokouskellarissa
Keskikaupunki
Lehmuskylän raamattupiiri
keskiviikkoisin parill. viikolla
Tukipilarissa klo 18, alk.
18.9. Tied. 0400 143 403
Lähemäki
Su 8.9. klo 15 Sateenkaaren
värinen Raamattu. Raamattu ja seksuaalisuus –raamattuluento. Kilpeläinen
Su 22.9. klo 15 Yhteisen
leivän jaamme –messu
srk-talossa. Juha Hasanen
s., Laine. Messu toteutetaan
yhdessä srk:n, KL:n ja Kylväjän kanssa
Su 13.10. klo 15 Sateenkaaren värinen Raamattu.
Homoseksuaalisuus Raamatussa –raamattuluento.
Kilpeläinen
Laajalampi
Su 22.9. klo 15 Kirkkohetki
ja ehtoollinen srk-kodissa,
Kiitollisuus. A. Aurén, Karjalainen. Kahvit
Su 6.10. klo 12 Messi-kestit
srk-kodissa. Lounas nyyttäritarjoiluna
Su 13.10. klo 15 Kirkkohetki
ja ehtoollinen srk-kodissa,
Kristityn vapaus. Laine,
Husso Kahvit
Olemisen illat srk-kodissa
to klo 17–20: 12.9., 26.9.,
24.10. ja 7.11. Tied. 0400
143 256
Kasvisruokakurssi srkkodissa alkaa ti 1.10 klo 11,
jatkossa kokoontumiset parillisen vkon tiistaina 10.12.
saakka. Kurssi toteutetaan
yhteistyössä Meijän Mikkelin ja Kotikulmilla-hankkeen
kanssa. Tied. 0400 143 238

elämän suuria kysymyksiä.
Ryhmät alkavat 15.10.2019.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 2.10.2019 mennessä:
Sari Martikainen 0400 143 403,
sari.j.martikainen@evl.fi
ja Hilveliisa ukkonen 0400
143 241, hilveliisa.ukkonen@evl.fi

Savilahti
Jumalanpalvelukset
Pitäjänkirkossa klo 10 ellei
toisin mainita
Su 8.9. Messu. Keijonen,
Määttä
Su 15.9. Messu. Kettunen,
Stenlund
Su 22.9. Messu. Luukkonen,
Määttä, kirkkokuoro
Su 29.9. klo 15 Mikkelinpäivän perhemessu. Keijonen,
Husso
Su 6.10. Sadonkiitosmessu,
Harjumaa-Pajulan kinkeripiirien kirkkopyhä. Luukkonen,
Määttä. Mikkelin maa- ja
kotitalousnaiset tarjoilevat
uuden sadon puuroa ja
kirkkokahvit Kirkonmäen
srk-talossa
Su 13.10. Messu. Keijonen,
Määttä, kirkkokuoro
Otava
Su 15.9. klo 15 Hiljaisuuden
messu rukoushuoneella.
Kettunen, Stenlund
Su 6.10. klo 15 Perhemessu
srk-talossa. Kettunen, Husso

Suomenniemi
Jumalanpalvelukset
kirkossa klo 10 ellei toisin
mainita
Su 8.9. klo 17 Sanajumalanpalvelus. A. Aurén, Kemppinen
Su 15.9. Ei jumalanpalvelusta
Su 22.9. Messu. Hanhikorpi,
Kemppinen. Kirkkokyyti
Su 29.9. Perhemessu. Hanhikorpi, Kemppinen. Ruokailu sekä lasten ja perheiden
juhla srk-kodissa. Kirkkokyyti
Su 6.10. Messu, vanhusten
kirkkopyhä. Hanhikorpi,
Kemppinen. Kirkkokyyti
Su 13.10. klo 17 Sanajumalanpalvelus. Rossi, Kemppinen
Muut tapahtumat
Tarinatupa Kokoontuu srkkodissa klo 14 to 26.9. ja to
17.10. Syyskuussa aiheena
koulumuistot ja -laulut.
Vetäjinä Matti Wirilander ja
Maria Kemppinen. Kahvit

Löytöretkelle aikuiseen
uskoon –ryhmät
Löytöretkiryhmässä pohditaan uskon mysteeriä ja

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaihde p. 0400 143 300

Seurakunnassa tapahtuu
Kuva: Katja Tahja

Yhteisvastuukeräys tuotti
Mikkelissä reilut 32 000 euroa
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN
tulos Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa oli tänä vuonna 32
472,14 euroa. Tulos on hieman
pienempi (35 773,08, v.2018)
kuin viime vuonna.
– Merkille pantavaa oli, että lahjoitukset valtakunnallisille tileille kasvoivat kaksinkertaisiksi.
Yritysten haastaminen mukaan
keräykseen tuotti siis tulosta!
Lipas- ja listakeräyksessä ei ihan
ylletty viime vuotiseen tuottoon.
Tulos on kuitenkin hyvä ja sillä

saadaan toivottavasti paljon
aikaan lasten ja nuorten koulunkäynnin turvaamiseksi Suomessa ja ulkomailla, kertoo Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan diakonissa Hannele Salo.
Tuotosta jää 20 % käytettäväksi
oman seurakunnan alueella keräyskohteen mukaisesti. Mikkelissä tuetaan vähävaraisia toisen
asteen opiskelijoita oppikirjojen
ja opiskeluvälineiden hankinnassa 6 494,43 eurolla.

Vanhustenviikon juhla
keskiviikkona 9.10.
Ehtoollispäivähartaus
tuomiokirkossa klo 12

Tarjoilu

seurakuntakeskuksessa hartauden jälkeen
Savilahdenkatu 20

Juhla

seurakuntakeskuksen Ristimäkisalissa
n. klo 13.45-14.30
Ilmoittautumiset 27.9. mennessä
tarjoilun järjestämiseksi joko
diakoniapäivystykseen 0400 143 250
(ma, ti ja pe klo 9-11) tai alueesi
diakoniatyöntekijälle.
Kuljetukset Anttolasta, Haukivuorelta ja
Ristiinasta 5 €/henkilö. Paluukyydit toivotaan
seurakuntakeskukselle alkaen klo 14.40

Salon mukaan apu on löytänyt jo
perille. -Tälläkin hetkellä useat
perheet ovat saaneet apua nuoren aloittaessa opiskelun Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
alueella.
Ensi vuonna yhteisvastuukeräyksen teemana on vanhemmuuden tukeminen. Keräyksen
yhteistyökumppaneina tulevat
olemaan Pelastakaa Lapset ry ja
Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Vertaistukiryhmä eronneille ja
eroamassa oleville
Suomalainen eroseminaari on luotettava, vakiintunut eroauttamisen muoto, josta saadut kokemukset ovat kaikkialla
olleet erinomaisia. Se on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa osallistujat työskentelevät koulutettujen vetäjien
johdolla.
Menetelmä perustuu psykologi B. Fisherin malliin ja on
kehitetty varta vasten suomalaisia erotilanteita ajatellen.
Ryhmä soveltuu niin eroa harkitseville, erokriisissä kamppaileville kuin myös niille henkilöille, joiden erosta on jo kulunut aikaa. Eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea
lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja
surun keskellä.
Seuraava ryhmä kokoontuu 1.10. klo 16.30 Mikkelin
seurakuntakeskuksen 4. kerroksessa, osoitteessa Savilahdenkatu 20. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa kolme tuntia
kerrallaan. Kokoontumisia on yhteensä 11. Osallistuaksesi
ryhmään, tarvitset kirjan: Marianna Stolbow, Erosta eteenpäin tai Bruce Fisher, Jälleenrakennus. Muuten ryhmä on
maksuton.
Ilm. 20.9. mennessä: riitta.laukkarinen@evl.fi p. 0400
143 260 tai jarmo.romo@violary.fi p. 050 449 1057.
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» Lastenkirkossa
touhutaan monenlaista
Syksyn alkaessa myös lastenkirkot Laajalammella, Tupalassa ja Olkkolassa aloittavat toimintansa. Kyseessä on
pyhäkouluhetki, joka kestää noin tunnin. Toiminta on
tarkoitettu ensisijaisesti 3-10 vuotta täyttäneille, mutta
tarvittaessa nuoremmatkin voivat osallistua vaikka vanhemman kanssa. Ohjaajina toimivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset.
Riitta Marttinen on vetänyt pyhäkoulua ja lastenkirkkoa
Laajalammella jo kohta 30 vuotta.
– Päädyin ohjaajaksi aikanaan, kun naapuri pyysi mukaan vetäjäksi. On ollut ihana tavata lapsia ja vanhempia.
Koen, että tämä on ollut minun tehtäväni seurakunnassa.
Marttinen kertoo, että lastenkirkossa touhutaan monenlaista.
– Ohjelmassa on pieni pyhäkouluhetki, jossa laulamme lastenlauluja ja luemme lyhyen rukouksen. Tutustumme myös Raamatun kertomuksiin lasten ikätason
mukaisesti. Lisäksi askarrellaan ja leikitään. Lapset saavat
tarrataulun, johon saa joka kerralla lisätä yhden tarran.
Osallistujille jaetaan pari kertaa vuodessa Lastenkirkkolehti. Tarjolla on myös joskus pientä purtavaa.
– Lastenkirkon kautta lapsi saa kuulla Taivaan Isästä
ja saada elämäänsä suuren lahjan. Tervetuloa vanhat ja
uudet kävijät, Marttinen rohkaisee.
Laajalammella 1.9. alkaen srk -kodissa sunnuntaisin
klo 12, Kaituentie 27.
Tupalassa 1.9. alkaen sunnuntaisin klo 10,
Mäkituvantie 2F 30.
Olkkolan koulun lastenkirkko, Porrassalmentie 57.
Päivät tarkentuvat myöhemmin.
Tied. Marjo Therman p. 0400 143 424

Asante -lauluryhmä viime kevään harjoituksissa.

» Sykarin kaivolla lauletaan
sydämestä pulputen
Sykarin kaivo on lausuntadraama, joka kertoo Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaamisesta Sykarin kaivolla. Lauluryhmä Asanten jäsen Ulla Saraste
kertoo, että esityksen aikana kuullaan tekstejä tästä
hienosta kaivolla kohtaamisesta ja lauletaan säestyksellä yksin, kaksin ja koko ryhmänä.
– Asantessa on mukana tällä hetkellä kahdeksan
laulajaa, mutta toivottavasti syksy toisi mukanaan
jonkun uudenkin joukkoomme. Harjoittelemme keskiviikkoiltaisin Kirkonmäen seurakuntatalolla, Saraste
vinkkaa.
– Sykarin kaivon laulut ja tekstit antoi Hannu
Huhtala vuosi sitten kesällä Tarja Kauppiselle ja niitä
aloimme yhdessä treenata. Huomasimme, että laulut
ovat aivan ihania, sanat ovat todella puhuttelevia ja
ajatuksia herättäviä. Tuntuu todella, että ne on pulpunneet suoraan sydämestä.
– Suoraan sydämestämme mekin ne haluamme
välittää eteenpäin, Saraste sanoo.
Sykarin kaivo on esitetty ensimmäisen kerran jo
viime vuoden helmikuussa Mikkelin tuomiokirkossa.
– Sen jälkeen olimme myös Pertunmaalla ja Haukivuorella. Saimme kiitosta ja esitystä kuvattiin, että
se oli koskettava ja ravitseva. Nämä kaksi sanaa kiteyttävät kyllä tosi hyvin illan annin.
– Toivottavasti kaikki halukkaat pääsevät uudestaan ja uutta yleisöä myös pääsee mukaan Sykarin
kaivon äärelle.
”Sykarin kaivolla” lauluja ja tekstejä Mikkelin
tuomiokirkossa 29. syyskuuta Mikkelinpäivänä
klo 18. Vapaa pääsy.

Seurakunnassa tapahtuu
Messin terveiset

Lapset
ja perheet
Lisätiedot: www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/
tule mukaan/lapsille ja lapsiperheille tai Facebookissa
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset

» Lapsen kanssa kirkossa
Ensimmäinen kerta kirkossa vauvan kanssa jännitti. Mitä jos itku alkaa juuri, kun hiljennytään rukoukseen? Tai vielä pahempaa: mitä jos tulee tarve
vaihtaa vaippa? Nyt vauvasta on kasvanut jutteleva
taapero, ja olen saanut kokonaan uusia näkökulmia
jumalanpalveluksiin.
Kirkkorakennus on tullut uudella tavalla tutuksi,
sillä taapero ei pysy paikallaan koko jumalanpalvelusta. Ei ainakaan valveilla. Taaperon perässä onkin
tutkittu tuomiokirkon käytävät ja erityisesti lattian
ilmanvaihtoluukut, eteinen, portaat parvelle ja välillä
myös alttarille. Ihmisten ilmeet ovat yllättäneet. Kun
kulkee kirkossa taaperon perässä, on helposti hieman
häpeissään ja pelkää, että on häiriöksi. Vastassa on
kuitenkin ollut valtava määrä ystävällisiä katseita ja
hymyjä.
Empiirinen havaintoni on, että lauluja taapero
kuuntelee melko usein sylissä, kun taas puheissa on
enemmän liikkeelle panevaa voimaa. Onneksi kirkon
takaosasta löytyy tarvittaessa lelulaatikko. Messimessujen alussa on hetki, jossa lapset siunataan ja
jonka jälkeen he siirtyvät lastenohjelmaan kirkon
kryptaan. Ehkäpä tänä syksynä taaperomme on jo
kyllin vanha löytämään myös sieltä uutta ihmeteltävää messun ajaksi.
Messu on saanut uusia sävyjä myös sydämessäni. Isänä koen usein riittämättömyyttä hektisen arjen
keskellä. Messussa saan levähtää ja jättää koko perheeni itseäni suurempiin käsiin, jotka ovat luoneet
koko maailmankaikkeuden. Kyllä ne osaavat pitää
myös perheestäni huolta. Ja mikä ihmeellisintä, kädet kuuluvat Isälle, joka on kiinnostunut siitä, mitä
minulle kuuluu.
Aika usein Jumala kysyy ”Mitä kuuluu?” -kysymyksen jonkun muun suulla tai auttaa jonkun muun
käsillä. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus tervehti
opetuslapsia rannalla ja kutsui heidät syömään. Kerrotaan, että kalat olivat jo hiilloksella paistumassa.
Minulle tämä kertoo ystävyydestä. Ystävyys kuuluu
seurakuntaan. Se tuo uskon arkeen. On ollut hienoa
huomata, että taaperommekin alkaa saada seurakunnasta omia tuttujaan.
Jyri Eskelinen
Messi-messuja järjestetään kerran kuussa.
Lisäksi Messi-yhteisö järjestää
vapaamuotoisempia Messi-kestejä.
Tervetuloa tutustumaan!
Su 15.9. klo 17 Messi-messu tuomiokirkossa
Su 6.10. klo 12 Messi-kestit Laajalammen
seurakuntakodilla (Kaituentie 27)
Su 20.10. klo 17 Messi-messu tuomiokirkossa
Messin pienryhmät jatkavat kokoontumista syksyllä.
Lisätietoja aija.auren@evl.fi

Tervetuloa päiväkerhoon!
Päiväkerho– ryhmiin vapaille hajapaikoille voi hakea
jatkuvasti. Päiväkerhoon voi
tulla osaksi toimintakautta
ja myös osa-aikaisesti päivähoidossa olevat lapset. Hakulomake löytyy kotisivuilta.
Kerhot on tarkoitettu 3–5
-vuotiaille, kerhopaikat ja
lisätiedot löydät osoitteesta
www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi tai Facebookista Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapset. Päiväkerho on maksuton ev.lut.
kirkkoon kuuluville lapsille,
muille 40 e/kk. Lisätietoja
0400 143 242.
Perhekerho
Kokoontuvat ke klo 9–11.30
Anttolan srk-talossa, Kirkonmäen srk-talossa, Lähemäen srk-talossa, Otavan
srk-talossa, Rantakylän
kerhohuoneella, Ristiinan
srk-keskuksessa ja Rouhialan
kerhohuoneella. Haukivuoren Aseman perhekerho
kokoontuu srk-talossa pe
klo 9–11.30. Mukavaa puuhaa isoille ja pienille, lisäksi
on mahdollisuus nauttia
pientä korvausta vastaan
kahvi- ja mehu sekä kahvileipätarjoilusta. Tarkemmat
tiedot kokoontumispäivistä
ja sisällöistä nettisivulta ja
lastenohjaajilta. Tervetuloa
aikuiset ja lapset, ei ennakkoilmoittautumista.
Muskari
Muskarissa iloitaan ja leikitellään musiikin tahdissa
sekä opetellaan musiikin
perusasioita. Tahdomme
musiikillisten elämysten
lisäksi vahvistaa sekä lasten
että aikuisten seurakuntayhteyttä. Muskari on vahva
osa seurakuntamme varhaiskasvatusta.
Anttola srk-talossa ti klo
9.30–10.15, ohjaaja Mari
Salminen p. 0400 143 318
Kirkonmäki srk-talossa ma
9.30–10.15, ennakkoilmoittautuminen. Ohjaaja Mari
Salminen
Ristiina Vaarinsaaressa,
Tuderuksentie 2. Parillisen
viikon torstai klo 9.30–10
lapset ja aikuiset, 10.30
talon väki. Ohjaaja Mirka
Nousiainen p. 0400 143 663
Suomenniemi srk-kodissa to
klo 9.30–10.15. Ohjaaja Maria Kemppinen p. 050 501
3318
Lastentupa
Seurakuntakeskuksen
Kuuttituvalla, Haukivuoren
srk-talossa ja Ristiinan srkkeskuksessa 4–10 v. lapsille
la aamupäivisin klo 9.30
-12.30. Ohjelmassa pyhäkouluhetki ja monenlaista
mukavaa puuhaa sisällä ja
ulkona. Mukaan omat eväät,
sisäjalkineet ja sään mukainen ulkoiluvarustus. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Tied. 0400 143 424

Srk-keskus Kuuttitupa 21.9.,
12.10., 23.11.
Ristiina srk-keskus 7.9.,
5.10., 9.11., 14.12.
Haukivuori srk-talo 28.9.,
12.10., 30.11.
Rantakylä kerhotila, ma ja to
LapsiArkki
Sinulle yhden vanhemman
perheestä huolehtiva vanhempi! Ilta harrastuksille
tai tai muuten vain omaa
aikaa? Tuo lapset leikkimään
kanssamme viikottain tai
tarpeen mukaan, ryhmä
kokoontuu ti klo 17–19
srk-keskuksessa. Tied. 0400
143 425, paula.gynther@
evl.fi. Ilm. srk:n nettisivulla
Tulossa
Perheretki la 5.10., lisätietoja nettisivultamme lähempänä ajankohtaa.

Naiset ja äidit
KaikkiNaiset
Tilaisuudet kaikenikäisille
ja kaikenlaisille naisille,
mielenkiintoisia vieraita ja
keskustelua päivän aiheesta,
kahvit. Srk-kesk. saleissa (2.
krs.) klo 17.30.
ke 11.9. Biologi Martti
Hahtola: Syksyinen luonto,
muutos luonnossa
ti 8.10. Teatterikuraattori
Jimmy Asikainen: Terveisiä
teatterista. Mikä on kuraattori?
ma 11.11. Toimitusjohtaja
Nina Rasola: Järjen jätehuoltoa - tietoa lajittelusta,
kierrätyksestä ja kiertotaloudesta
ma 9.12.Kotiseutuneuvos
Helena Partanen: Joulu
ennen ja nyt
Naisten tuumauspiiri
Suomenniemen srk-kodissa
kk:n 1. tiistai klo 17, kahviraha 2 €. Tied. 0400 143 722
Naiset koolla to 12.9. klo
10–11.30 Ristiinan srk-keskuksen nuorisotilassa. Tied.
0400 143668
Äitien saunailta pe 13.9. klo
18–20.30 Ristiinassa Ruunaniemen rantasaunalla. Saunan lisäksi nyyttärit ja iltahartaus. Tule virkistymään!
Ilm. 0400 143668
Praising ladies
Naisten ylistystanssi Lähemäen srk-talossa parill.
tiistaisin klo 18. Ei ilm. eikä
osallistumismaksua, mukaan liikkumisen sopiva asu.
Tied. 044 291 3881

Miehet ja isät
Raamattupiiri miehille
Tiistaisin klo 17–19 srk-kesk.
Kokouskellarissa. Tied. VeliVille Varneslahti p. 0440
888 107
Miesten piiri
Kokoontumiset joka ke klo
14 srk-kesk. Aulakamarissa.
Kaikille miehille avoin hengellinen keskusteluryhmä
Miesten keskusteluilta
Tiistai-iltaisin (klo 18)
alustuksia ja keskustelua
miesten elämänpiiriä koskettavista teemoista. Kahvit

ja iltahartaus.
10.9. Anttolanhovin kotaravintolassa, Hovintie 224.
Juha Palm: Pysäkin paikka.
Yhteiskyydit klo 17.15 srkkeskukselta
8.10. Jalkaväkimuseossa,
Jääkärinkatu 6. Olli Seppänen: Ratkaisevia käänteitä
sodissamme. Museoon voi
tutustua klo 17 alk., kahvit
ja sotkun munkit tarjoaa
Talpa Oy
12.11. Lahnaniemen Erän
majalla, Leikolantie 192.
Erkki Nuutinen: Elämää
kuvin, sanoin ja lauluin.
Yhteiskyydit srk-keskukselta
klo 17.15

Diakonian
aamupalat
ja pienryhmät
Diakonian aamupala
Haukivuori Työnkulman
kerhohuoneella ke klo 9–10.
Tied. 0400 143 235
ANTTOLA
Peittotalkoot srk-talon yläkerrassa ke 1xkk, alkaa 11.9.
Tied. 0400 143
HAUKIVUORI
Tiistaitupa srk-talossa tiistaisin klo 12. Ohjelmasta
vastaavat eri järjestöt ja
seurakunta vuorollaan.
Kahvi 2€.
MIKKELI
Kirkonemännät ja diakoniawäki Kokoontumiset Kirkonmäen srk-talon kahviossa parill. ma klo 10–12 alk.
30.9. Tied. 0400 143 419
Saunaillat Pitkäjärven srkkodilla, kaikki vuorot klo
17–20. Saunamaksu 2€/hlö.
Ma ja ke naiset ja tytöt, ti
ja to miehet ja pojat. Tied.
0400 143 419
Diakoniapäivystys
ajanvarausta varten
Mikkelin keskustassa ma,
ti ja pe klo 9–11 p. 0400
143 250.
Alueseurakunnissa vastaanotto ajanvarauksella.

Vammaistyö
Kehitysvammaiset
Haukivuori Pääskylän srkkerho 1xkk klo 13–14.30.
Tied. 0400 143 235
Mikkeli Kehitysvammaisten kerho 1xkk srk-kesk.
Aulakahviossa klo 18–19.
Palaamme kesätauolta
18.9.Tied. 0400 143 235

Mielenterveystyö
Leiripäivä mielenterveyskuntoutujille Susiniemessä
ti 8.10. Yhteiskuljetus tuomiokirkon kryptalta klo 9.30,
paluu tuomiokirkolle klo
16.15. Tarvittaessa kuljetus
Anttolasta, Haukivuorelta,
Ristiinasta, Suomenniemeltä. Osallistumismaksu 13
€. Tied. ja ilm. 27.9. menn.
diakoniatoimistoon ma, ti,
pe klo 9-11

14
p. 0400 143 250. Muulloin
tied. 0400 143 257.

Työttömät

Mikkeli Diakoniatyöntekijät
vierailevat Työttömien lounailla, Porrassalmenk.1 B
(2. krs), to klo 11–12. Tied.
0400 143 258, 0400 143 429
Työttömien/diakonian
rukousryhmä paritt. torstaina klo 9–10.30. srk-kesk.
Kerhokellarissa. Sisäänkäynti
kerrostalon päädyn puol.
ovesta kellariin. Seuraavat
kerrat: 12.9., 26.9., 10.10. ja
24.10. Tied. 0400 143 258.
Rukousaiheen voi jättää
esirukouslapuille Mikkelin
Työttömiin edell. päivään
mennessä.
Työttömien vertaistukiryhmä kokoontuu paritt.
torstaina klo 13–14.30.,
Porrasalmenk. 1B (2. krs).
Seuraavat kokoontumiset
12.9., 26.9, 10.10. ja 24.10.
Tied. 0400 143 258

Vapaaehtoiset
Vapaaehtoistoiminnan
peruskurssi 16., 19., 23.
ja 26.9., ilmoittautuminen
Kansalaisopistoon
Vapaaehtoisten kiitosjuhla
ke 16.10. klo 13–16 seurakuntakeskuksen 2.krs.
Ilmoittaudu Mari Ylönen
0400143232 tai Hannele
Salo 0400143253.
Lue vapaaehtoistoiminnasta
lisää: vapaaehtoistyö.fi/
mikkeli

Sururyhmät
Sururyhmät - tukea surun
keskelle, kun läheisen kuolemasta on aikaa n. 3 – 12 kk
Läheisensä menettäneiden
ryhmä alk. ke 9.10. klo
17–18.30 srk-keskuksessa,
Savilahdenk. 20. Muut kerrat: 16.10., 6.11., 13.11.,
27.11., 4.12., 18.12.
Puolisonsa menettäneiden ryhmä alk. to 17.10. klo
9.30–11 srk-keskuksessa, Savilahdenk. 20. Muut kerrat:
24.10., 31.10., 7.11., 21.11.,
5.12., 19.12.
Puolisonsa menettäneiden
ryhmä alk. to 17.10. klo
14–15.30 Kirkonmäen srktalossa, Otavank. 9. Muut
kerrat: 31.10., 7.11., 14.11.,
28.11., 12.12., 9.1.
Em. läheisensä/ puolisonsa
menettäneiden ryhmien
tied. ja ilm. 1.10. menn.
sururyhmätoiminnan yhdyshenkilölle 0400 143 257,
tarja.nousiainen@evl.fi.
Voit ottaa yhteyttä, vaikka
tarjolla olevissa ryhmissä ei
olisi sinulle sopivaa - joskus
voidaan järjestää lisäryhmiä.
Sururyhmä Ristiinassa alk.
to 31.10. klo 18–19.30 srkkeskuksessa, Kissalamment.
3. Muut kerrat: 14.11.,
28.11., 12.12., 16.1. Tied. ja
ilm. 25.10. menn. 0400 143
668, eeva-liisa.finne@evl.fi

Seurakunnassa tapahtuu
Sururyhmä Anttolassa tied.
0400 143 452, reetta.sirkia@evl.fi
Lapsensa, jo aikuisen tai
muun ikäisen lapsen, menettäneiden vertaistukiryhmä järjestetään osallistujien
tilanteen mukaan. Tied. ja
ilm. 0400 143 339, raila.
leino-ehrnrooth@essote.fi
Käpy-Lapsikuolemaperheet
ry:n vertaistukiryhmä tied.
040 592 3898.
Mielenterveysseuran ja
Huoma ry:n vertaistukiryhmä henkirikoksen uhrien
omaisille tied. Mikkelin
kriisikeskus 015 214 401.

Lähetys
Lähetyksen tapahtumia
Su 8.9. klo 10 Messu Pitäjänkirkossa. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, vieraana lähettimme
Saara Karttunen
La 12.10. klo 13 Lähemäen
srktalolla Tuomisina Toivoa - vieraina Eeva ja Jari
Vähäsarja, musiikkia, visailua, raamatuntutkistelua,
tarjoilua
Su 13.10. klo 10 Messu Pitäjänkirkossa. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus kirkonmäen srk-talossa
Kudontahuone
Lähemäen srk-talossa,
avoinna ma-pe klo 8-20 ja
la klo 9-12. Kudonnanohjaaja Minna Ripatti paikalla
maanantaisin ja torstaisin
klo 9-12
Lähetyspiirit kokoontuvat
Laajalammen seurakuntakodissa klo 12.30, alkaen
23.9, jatkuen joka toinen
viikko
Lähemäen seurakuntatalossa klo 13, alkaen 17.9, jatkuen joka toinen viikko
Lähetyspiiri Liekit Lähemäen seurakuntatalossa, Lähisaula klo 18, alkaen 11.9,
jatkuen joka toinen viikko
Toivoa Naisille-Hannapiiri
Porepolku 4(045 8502828)
klo 18: 17.9., 15.10. ja
19.11.
Otavan seurakuntatalossa
klo 13, alkaen 25.9, jatkuen
joka toinen viikko
Haukivuoren Asemankylän
piiri seurakuntatalossa klo
12, parill. keskiviikot
Seurakuntakeskuksella
Rättipiiri kokouskellarissa
keskiviikkoisin klo 12, alkaen
4.9.
Puikkopiiri kokouskellarissa
to 19.9. klo 13 ja to 10.10.
klo 13, jatkuen joka 3. viikko
Kylväjä-piiri aulakahviossa
su 8.9. klo 16 ja 13.10. klo
16
Mikkelin radiolähetyspiiri
yläsalissa ke 11.9. klo 12.30
ja 9.10. klo 12.30
Lähetyspiirejä kokoontuu
lisäksi kodeissa eri alueseurakunnissa. Kokoontumisista
ilmoitetaan kirkollisissa
ilmoituksissa.
Kahvila Tukipilari
Savilahdenkatu 18, avoinna
ma-pe klo 11–15. Kahvin
ja kahvileivän lisäksi juttuseuraa ja taide-elämyksiä.
Lisäksi Tukipilari järjestää
keitto- ja munkkipäiviä.

Syö paikan päällä tai osta
mukaan! Kahvila Tukipilarin
tuotot menevät lähetystyön
hyväksi.
Lähetyksen kirpputori
Savilahdenkatu 18, avoinna
2.9 alkaen ma-pe klo 11-15
ja la 11-14
Toivon Rohkaisemat – Lähetysseurat
Lähetysseuroissa kuullaan
ja kuunnellaan näkökulmia
uskosta, toivosta ja mitä
lähimmäisenrakkaus mahdollistaa lähetyskohteissamme eri puolilla maailmaa.
Tervetuloa mukaan!
to 26.9. klo 13 Seurakuntakeskus, Aulakahvio
ke 23.10. klo 13 Otavan
seurakuntatalo
to 24.10. klo 13 Ristiinan
seurakuntakeskus, Valon Sali
to 31.10. klo 13 Seurakuntakeskus, Aulakahvio
ke 13.11. klo 12 Haukivuoren seurakuntatalo
ke 20.11. klo 13 Otavan
seurakuntatalo
ke 27.11. klo 13 Anttolan
seurakuntatalo
to 28.11. klo 13 Seurakuntakeskus, Aulakahvio
to 5.12. klo 13 Ristiinan seurakuntakeskus, Valon sali
Kylväjä-piirit
Su klo 16 srk-kesk. Aulakahviossa:
8.9. Työalajohtaja Pentti
Marttila: Opetustyötä ItäAasiassa
13.10. Urpo ja Mirja Raunio:
Seurakunta kasvaa ItäAasiassa
10.11. Lähetyslääkäri Leena
Kaartinen: Haastava Vuorimaa
8.12. Aluekappalainen, lähetyspastori Hilveliisa Ukkonen. Raamattuopetus: mitä
Vanha Testamentti kertoo
lähetystyöstä?

Evankelioimistyö
Rukousilta tuomiokirkossa
Seppo Juntunen Rukouspalvelu ry:stä vierailee tuomiokirkossa su 27.10. klo 17.
Illassa rukouspalvelua,
puheenvuoroja, yhteislaulua
ja musiikkiesityksiä

Hiljaisuuden
retriitti
Hiljaisuuden retriitti Susiniemen leirikeskuksessa
11.–13.10., teemana
rukous. Ohj. Jaana Pietiläinen, mukana Sari
Martikainen. Hinta 100 €
sis. osallistumismaksun ja
täysihoidon (omat liinavaatteet). Tied. ja ilm. 4.10.
mennessä 0400 143 403,
sari.j.martikainen@evl.fi tai
0400 143 269, jaana.pietilainen@evl.fi

Aikuisrippikoulu
Nyt sinulla on mahdollisuus
suorittaa aikuisrippikoulu.
Ensimmäinen kokoontuminen ke 25.9. klo 18 srk-kesk.
Yläsalissa (3.krs). Räätälöi-

dään yhdessä sopiva aikataulu sinulle.

Musiikki
Musiikkiryhmät
Musiikkiryhmät jatkavat
toimintaansa, valitse omasi!
Tarjolla mm. kirkkokuoroa,
lauluryhmää, musiikkitoimintaa nuorille, gospelkuoroa, lapsikuoroja. Lasten
muskarit pyörivät myös
taas syksyllä. Suuren suosion saanut Kolmen Kerran
Kuoro jatkuu myös. Katso
tarkemmat tiedot nettisivultamme. Tiedustelut 0400
143 268
Kolmen Kerran Kuoro
Laulattaako? Nyt on mahdollisuus kokeilla kuorolaulua matalla kynnyksellä,
mukavassa porukassa ja
rennolla otteella. Laulamiseen ei tarvitse etukäteen
olla taitoa, innokas asenne
ratkaisee! Harjoitukset klo
17.30 to 5.9. tuomiokirkon
kryptassa sekä 12.9. ja 19.9.
tuomiokirkossa. Kuoro laulaa 22.9. tuomiokirkon messussa (ei pakollinen). Kysy
lisää 0400 143 268, paivi.
karjalainen@evl.fi
Konsertit tuomiokirkossa
Su 13.10. Roosa-nauha
konsertti Kertokaa se hänelle- Lauluyhtye Tenorissimo.
Vapaaeht. ohjelma 15 €.
Järj. Saimaan Syöpäyhdistys
Ry

In English
English Service Sunday 22.9.
at 1 pm (klo 13), Crypt of
Mikkeli Cathedral
English Bible study Paired
weeks, Fridays at 5.30 pm,
Lähemäki Congrecation
house

Muut
tapahtumat
Suomalainen eroseminaari
ti 1.10. klo 16.30 srk-kesk.
4. krs. Vertaistukiryhmä
eronneille ja eroamassa oleville. Ryhmä kokoontuu 11
kertaa, maksuton. Tied. ja
ilm. riitta.laukkarinen@evl.
fi, 0400 143 260 tai jarmo.
romo@violary.fi, 050 449
1057
Avioparien aamupala la
12.10. klo 9–11 Mikkelin
teatteriyhdistyksen ravintolassa, Savilahdenkatu 11
(2. krs). Puhujina Hanna
Ranssi-Matikainen ja Pekka
Matikainen Parempi avioliitto ry:stä. Hinta 8.90 €/hlö,
lastenhoitomahd. Ilm. srk:n
nettisivulla 7.10. menn.
Löytöretkelle aikuiseen
uskoon
Löytöretkiryhmät kokoontuvat klo 18 tuomiokirkon
kryptassa 15.10., 5.11.,
26.11. ja 17.12. Luvassa
pienryhmäkeskustelua,
kristillisen uskon oppimista
ja oman hengellisen elämän
syventämistä. Tied. ja ilm.
2.10. menn. 0400 143 403,
sari.j.martikainen@evl.fi
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tai 0400 143 241, hilveliisa.
ukkonen@evl.fi

Herätysliikkeet
KANSANLÄHETYS
Ristiina
Ma 30.9. klo 18 Raamattuluento srk-keskuksessa
”Vapauttava evankeliumi
itseltään Kristukselta”, Matti
Manninen
Ristimäki
To 3.10. klo 18 Raamattuluento srk-keskuksen Yläsali.
J. Palm
Su 6.10. 11.30 Srk-keskus
Aulakahviossa ”Sat-7 -työ”,
Anne Tuovinen
Savilahti
Su 8.9. klo 11.30 Lähetysaiheiset kirkkokahvit Kirkonmäen srk-talossa, Saara
Karttunen Siperiasta, Holm
Donkkis Big Night -ilta junioreille pe 20.9. klo 17.30
Lähemäen srk-talossa
Raamattu- ja kylpylämatka
20.-26.10. Pärnuun Hotelli
Emmiin. Hinta 390 € 2 hh
sisältää matkat, perillä täyshoidon ja 2-3 hoitoa päivässä, 1hh 450 €. Kyselyt ja ilm.
seera.ollikainen@gmail.com
p. 044 021 4248.
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Päivätilaisuudet
Seurakuntakeskuksessa klo
14. Aloitamme tilaisuudet
kahvitarjoilulla klo 13.30.
Olet tervetullut mukaan.
Tilaisuuksissa on myös kirjamyyntiä.
Su 6.10. Srk-keskuksen Yläsalissa klo 14 Heidi Päivärinta ja Juha Hasanen
Raamattupiiri
Alkaa maanantaina 23.9. klo
13 srk-keskuksen Kokouskellarissa. Ma 7.10. klo 13
Kokouskellarissa. Vetäjinä
Martti Juutilainen ja Heidi
Päivärinta
Raamattuluennot
Ma 9.9. klo 18 Ristiinan
srk-keskuksessa. Jeesuksen
vertaus kunniapaikasta
pidoissa, Juha Hasanen. Keskustelua ja kahvitarjoilu.
Yhteydenotot toiminnastamme: pastori Juha Hasanen puh. 044 516 7250 tai
juha.hasanen@sro.fi
KANSAN RAAMATTUSEURA
Rukouksen talo
Lähemäen srk-talossa ma
klo 17–19.30
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Ti 10.9. klo 14 tuomiokirkon
kryptassa. Matti Wirilander,
Tuomo Kälviä, Tuulia Ikonen
Su 6.10. klo 11.15 tuomiokirkon kryptassa. Heikki
Karasti, Ville Kämäräinen,
Voitto Huotari
Ti 22.10. klo 18 tuomiokirkon kryptassa. Mikko Kallio,
Matti Wirilander, Sari Martikainen
Ti 12.11. klo 14 Lähetysseurat. Marja Holm, Jaana
Pietiläinen
Ti 10.12. klo 18 tuomiokirkon kryptassa. Heikki Karasti, Ville Kämäräinen

» Ilta teille kahdelle

Puolison kanssa yhteistä aikaa?
Lapsivapaa kaksituntinen?
Seurakunta tarjoaa lastenhoidon 1–2 tunniksi, jolloin
pääsette hetkeksi hengähtämään kahdestaan. Lastenhoitoa (1 v. täyttäneille) järjestetään klo 17.30–19.30
välisenä aikana. Ilmoittautuminen alkaa viikkoa ennen
tapahtumaa seurakunnan kotisivulla. Ilmoittautumislinkki aukeaa tapahtumaa edeltävänä torstaina klo 8
ja ilmoittautumisaikaa on seuraavan viikon tiistaihin
saakka.
• Mikkelin seurakuntakeskus,
• Kuuttitupa ke 3.10., 7.11. ja 12.12.
• Anttolan seurakuntatalo to 19.9.
• Ristiinan seurakuntakeskus to 17.10.
• Haukivuoren seurakuntatalo to 14.11.
• Otavan seurakuntatalo to 12.12.
Lisätietoja 0400 143 242, minna.toivonen@evl.fi

» Nyt sinulla on mahdollisuus…
lähteä mukaan toimintaan, jossa voit löytää uusia
kavereita, tutustua mahtaviin tyyppeihin, saada mukavaa tekemistä, pohtia elämän tärkeitä kysymyksiä,
nauttia hyvästä ruuasta yms. Kaikkea tätä ja paljon
muuta voi tapahtua Riparilla!
Jos olet syntynyt 2005 tai aikaisemmin niin sitten
vain ilmoittautumaan (pe 27.9. klo 14 – su 6.10. klo
24) www.mukaan.net tai srk:n kotisivulla.
Mukaan.netistä löydät tietoa leiripaikoista, ryhmistä
jne. Tied. 0400 143 259, risto.luukkanen@evl.fi
tai 0400 143453, minna.suihkonen@evl.fi

» Tukea kotiin saa maksutta
Tukea kotiin – toiminta on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lastenohjaajan alle kouluikäisten lasten perheissä tekemää perhetyötä. Toiminnan tarkoituksena
on tarjota auttava ”käsipari” tai juttelukaveri perheisiin.
Toiminta on maksutonta.
Työntekijä voi esimerkiksi viedä lapsen puistoon ja
vanhempi saa pienen hengähdystauon lapsen hoidosta,
tai työntekijän kanssa voi vaihtaa matalalla kynnyksellä
ajatuksia kasvatuksesta tai miettiä yhdessä, mitä toimintaa tai palveluita perhe tarvitsisi.
– Pääsääntöisesti toiminta on ollut lasten hoitoa,
kun vanhempi tai vanhemmat ovat olleet asioilla. Lapsen kanssa ollaan oltu perheen kotona tai leikkipuistossa tai seurakunnan kerhotilassa, kertoo Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lastenohjaaja Arja Piilemä.
Yksi Tukea kotiin –kerta on 1 – 2 tuntia ja yksi perhe
voi käyttää toimintaa kolme kertaa toimintakauden aikana ( esim. syksy 2019). Toimintaa ei ole koulujen lomien
aikaan.
Lisätietoja Tukea kotiin-toiminnasta antavat Mervi Kovanen 0400143671, mervi.t.kovanen@evl.fi (Ristiina),
Arja Piilemä 0400143320, arja.piilema@evl.fi (Rouhiala, Lähemäki) ja Anu Tiusanen 0400143437, anu.tiusanen@evl.fi (Rantakylä, Otava).
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Papin päästä

Suhteellista

Sano se
sukkasin

Papin parahdus

KUVA Leena Suihkonen

ALUEPAPIN ilo on toimia seurakunnassa yhdyshenkilönä alueen
ja
tuomiokirkkoseurakunnan
välillä. Tieto ja tarpeet kulkevat
nopeasti ja luotettavasti henkilöltä toiselle. Kaksoisrooli tuottaa myös hankaluuksia. Mikkelin
työkokouksissa sitä haluaa puolustaa alueen ihmisten hengellisiä tarpeita ja erityislaatuisuutta.
Alueella tulee vastaan odotuksia
ja kysymyksiä, joihin pitää opetella sanomaan; en tiedä tai en voi
mitään. Aina liikkumavara ei ole
kovin suuri. Onneksi suureen organisaatioon kuuluu monenlaista

asiantuntevuutta. Siksi pitää
tietää, mistä kukin työkaveri vastaa ja miten asioita hoidellaan. Ihmiset
tarvitsevat opastusta
”oikealle luukulle”. Seurakuntalaisilta joskus
unohtuu, että pappi ei
vastaa kiinteistöistä eikä
hautausmaista. Myös yhteistyö työalojen kanssa
pitää hallita. Välikädessä
on paha olla.
Isossa seurakunnassa
joutuu myös kohtaamaan
yhdenmukaisuuden
paineen.
Hallinnon
näkökulmasta yksi
iso toiminta yksikkö lienee helpommin hallittava kuin
monta pientä. Varsinkin kesällä huomaa, että olemme
oikeasti yhteistalous. Jumalanpalveluksia ja toimituksia hoitaa
vuorossa oleva pappi. Ihmisiä
on paljon lomalla. Seurakunnan
jäsenmäärään verraten työtä
olisi eniten keskustassa, mutta
jäsenyyden, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden näkökulmasta
alueet ovat myös yhtä tärkeitä.
Pienellä alueella työntekijät opitaan tuntemaan nopeasti ainakin
nimeltä. Ajatus alueen omasta
papista karahtaa helposti kiville,
kun arjen realiteetit tulevat vastaan. Omaa pappia ei saa, vaikka
haluaisi. Kyllä se joskus pappiakin harmittaa, vaikka tiedän työtovereiden osaavan kyllä hommansa. Ihmisiin ei pidä kiintyä
liikaa, koska kaikkea voi sattua.
Monissa toimituksissa huo-

maan, että monet entiset haukivuorelaiset tai anttolalaiset asuvat itseasiassa Mikkelissä. Myös
työpaikat voivat olla ympäri Mikkeliä. Tutun papin tapaaminen
yllättäen voi lähentää seurakuntaan. Silti oman alueseurakunnan
tarve näkyy rippikouluissa, hautauksissa ja pienenevän joukon
jumalanpalveluksissa. Aluekappalaisen ilon päivä koittaa, kun
alueen ihmiset ottavat yhteyttä
tai haluavat tehdä jotain yhdessä työntekijöidensä kanssa. Itse
toivoisin, että kirkon hengellinen
tehtävä ei unohtuisi hienojen ideoiden vallatessa mielen. Jeesuksen lähetyskäsky koskee kaikkia
kastettuja ja uskovia ihmisiä. Lähimmäisen rakkaus kuuluu myös
sinne, missä ei ole omia kavereita.
Politiikka ei minusta kuulu kirkkoon, vaikka monenlaisia lippuja
heilutammekin. Ihan kaikkien
yhteiskunnallisten
agendojen
taakse en halua asettua. Onneksi
eläkeläiset ovat yhteistyökykyistä ja hauskaa väkeä. Koulutettu
polvi taas haastaa kriittisyydellään; elääkö kirkko ajassa?
Vaikka olisit pappisi kanssa
joskus erimieltä, yksin puurtamisen aika on kuitenkin ohi. Pappi
on työssään parhaimmillaan hoitaessaan sanan ja sakramenttien virkaa. Muu osaaminen on
persoonakohtaista. Siksi, kerro
meille, mihin uskot ja mitä osaat.
Sinulle löytyy varmasti virkistävä palvelupaikka työntekijöiden
rinnalla. Luvattu maa odottaa
meitä kaikkia!

Markku Liukkonen
Haukivuoren aluekappalainen

Lasten suusta
Taaperosanastoa:
Petopylly = betonimylly
Tissutti = ketsuppi

Ansupanssi = ambulanssi
Piipii = paloauto
Tutta = kukka

Tystyyn = syliin
Foffa = sohva

Uustee = uudestaan

Äiti: ”sano viulu”
Taapero: ”viano”
Äiti: ”sano viu”
Taapero: ”viu”
Äiti: ”sano lu”
Taapero: ”lu”
Äiti: ”sano viulu”
Taapero: ”viano”

Oletko kuullut hauskoja lausahduksia lapsen suusta? Kerro ne muillekin.
Lähetä ”lasten suusta” -tarinasi: hanna.raina@evl.fi tai 0400 143 278.
Hyvä Polku-lehden lukija! Vinkkaa juttuaiheesta tai kerro palautteesi lehdestä meille:
hanna.raina@evl.fi tai soita 0400 143 278.

Lohdutus-kampanjaan tuli raitasukat. Vihreää. Keltaista. Oranssia. Pinkkiä. Turkoosia.
Sateenkaaren raitoja.
Rakastan sateenkaarilangan symboliikkaa.
Kristillisessä perinteessä sateenkaari on rauhan ja uuden alun merkki. Saduissa sateenkaaren päässä on aarre. Värikylläinen lanka
kertoo elämän väreistä, tunteista, ajoista,
kenelle mitäkin.
Minäkin olen neulonut sateenkaarilangasta.
Ystäville, jotka elävät sateenkaariperheessä.
Heille, joille haluan kertoa, että he ovat aarteita elämässäni. Läheisille, joilta ovat hukkuneet valo ja värit pimeyden ja harmauden
keskellä. Ihmisille, jotka surussaan ovat kyselleet, voinko tuntea näin ja selviänkö tästä.
Selviät kyllä. Tulee parempi aika, rauhan aika.
Sieltä käsin voit nähdä, miten kipeätkin kokemukset asettuvat osaksi ainutlaatuista ja
arvokasta elämäntarinaa, sinun elämäsi tarinaa.
Maija Haaparanta
sairaalapastori
Suhteellista-palstalla ollaan muutoksen äärellä
ja kasvunpaikassa

Rukoushetki

Lutherin
aamurukous
Kiitän sinua, taivaallinen Isäni, Jeesuksen
Kristuksen, rakkaan Poikasi kautta, että
viime yönä varjelit minua kaikesta pahasta
ja vaarasta.
Rukoilen sinua, että varjelisit minua tänäänkin synnistä ja kaikesta pahasta, niin
että kaikki mitä teen, koko elämäni, olisi
sitä mitä tahdot.
Minä annan itseni, ruumiini ja sieluni, ja
kaiken sinun käsiisi. Pyhä enkelisi olkoon
kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään
valtaa minuun.

