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SAVONLINNAN SEURAKUNTA¤
Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse ma-pe klo 9–13 p. 015 576 800. Asioida voi myös sähköpostilla: savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Kasteen tuomasta hyödystä
Tässä lehdessä kerrotaan mm. siitä, että kaste voidaan toimittaa
korona-aikanakin. Kaste voidaan myös lykätä myöhemmäksi,
ja kastaa lapsi sitten, kun pandemia on hellittänyt.
Mutta miksi lapsi kannattaa ylipäänsä kastaa? Siksi, että
kasteessa hän saa omakseen Jeesuksen ihmiskunnalle tuoman hyödyn.
Se on ensinnäkin sitä, että Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi, meidän ihmisten tasolle. Itsessään Jumala on meille
liian suuri ja käsittämätön. Jeesuksessa hän tuli sellaiseksi,
että me voimme olla hänen kanssaan tekemisissä. Kasteessa
se annetaan kastettavalle omaksi, häntä henkilökohtaisesti
hyödyttämään.
Toiseksi: Kasteessa kastettavalle annetaan omaksi Jeesuksen ihmiskunnalle hankkima syntien anteeksiantamus. Kastettava vauva ei ole ehtinyt kummoisia syntejä tekemään,
mutta vielä sekin aika koittaa, jolloin syntejä alkaa kertyä,
ihan taakaksi asti. Siksi on erittäin hyvä asia, että Jeesus on
kuollut hänen puolestaan ja hän saa sen nojalla syntinsä anteeksi, kun sitä pyytää.

Kolmanneksi: Jeesus ei ole ainoastaan kuollut puolestamme vaan myös noussut kuolleista puolestamme. Tämäkin
annetaan kasteessa kastetun omaksi, häntä hyödyttämään.
Jeesuksen avulla hän pääsee kuolemansa jälkeen iankaikkiseen elämään.
Melkein aina, kun joku seurakuntamme työntekijöistä
kirjoittaa lehdessä kasteesta, kirjoitus saa vastaansa tsunaminomaisen ryöpytyksen: ”Ei kaste ketään pelasta, vaan usko!
Kaste on pappien keksintöä!” jne.).
Tämä on ihmetyttänyt minua siitä asti, kun tulin Savonlinnaan kirkkoherraksi. Sillä ei kaste ole pappien keksintöä. Se
on Jeesuksen keksintöä. Hän käski kastaa ihmisiä vedellä ja
niin tekemään heistä omiaan (Matt. 28:19). Siksi Raamatussa sanotaan kasteesta: ”Tämän vertauskuvan mukaisesti vesi
nyt teidätkin pelastaa, kasteena - - ” (1. Piet. 3:21). Kaste on
”uudestisyntymisen pesu”, jossa Pyhä Henki uudistaa meidät
(Tiit. 3:5). Kasteessa ihminen liitetään Jeesuksen kuolemaan
ja ylösnousemukseen (Room. 6:3-4).

Tietenkin kasteeseen tulee liittyä usko. Uskon kautta kaste
otetaan käyttöön. Mutta kaste on uskolle olennaisen tärkeä.
Kasteensa takia ihminen voi uskoa, että Jeesus koskee henkilökohtaisesti myös häntä. Kaste on uskon alku, johon saa
aina palata, koska Jeesus itse pitää sitä niin merkittävänä.
Jos et siis osaa uskoa, aloita uskomalla kasteeseesi. Sen kautta
uskot Jeesukseen, sillä hän on kasteen sisältö.
Kasteen tuoman valtavan hyödyn takia lapset kannattaa
kastaa myös korona-aikana; tai ainakin heti sen loputtua.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Kokoava toiminta
tauolla 23.2. asti

Kylien kuulumisia
Kinkeriradiossa

Huonontuneen koronatilanteen vuoksi Savonlinnan seurakunnan kaikki kokoava toiminta on tauolla 23.2.2021 asti.
Tauko koskee mm. jumalanpalveluksia, raamattu- ja rukouspiirejä, päiväkerhoja ja tapahtumia, kuten myyjäisiä ja konsertteja. Koululaisten iltapäivätoiminta sekä eri toimipisteissä
tapahtuvat ruokajakelut jatkavat normaalisti.
Jumalanpalvelukset järjestetään 23.2. asti ilman läsnä olevaa
seurakuntaa Tuomiokirkossa ja Rantasalmen kirkossa. Jumalanpalveluksia voi kuunnella suorana nettiradiolähetyksenä
osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi. Tuomiokirkon
jumalanpalvelus myös Järviradiossa 89,6 MHz.

Kevättalvi on kinkereiden aikaa. Kinkereille on vuosikymmenestä toiseen kokoonnuttu kuulemaan Sanaa, tapaamaan
seurakunnan työntekijöitä ja kertomaan kylän kuulumisia.
Tänä keväänä kinkereitä ei voida järjestää kodeissa, mutta
kinkerit kasvavat ehkä isommiksi kuin koskaan. Sunnuntaina 21.3. klo 13 lähetetään Savonlinnan seurakunnan ja
kenties koko maailman ensimmäinen Kinkeriradio Savonlinnan Tuomiokirkosta.
Lähetyksessä kuullaan seurakunnan työntekijäiden terveisiä,
musiikkia - ja Teitä. Kutsumme erityisesti Savonlinnan kylien
ihmisiä soittamaan lähetykseen, p. 040 543 7017. Millaista
elämä on ollut korona-aikana? Kouluarkea, työtä tai etätyötä,
eläkkeellä aktiivista tai rauhallista elämää. Soittakaa Kinkeripuhelimeen yksin tai yhdessä koko kylän porukan kanssa.
Olisi mukava kuulla monen ikäisten kokemuksia. Kinkeriradion numero toimii ainoastaan lähetyksen aikana. Lisätietoa etukäteen kertoo aikuistyön kappalainen Jani Lamberg,
p. 050 540 6116, jani.lamberg@evl.fi

23.2. jälkeen tapahtumat jatkuvat voimassa
olevien kokoontumisrajoitusten ja muiden
viranomaisohjeiden mukaisesti.
Tietoa toiminnasta:
Kirkollisissa ilmoituksissa
savonlinnanseurakunta.fi
Facebook.com/savonlinnansrk

Kinkeriradio
Tuomiokirkon nettiradioyhteyden voi avata etusivulla
savonlinnanseurakunta.fi. Suora osoite radioon on
https://slnsrk.radiotaajuus.fi:9019/tuomiokirkko
Lähetys alkaa muutamaa minuuttia ennen ilmoitettua
alkamisaikaa. Muina aikoina sivulla on virheilmoitus.

Maailman ensimmäinen
Kinkeriradio su 21.3. klo 13
Järviradion taajuudella 89,6 MHz
ja nettiradiossa savonlinnanseurakunta.fi

Diakonian asiakaskohtaamisten määrä Yli 88% ikäluokasta
lähes kaksinkertaistui vuonna 2020
kävi rippikoulun

Diakoniatyöntekijät seurakuntamme eri alueilta
kokoontuvat säännöllisesti jakamaan osaamista,
työn arkea ja kuulumisia.

Viime vuosi kuormitti ihmisiä monella tapaa. Yksinäisyys, toivottomuus, lomautukset ja taloudellinen ahdinko
näkyivät ja kuuluivat seurakuntamme diakoniatyössä.
Diakoniatyöntekijöiden kanssa asioitiin vuoden 2020 aikana
yli 8800 kertaa. Kontaktien määrä kasvoi yli 3800:lla vuoteen
2019 verrattuna (2019: 4982 kohtaamista). Diakoniatyön
puoleen kääntyi myös entistä laajempi joukko ihmisiä. Kun
vuonna 2019 kohdattiin 2526 eri henkilöä, vastaava määrä
oli viime vuonna 5290.
Kohtaamisissa selviteltiin arjen ongelmia ja taloudellista ahdinkoa. Erilaisia avustuksia (mm. osto-osoituksia ja lahjakortteja) myönnettin yhteensä 87 000 euron arvosta. Henkinen
ja hengellinen tuki oli yhtä tärkeä osa kohtaamisia.
Poikkeusolot herättivät myös halun auttaa. Vuoden aikana
diakoniatyö sai erilaisina lahjoituksina paikallisilta yrityksiltä
ja ihmisiltä yhteensä yli 32 000 euroa.
Kiitos jokaisesta lahjoituksesta!

Vuoden 2020 poikkeusolot eivät merkittävästi vaikuttaneet rippikoulun suosioon seurakunnassamme. Leireille
osallistui kirkkoon kuuluvista lähes koko ikäluokka*.
Seurakuntamme nuoret olivat maanlaajuisestikin tarkasteltuna onnekkaassa asemassa: rippikoululeirit pystyttiin viime
vuonna järjestämään ja vietiin läpi ilman koronan aiheuttamia yllätyksiä. Leirejä järjestettiin vuoden aikana yhteensä
12, yksi talvella ja 11 kesällä. Poikkeusolot värittivät leirien
elämää monella tapaa. Leireillä ei voitu vierailla, eikä kesken
leirin voinut poistua. Siksi perinteiset kotiväen illat ja perheiden vierailut olivat kiellettyjä. Myös konfirmaatioiden
vierasmäärää jouduttiin rajoittamaan. Poikkeusjärjestelyistä
huolimatta riparit eivät tälläkään kertaa tuottaneet pettymystä:
Palautekyselyn mukaan leirit koettiin hyvin valmistelluiksi
ja turvallisiksi. Parasta leirillä oli nuorten mielestä tietenkin
ruoka, saunominen ja vapaa-aika!
*Vuonna 2020 rippikoululaisia yht. 281. 2005 syntyneitä
seurakunnan jäseniä yht. 299)
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Syöpää sairastavien ja heidän läheistensä kokemukset
tulevat näkyviksi ja kuuluviksi valokuvanäyttelyssä
Syöpään sairastuu Etelä-Savossa vuosittain noin 1000
henkilöä. Saimaan Syöpäyhdistys ja Sosterin sairaalasielunhoito haluavat valokuvanäyttelyn avulla tuoda
näkyväksi syöpää sairastavien ja heidän läheistensä omakohtaisia kokemuksia sairauden polulta.
Valokuvanäyttelyssä Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Janna Puurusen luontokuvat yhdistyvät syöpään sairastuneiden tai heidän läheistensä nimettöminä esitettyihin
kertomuksiin. Näyttely valmistuu syksyllä 2021 ja se tulee
esille Savonlinnan keskussairaalan tiloihin.
”Valokuvanäyttelyn tavoitteena on tarjota nähdyksi ja
kuulluksi tulemisen kokemus syöpään sairastuneelle ja antaa
syöpään sairastuneiden itse kertoa omasta kokemuksestaan.
Samalla kuvat ja niihin liitetyt omakohtaiset kokemukset
voivat tarjota vertaistukea myös toisille sairastuneille, kuvien katsojille ja tekstien lukijoille. Joihinkin kuviin liitän
kenties myös lyhyitä psalmijakeita, ovathan nekin ihmisen
ääniä ja ajatuksia elämän myllerryksen keskeltä, Jumalalle
suunnattuja”, Jaana Paju kertoo.
”Ihmisen oman kokemuksen ääni, ajaton spirituaalinen toivo
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ja kuvien symbolinen kieli käyvät vuoropuhelua toistensa
kanssa. Teemoina kuvissa ovat monet syöpään sairastunutta
ihmistä koskettavat aiheet: toivo, huominen, epätietoisuus,
kiitollisuus, luottamus, luopuminen, elämä ja rajallisuus.
Jokainen kuva kantaa yhtä näistä teemoista.”
Tekstejä kerätään 30.3.2021 asti
Tekstien kerääminen on parhaillaan käynnissä. Kirjoittamisesta kiinnostunut saa Saimaan Syöpäyhdistyksestä vihkosen,
josta löytyy valokuvanäyttelyyn tulevia kuvia ja tukikysymyksiä. ”Rohkaisemme kaikkia syövän kanssa eläviä lähtemään
mukaan. Jo itsensä kuunteleminen ja oman tarinan sanoittaminen voi muodostua hoitavaksi prosessiksi sekä potilaalle
että läheiselle. Tekstit käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti”, kertoo Janna Puurunen. ”Näyttely on tarkoitettu
ihan kaikille: syöpäyhdistyksen toiminnassa mukana oleville
ja heille, jotka eivät ole vielä kanssamme asioineet."
Vihkosen voi tilata puhelimitse tai sähköpostilla
p. 040 767 4033 tai janna.puurunen@sasy.fi
Tekstien palautus 30.3.2021 mennessä.

Neuvontahoitaja Janna Puurunen ja
vs. sairaalapastori Jaana Paju

Lipaskeräykset
ja tapahtumat
Yhteisvastuukeräys tuo toivoa
ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon

Seurakunnan kokoava toiminta on tauolla 23.2.
asti. Kevään Yhteisvastuutapahtumat järjestetään
voimassa olevien kokoontumisrajoitusten ja
muiden viranomaisohjeiden mukaisesti.
Tiedot kirkollisissa ilmoituksissa ja osoitteessa
savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
Enonkosken kappeliseurakunta
Lipaskeräykset: pe 12.2. klo 15-17, pe 19.2.
klo 15-17, ti 23.2. klo 15-17 Sale
Kerimäen kappeliseurakunta
Lipaskeräykset: pe 19.2. ja pe 12.3. klo 15-18 Kerimäen Osuuspankin ja S-Marketin pihassa.

Tiestikö, että 40 prosenttia Suomen eläkeläisistä saa eläkettä alle 1250 euroa kuukaudessa. Karua on, että
suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset. Ikäihmisten köyhyys on
kipeä ongelma myös meidän seudullamme. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen paikallisesta tuotosta 20 % jää
käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella. Tämä osuus käytetään
reseptilääkkeiden omavastuuosuuksien kattamiseen yhteistyössä Sosterin sosiaalityön ja kotihoidon kanssa.
Eläkeiän köyhyyden syitä voivat olla työelämän ulkopuolelle
jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys,
pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä.
Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.
Sosiaalityöntekijä Pia Roivainen toimii ikääntyneiden sosiaalityöntekijänä Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla,
Enonkoskella ja Savonrannalla. Roivaisen mukaan rahan riittämättömyys rasittaa suurta joukkoa ikäihmisiä. Rahattomuus
tuo henkistä jaksamattomuutta, stressiä ja ahdistusta. Lisäksi ikääntyneet kertovat usein raha-asioiden vievän yöunet.
”Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä
ongelmia, sosiaalista eristäytymistä ja yksinäisyyttä. Köyhyys
hankaloittaa ruoka-, apteekki- ja vaatehankintoja sekä liik-

kumista ja vapaa-ajan viettoa. Kodin siivouksesta ja omasta
hygieniasta tingitään, kun rahat eivät tahdo riittää kuluihin.
Asumisen kuluja nostaa syksy- ja talviaikaan isot sähkölaskut,
joiden vuoksi muut välttämättömät menot voivat jäädä taas
maksamatta. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että
sähköt katkeavat”
Roivainen arvioi, että paikallinen keräyskohde tulee todella
tarpeeseen: ”Raha ei riitä terveyttä ylläpitäviin lääkeostoksiin,
ja kun lääkkeet jäävät hankkimatta, asiakkaan toimintakyky ja hyvinvointi voi heiketä. Kaikkein pienituloisimmille
terveydenhuollon asiakasmaksut tai matkakulut voivat olla
este palveluihin hakeutumiselle. Paikallinen keräystuotto on
todella tarpeellinen tuki tammikuun alkuun, kun terveydenhuollon sekä sairausvakuutuslain mukaisten maksukattojenkertyminen alkaa alusta.”

Yhteisvastuukeräys on yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä. Keräyksen tuotosta
60 % ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, josta hätäaputyö voidaan katastrofitilanteissa käynnistää
nopeasti kriisialueilla. 20 % vuoden 2021 keräystuotosta jaetaan kotimaisille erityiskohteille. Puolet Kirkon diakoniarahastolle heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Toinen
puolikas Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle, joka toteuttaa maksuttomia digitaitokoulutuksia
vähävaraisille ikäihmisille vuodesta 2022 alkaen. 20 % keräystuotoista ohjataan paikallisseurakuntien ikäihmisiä
tukeviin toimiin ja diakonia-avustuksiin Suomessa. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Vuoden 2021 keräyksen esimiehenä toimii Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.

Punkaharjun kappeliseurakunta
Lipaskeräykset: pe 26.2. klo 13-15 K-market Kruunu
Rantasalmen kappeliseurakunta
Lipaskeräykset: to 18.2. klo 11 K-Market Hummerissa,
to 4.3. klo 11.30 lipaskeräys ja lapasia/villasukkia myytävänä S-Marketissa.
Ti 2.3. klo 13 Sanajalan Yhteisvastuu-seurat
Kirkkorinteen kahviossa.
Ke 10.3. klo 13 rantasalmelaisten ikäihmisten ja
intiaanien koottuja viisauksia Kirkkorinteen kahviossa.
Savonlinnan kaupungin alue
Lipaskeräykset: Citymarketissa pe 12.2. klo 9-17
sekä pe 19.2. klo 9-17

Lahjoita nyt!
Osallistu seurakuntamme keräykseen heti
osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi
Lahjoituslomakkeelle pääsee etusivulta.
Lisää lahjoitusvaihtoehtoja ja tietoa keräyksestä
osoitteessa yhteisvastuu.fi
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Miten
parisuhteesi voi?
Ympyröi joko "Oikein" tai "Väärin". "Oikein" = 1 piste.
Parisuhteessa voi olla vaiheita, jolloin pistemäärät
jäävät alhaiseksi. On hyvä muistaa, että elämässä
on aina vaihtelunsa. Jos huomaatte jäävänne
pitemmäksi ajaksi kielteisyyden kierteeseen, on
syytä pysäyttää kielteinen kierre ja löytää uutta
pohjaa läheisyyden luomiselle.
Lähde: Väestöliitto

1. Pystymme sopimaan kumppanini kanssa
ristiriitatilanteen jälkeen ja palauttamaan
läheisyyden jälleen välillemme
Oikein Väärin
2. Pyydämme anteeksi, kun olemme
loukanneet toistemme tunteita
Oikein Väärin
3. Tulen hyvälle mielelle tietäessäni pian jälleen
tapaavani kumppanini kanssa
Oikein Väärin
4. Kerron usein kumppanilleni siitä,
millainen päivä minulla on ollut
Oikein Väärin
5. Annan lähtösuukon tai halaa kumppaniani
erotessamme tai palatessamme
Oikein Väärin
6. Minulla on hauskaa kumppanini kanssa ja
meillä on mukavia yhteisiä tekemisiä
Oikein Väärin
7. Koen suhteessa olemisen fyysisesti ja
henkisesti turvalliseksi
Oikein Väärin
8. Kumppani käyttää mielestäni alkoholia tai
muita päihteitä sopivasti
Oikein Väärin
9. Kumppanini raha-asioiden hoito
on mielestäni hyvää
Oikein Väärin
10. Voin luottaa siihen,
että kumppanini puhuu totta
Oikein Väärin
11. Voin luottaa kumppanini uskollisuuteen
Oikein Väärin
12. Haluan pitää kumppanini läheisenä elämässäni
ja voin jakaa syvimmät tunteeni hänen kanssaan
Oikein Väärin
13. Voin luottaa siihen, että kumppanini on minua
varten, jos tarvitsen häntä
Oikein Väärin
14. Voin pyytää kumppaniltani lohdutusta, tukea
ja varmistusta, että hän on minua varten
Oikein Väärin
15. Voimme olla asioista eri mieltä joutumatta
syyttämis-puolustautumisasemiin
Oikein Väärin
16. Kun minua ahdistaa, kumppanini
ajatteleminen tuo hyvää oloa
Oikein Väärin
17. Olen onnellinen parisuhteessamme
Oikein Väärin
Jos teillä on lapsia:
18. Voin luottaa kumppaniini täysin lastenhoidossa
Oikein Väärin

Kun yhteys sä
pariterapia au
Kun parisuhteen vuorovaikutus katkeaa ja tunteet haalistuvat, on aika harkita pariterapian mahdollisuutta.
Moni sinnittelee pahan olon kanssa liian pitkään, koska ongelmat voivat tuntua omassa mielessä liian vähäpätöisiltä tai liian suurilta. Perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojilla on rohkaiseva viesti: koskaan
ei ole liian aikaista tai liian myöhäistä hakea apua. Toimiva yhteys on tärkeää jopa eroon päädyttäessä.
Kaikissa suhteissa on hyviä ja huonoja kausia, mutta mitkä
merkit varoittavat pahemmasta kriisistä? ”Riidat, joissa ei
enää riidellä erimielisyyttä aiheuttavasta asiasta, tunteiden
viileneminen, tyly puhe ja seksin loppuminen ovat merkkejä, jolloin hälytyskellojen pitäisi soida”, perheneuvojat Ulla
Juntunen, Kati Lounela ja Satu Valkonen luettelevat.
”Erolla uhkaaminen riidan päätteeksi voi myös olla se hätähuuto, jolla toinen yrittää kertoa olevansa vakavasti huolissaan suhteen tilasta. Myös oma paha olo on riittävä syy avun
hakemiseen. Tunne, että ei tule kuulluksi eikä ymmärretyksi,
tai että ei kuule eikä ymmärrä toista.”
Perheneuvojat tietävät myös, että moni kärsii turhaan.
”Huonon olon kanssa ei kannata elää. On vahvuutta ja rohkeutta haluta voida paremmin. Ajan myötä ongelmista tulee
yleensä vain monimutkaisempia. Mitä nopeammin niihin
puututaan, sitä helpompi niitä on ratkoa”, Kati Lounela
painottaa.
Mikä neuvoksi, jos puoliso ei halua
lähteä pariterapiaan?
Entä jos itse olisi valmis hakemaan apua, mutta puoliso vastustaa? ”On melko yleistä, että toinen haluaisi lähteä pariterapiaan, mutta toinen ei”, Ulla Juntunen kertoo. ”Tässä
tilanteessa rohkaisemme tulemaan vastaanotolle aluksi yksin.
Yleensä toinen seuraa muutaman kerran jälkeen perässä.”
Puolison vastentahtoisuus saattaa myös johtua pelosta tai
avun hakemiseen edelleen liittyvästä häpeän tunteesta. ”Me
perheneuvojat ymmärrämme sen, että parisuhteen avaaminen ulkopuoliselle on valtavan suuri päätös. Moni on vastaanotolle tullessaan jännityksestä sekaisin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että meille perheneuvojille tämä on tuttu ja
normaali tilanne.”
Vastaanotolla parisuhteen roolit saattavat yllättäen kääntyä
päälaelleen. ”Pari saattaa hakea apua siksi, että toinen ei puhu
ongelmista. Täällä voikin käydä niin, että tämä puhumaton
osapuoli onkin se puheliaampi. Ihminen, jolle asioiden selvittäminen kahden kesken on täysin mahdotonta, voi rohkaistua puhumaan aivan eri tavalla, kun mukana puolueeton
osapuoli”, Satu Valkonen muistuttavaa.
Intiimin suhteen asioiden avaaminen ulkopuoliselle on
parille iso asia. Nuoremmat sukupolvet suhtautuvat toki
tähänkin avoimemmin. Parisuhteen käsittely ammattilaisen
kanssa on erilaista kuin kahdestaan puhuminen. Istunnot voivat olla rankkoja toisella tapaa kuin kotona kiistellessä. Myös
omaa osuuttaan parisuhteen dynamiikassa joutuu pohtimaan,
eikä samanlaiset selviytymiskeinot (mykkäkoulu, paikalta
poistuminen, puhumasta kieltäytyminen tai väkivalta) ole
mahdollisia kuin mitä kotona voisi käyttää.

Parisuhteen solmut aukeavat vähitellen
Mitä pariterapiassa sitten käytännössä tapahtuu? Perheneu
vojien mukaan ensimmäiseksi pyydetään yleensä kertomaa
vuorotellen, miksi vastaanotolle on tultu. Sen jälkeen aletaa
kartoittaa parisuhteen tilannetta, henkilökohtaista elämän
tilannetta ja kaikkea sitä, mitä elämässä on meneillään. Käynt
kertojen myötä siirrytään usein parisuhteen historiaan ja lap
suuden perheistä omaksuttuihin parisuhdemalleihin. Täm
auttaa ymmärtämään omaa ja toisen toimintaa suhteessa.
"Yleensä terapiaan tullessa pari on tullut siihen kohtaan
että vallitseva dynamiikka ei palvele enää kumpaakaan tai vai
toista osapuolta. Se jo on syy lähteä liikkeelle, kun toine
suhteessa ei voi hyvin ja ehdottaa ulkopuolisen avun hake
mista. Molemmat hyötyvät suhteen tarkastelusta: millaisek
juuri he ovat suhteensa muodostaneet ja miten kumpikin o
siihen vaikuttanut. Parisuhde on juuri sellainen, millaisek
puolisot tai kumppanit sen tekevät", sanoo Ulla Juntunen
Kauanko pariterapia sitten kestää? Käyntikertoja voi oll
vaikka kolme tai viisi tai asiakkuus voi jatkua jopa vuosia
Prosessikin on hyvin erilainen riippuen siitä, miten pitkää
se kestää.

Apua asiakkaan tarpeiden mukaisesti
Parisuhteen kommunikaatio-ongelmat ovat yleisin syy par
terapiaan hakeutumiselle, mutta joskus vaikeudet ovat kas
vaneet vaarallisen suuriksi. ”Jos parisuhteessa on päihteide
väärinkäyttöä tai väkivaltaa, voimme kutsua työpariksi as
antuntijan esimerkiksi psykiatrian akuuttityöryhmästä ta
A-klinikalta”, Ulla Juntunen kertoo.
Pariterapian tavoite ei aina ole suhteen pelastaminen, vaa
joskus pari tarvitsee apua eroamiseen. ”Kun eropäätös o
tehty, paria voidaan auttaa työstämään eroon johtaneita syit
ja eroamaan hallitusti ilman repiviä eroriitoja. Elämä pääse
tämän jälkeen jatkumaan sujuvammin. Erityisen tärkeä
tämä on silloin, kun parilla on lapsia. Yhteys säilyy laste
kautta eron jälkeenkin ja mitä paremmissa väleissä eron jä
keen ollaan, sitä parempi se on lapsille”, Kati Lounela kertoo

Hengellisyydelle annetaan tilaa
Perheasiain neuvottelukeskuksessa hengellisyys on mukan
keskustelussa, jos asiakas niin toivoo. ”Meillä on valmiu
keskustella hengellisistäkin asioista, mutta aloite tulee ain
asiakkaalta”, Satu Valkonen kertoo. ”Rohkaisemme asiakkait
kuitenkin muistamaan sen, että hengelliset tarpeet ovat yk
tärkeä tarve kaikkien muiden joukossa. Perheneuvojilla o
osaamista keskustella myös näistä asioista, asiakkaan oma
hengellistä pohdintaa kunnioittaen.”
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Ero on elämän suurimpia kriisejä. Pettymys, ahdistus,
luopumisen tuska ja vastauksia vaille jääneet kysymykset voivat painaa mieltä vielä vuosienkin jälkeen. Vertaistuki yhdistettynä ammattiapuun auttavat kohtaamaan eron
aiheuttamat tunteet ja ohjaavat kohti uutta alkua.
Aikuisten käsitellessä omaa eroaan, on hyvä muistaa myös
lasten tarve tuelle. Moni lapsi pitää eroon liittyvät tunteet
taitavasti salassa suojellakseen vanhempiaan ja alkaa oireilla
eroa vasta myöhemmin. Tästä syystä lapsen on hyvä päästä
purkamaan eroon liittyviä tunteita turvallisesti. Myös
vanhempien valtava huoli lasten pärjäämisestä helpottuu,
kun lapsi saa apua eron käsittelyyn.
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksessa käynnistyy maaliskuussa eroryhmä aikuisille. Samaan aikaan
aloittaa lasten oma eroryhmä, jonka toteutuksesta vastaa
Sosterin perhepalvelukeskus. Molempiin ryhmiin haetaan
erikseen ja lasten ryhmään osallistuminen ei edellytä, että
perheen aikuiset olisivat mukana aikuisten eroryhmässä.
Erosta eteenpäin!

Maksutonta
keskusteluapua
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskus
tarjoaa keskusteluapua parisuhteen, perheen
ja henkilökohtaisen elämän ongelmiin.
Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia
riippumatta siitä, kuuluko asiakas kirkkoon
vai ei. Perheasiain neuvottelukeskuksessa
työskentelee kolme perheneuvojaa.
Ensimmäisen ajan saa yleensä noin
2–3 viikon sisällä yhteydenotosta.
Perheasiain neuvottelukeskus auttaa
kaikenlaisia pareja aina ensimmäistä kertaa
seurustelevista nuorista koko elämäntaipaleensa yhdessä kulkeneisiin ikäihmisiin.
Ota yhteyttä:
ma-pe klo 11-12 p. 044 776 8032
perheneuvonta.savonlinna@evl.fi
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Erossa apua
tarvitsevat sekä
lapset että aikuiset

Jäikö ero aikoinaan käsittelemättä vai elätkö juuri
nyt eron kipeää vaihetta? Haluatko ymmärtää
erosi syitä? Arveluttaako tulevaisuus ja uskaltautuminen uuteen suhteeseen? Aikuisten eroryhmä
aloittaa maaliskuussa. Eroryhmässä työstetään eroon
liittyviä teemoja luottamuksellisesti vertaisryhmässä
ammattilaisten ohjauksessa.
Ryhmän vetäjinä toimivat johtava perheneuvoja
Ulla Juntunen ja diakonissa Juha Räisänen. Käytämme ryhmässä maskeja ja pidämme turvavälit. Ryhmä
kokoontuu 10.3. alkaen 9 kertaa keskiviikkoiltaisin
srk-keskuksen tiloissa.
Ryhmään otetaan 8 osallistujaa.
Kaikki osallistujat haastatellaan vkolla 9.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 12.2.-26.2.
ma-pe klo 11–12 p. 044 776 8032.
Lasten eroryhmä aloittaa maaliskuussa
Eroauttamisen ammattilaisten kokemuksen mukaan
lapsille on luontevaa ja normaalia puhua vanhempien
erosta, kun heille tarjotaan siihen tilaisuus. Lapset
tarvitsevat puhumiseen oman vanhemman luvan.
Lasten eroryhmässä lapsi saa puhua erosta omana
itsenään ja vapautuneesti. Silloin ei tarvitse olla lojaali
vanhemmalle, vaan voi kertoa aidosti, mitä kokee
ja miltä tuntuu. Pahan olon sanoittaminen helpottaa
oloa ja auttaa käsittelemään vaikeaa asiaa. Ryhmässä
aihetta lähestytään lasten ikätasoon sopivien
toiminnallisten tehtävien ja turvallisesti ohjatun
keskustelun avulla. Ryhmään voi tulla, kun vanhempien
erosta on joitakin kuukausia tai jopa vuosia. Ryhmän
vetäjinä toimivat sosiaalityöntekijä Riitta Hyttinen
Sosterin Perhepalvelukeskuksesta ja lastenohjaaja
Minna Kinnunen Savonlinnan seurakunnasta.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 16.2. mennessä:
Riitta Hyttinen p. 044 417 2822

apuaeroon.fi

Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksen
perheneuvojat Satu Valkonen (vas.) ja Kati Lounela
sekä johtava perheneuvoja Ulla Juntunen.

Apua eroon.fi – sivusto kannustaa perheitä
hakemaan apua erotilanteeseensa. Eron
jälkeinen yhteinen vanhemmuus tai erosta
selviäminen voivat tuntua haastavalta.
Vanhempien sovinnollisuus ja yhteistyö eron
jälkeen tukevat lapsen ja vanhempien
hyvinvointia. Erotilanteeseen on saatavilla
monenlaista maksutonta tukea ja
tietoa eri toimijoiden järjestämänä.

Elämänmenot
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Kastetut

Viikko 48 Oskari Toivo Johan Aholin (Kmäki),

Venla Enni Aurora Hulkkonen (Kmäki), Vaula Valpuri
Kontturi (Rsalmi), Niko Toivo Johannes Nousiainen
(Ekoski), Eeli Alvar Kaspian Uimonen, Andrei Edvin Oskari Virtamo Viikko 49 Lily Saimi Bernhardt
(Rsalmi), Taneli Johannes Eronen (Rsalmi) Eeli Heino
Olavi Jäntti Viikko 50 Aada Ilona Auroora Holopainen, Lilja Elisabet Lemettinen, Vilma Eveliina Lukin
(Rsalmi), Elisa Henriikka Pietarinen (Ekoski), Niilo
Elian Turunen Viikko 51 Iivari Sebastian Asikainen
(Rsalmi), Lilien Pii Aurora Lahtinen (Pharju), Toivo
Tapio Vilbert Mäenpää, Vili Elias Piironen, Ville Väinö Sakari Tiainen (Pharju) Viikko 52 Benjamin Onni
Emil Setälä Viikko 53 Sulo Johannes Kalervo Saastamoinen Viikko 1 Eero Veikka Nykänen, (Kmäki),
Hilla Isla Emilia Seila Viikko 2 Aarni Tapani Hottinen, Lumi Aada Ilona Pennanen (Kmäki), Hektor
Valo Jalmari Rinkinen, Veeti Kristian Kalervo Salminen (Kmäki) Viikko 3 Valtteri Jaakko Olavi Eronen
(Rsalmi) Viikko 4 Osmo Toivo Artturi Juslin, Saara
Emilia Unelma Kaartinen, Hugo Verneri Niiranen,
Emil Olavi Männynsalo, Lilja Hertta Ellen Turunen
Viikko 5 Isla Martta Helena Jääskeläinen, Oliver

Johannes Kosonen Alonso, Stella Elisabeth Ruha
Avioliittoon aikovat
Toni Taisto Tapio Nuutinen ja Jaana Tarja Tuulikki
Karvinen (Kmäki)
Kuolleet
Viikko 48 Marianna Kokki 94v, Hellin Marjatta
Kantell 93v, Maija Liisa Naukkarinen 91v (Kmäki),
Arvo Laamanen 91v (Pharju), Jouko Olavi Jauhiainen
86v (Kmäki), Aune Kyllikki Miettinen 85v, Armi Inkeri Karhu 83v (Rsalmi), Kirsti Maria Rantasalo 77v
Viikko 49 Otto Laukkanen 99v (Pharju), Veli Viljam
Pitko 96v (Kmäki), Aino Karvinen 91v (Sranta), Aatos
Olavi Tolvanen 87v, Taimi Kinnunen 84v, Esko Antero
Löppönen 79v, Airi Anneli Kianto 71v (Rsalmi), Veli
Matti Anselm Poutiainen 70v Viikko 50 Helvi Elina
Kiuru 101v, Eino Olavi Henttonen 96v, Sirkka Liisa
Makkonen 87v, Martta Annikki Hämäläinen 86v,
Seppo Sakari Hirvonen 80v (Kmäki), Hannu Kullervo Nevalainen 80v, Pirjo Tuula Marjatta Voutilainen
74v (Sranta), Varpu Marja Kautonen 73v (Ekoski),
Matti Kähkönen 73v, Helena Marjatta Seppänen 72v,
Leena Marjatta Tynkkynen 72v (Pharju) Viikko 51
Eeva Liisa Lappalainen 92v, Jaakko Olavi Turtiainen
91v (Ekoski), Rauni Heleena Sallinen 90v (Sranta),
Liisa Tuulikki Toivonen 90v (Ekoski), Riitta Liisa Tellervo Rautiainen 85v, Anneli Orvokki Vilkko 85v,
Aila Kaarina Reinikainen 71v (Rsalmi), Matti Juha
Hakkarainen 66v Viikko 52 Seija Anneli Muhonen
82v Viikko 53 Lempi Unelma Käyhkö 93v (Kmäki),
Laila Talvikki Kukkonen 92v, Maija Kyllikki Heinimö
89v (Rsalmi), Mauri Petteri Honkanen 87v (Kmäki),
Veli Mauno Munck 85v, Kauko Kalevi Rouhiainen
72v (Rsalmi) Viikko 1 Aino Maria Mikkonen 98v,
Siiri Kaarina Tiainen 97v, Heljä Johanna Pasanen 91v,
Unto Olavi Lyytikäinen 88v (Ekoski), Matti Juhana
Kostiainen 87v, Eeva Leena Aravirta 86v, Helka Sisko
Tuulikki Heinonen 82v (Kmäki), Harri Antero Tuovinen 62v Viikko 2 Eino Aarne Manninen 94v (Sranta),
Elna Maria Laukkanen 93v, Erkki Nyrhinen 93v
(Pharju), Irja Maria Tynkkynen 92v (Rsalmi), Eila
Kaarina Lundberg 92v, Esa Armas Olavi Pärnänen
76v, Heikki Ananias Nielikäinen 74v, Tuula Anitta
Loivakari 70v (Pharju), Esa Tapio Rautio 69v, Eeva
Anneli Malinen 67v Viikko 3 Maila Kyllikki Kaskinen
95v, Hilkka Marjatta Viljakainen 94v (Rsalmi), Kerttu
Kaarina Härkänen 94v, Kauko Lauri Johannes Väistö
91v, Eeva Elina Voutilainen 90v (Sranta), Onni Kullervo Kupiainen 90v (Pharju), Mikko Joel Kinnunen
89v, Maija Liisa Lintunen 86v (Rsalmi), Leena Inkeri
Kinnunen 85v, Sisko Kyllikki Lähesmaa 83v (Kmäki),
Seppo Esko Olavi Paakkunainen 77v (Kmäki), Aila
Kaarina Kela 75v (Rsalmi), Timo Tapani Teräväinen
70v, Antti Mikko Tapani Eronen 43v Viikko 4 Vappu Inkeri Kokki 96v (Ekoski), Paavo Mikael Kettunen
94v (Rsalmi), Vendla Dillström 90v (Rsalmi), Eeva
Maria Paakkunainen 84v (Kmäki), Kaarina Kyllikki
Pakarinen 84v, Veli Raimo Tiainen 84v (Pharju), Esa
Ilmari Bilund 66v, Kirsi Maarit Sairanen 54v
Viikko 5 Pentti Siippainen 94v, Terttu Unelma Simonen 91v, Esko Ilmari Hirvonen 90v (Kmäki), Esko
Kalevi Kapanen 88v, Kerttu Mirjam Tolonen 86v
(Rsalmi), Airi Sisko Karttunen 79v
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Hallinnossa tapahtuu:

Uusi kirkkoneuvosto
Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa valittu kirkkovaltuusto on
nyt toiminut kahden vuoden ajan. Tässä vaiheessa toimikauttaan valtuusto valitsee luottamuselinten puheenjohtajat sekä
uuden kirkkoneuvoston toimikaudelle 2021-2022. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Juho Tiainen ja varapuheenjohtajana Anna-Liisa Uimonen. Myös kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Poku Sihvonen jatkaa tehtävässään. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Sammeli
Juntunen.

Kirkkoneuvostoon valittiin kolme uutta jäsentä, Jari Rautiainen, Tuula Rasimus ja Eija Suni. Nyt valittu neuvosto toimii
seuraaviin seurakuntavaaleihin 2022 asti.
Kirkkovaltuuston seuraava kokouspäivä on 8.6.
Kirkkoneuvosto kokoontuu 16.2., 23.3., 27.4. ja 25.5. Kirkkoneuovoston asialistat ja pöytäkirjat sekä kirkkovaltuuston
esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa:
savonlinnanseurakunta.fi/paatoksenteko

Kirkkoneuvosto 2021-22

Tapani Hannonen

Pirjo Jäntti

Martti Konsti

Anne Käyhkö

Kirkkoneuvosto?
Kirkkoneuvoston toimikausi kestää kaksi vuotta eli
kirkkovaltuusto valitsee nelivuotisen toimikautensa
aikana kirkkoneuvoston kaksi kertaa.
Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvostoon
kuuluu 11 jäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
Jäsenten lisäksi kokouksissa ovat läsnä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
seurakunnan talousjohtaja, tiedottaja ja pöytäkirjanpitäjä. Myös kappeliseurakuntien aluekappalaiset ja
kirkkopiirin johtava seurakuntapastori voivat
osallistua kokouksiin. Muilla osallistujilla on
kokouksessa puheoikeus, mutta he eivät voi tehdä
esityksiä tai äänestää.
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön
toimintaa ja hallintoa ja valmistelee päätökset
kirkkovaltuustoa varten. Kun kirkkovaltuusto on
tehnyt päätöksensä, kirkkoneuvosto vastaa
niiden täytäntöönpanosta.

Riitta Parttimaa-Redsven

Keijo Pesonen

Tuula Rasimus

Terveisiä valtuuston
puheenjohtajalta:

Rakkautta,
Rauhaa ja
Rohkeutta

Pinja Rahikainen

Eija Suni

Jari Rautiainen

Seurakuntalaiset voivat vaikuttaa tekemällä
aloitteen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto
käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee valtuuston
päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, neuvosto
valmistelee aloitteen valtuustolle

Aune Tuunanen

Petäjäsaaren taistelun muistojuhla viime maaliskuun alussa
keräsi Rantasalmen kirkon ääriään myöten täyteen. Silloin
oli jo luovuttu kättelystä, ja tuo tapahtuma olikin viimeisiä
suuren joukon kokoontumisia ennen seuraavalla viikolla alkaneita ja asteittain kiristyneitä koronarajoituksia.
Siitä eteenpäin kirkko hiljeni ja kirkonmäelle viikoittain
nousevan väen määrä romahti – onneksi kuitenkin vain välttämättömästä syystä ja kaikkien yhteiseksi parhaaksi.
Seurakunnan työntekijät ovat koko poikkeusajan hoitaneet
normaalit tehtävänsä tilanteen sallimissa rajoissa, emmekä
me luottamushenkilötkään ole vain istuneet kädet ristissä
parempia aikoja odottaen. Olemme kokoustaneet erikoisjärjestelyin ja edistäneet asioita luottavaisina siihen, että myös
seurakuntaelämä vielä palaa normaaliin päiväjärjestykseensä.
Lokakuun lopulla, koronapandemian toisen aallon kynnyksellä, kirkkovaltuusto hyväksyi uuden, reilun vuoden ajan
valmistellun toimintastrategian vuosille 2021–2025. Strategia
linjaa seurakunnan kaikkea toimintaa ja pyrkii sitä kehittämällä kohtaamaan seutumme ihmisten tarpeita ja toiveita.
Uusi strategia kiteytyy arvoihin Rakkaus, Rauha ja Rohkeus. Seuraavan neljän vuoden aikana seurakunta keskittyy
näiden arvojen pohjalta erityisesti muutamaan painopistealueeseen: tavoitteena on nostaa esille kirkon sanomaa, vastuuttaa ja osallistaa seurakuntalaisia, huolehtia ympäristöstä
ja – mikä omasta mielestäni ehkä tärkeintä – edistää toisen
ihmisen kohtaamista.
Tavoitteena on, että seurakunnan toiminnan kautta ihmiset
voisivat saada merkityksellisyyden kokemuksia ja että kirkko
olisi paikka, jossa syrjään jäämisen tunteelle ei ole tarvetta.
Seurakunta haluaa kehittyä entistä vahvemmin yhteisöksi,
jossa vallitsee avoimuus ja lähimmäisen rakkaus ja jossa yhä
useampi voi kokea kristillisen sanoman omakseen.
Näiden asioiden toteuttaminen vaatii seurakunnalta uudistumista. Seuraava askel onkin hyvien aikomusten siirtä-

minen käytännön toimintaan, ja tämä työ on pandemiasta
huolimatta, pienin askelin jo aloitettu.
Monia tapahtumia on viime aikoina peruttu tai siirretty,
ja esimerkiksi itsenäisyyspäivänä jouduttiin käännyttämään
ihmisiä pois seurakunnan tilaisuuksista, koska sanoman äärelle kaivanneita olisi ollut selvästi enemmän kuin koronarajoitukset sallivat. Kirkon ovien sulkeminen halukkaiden
tulijoiden nenän edestä on ollut kaikkea muuta kuin uuden
strategiamme tavoitteiden mukaista ja siksikin tuntunut erityisen ikävältä, vaikka se on välttämätöntä ollutkin.
Kaikenlaisen karsinnan minimoimiseksi jumalanpalvelukset ja jotkin muutkin seurakunnan tilaisuudet välitetään
kuitenkin toistaiseksi aina myös nettiradion kautta. Näin ne
ovat tasapuolisesti kaikkien kuunneltavissa.
Juuri tasapuolisuus on omasta mielestäni kirkon tärkeimpiä arvoja, ja rokotusten edetessä ja poikkeusajan hiljalleen
väistyessä pääsemme toivottavasti taas todella kohtaamaan
ihmisiä ja kaikki halukkaat mahtuvat jälleen kirkonpenkkiin
istumaan. Kirkkorakennusten avautumisen ja seurakunnan
toiminnan vapaan jatkumisen lisäksi pyrimme toimimaan
aktiivisesti sen eteen, että kaikki halukkaat kokisivat myös
sydämissään olevansa tervetulleita kirkkoon.
Uuden strategian arvojen mukaisesti toivotan kaikille rakkaudellista ja rauhaisaa kevään odotusta, ja seurakunnan
viranhaltijoille ja meille päätöksentekijöille toivon alkaneeseen vuoteen rohkeutta toimia avoimin mielin ja uudistuen.
Yritetään vielä jaksaa sinnitellä tämä toivottavasti poikkeukselliseksi jäävä ajanjakso loppuun asti. Kun kohtaamme
toisiamme kaupungilla tai kylänraitilla maskit kasvoilla, hymyillään silmillä ja lämpimillä sanoilla, halataan käsiä levittäen ja avosylin mutta turvallisen etäisyyden päästä. Kaikesta
huolimatta, kohdataan toisemme.
Juho Tiainen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kaste, häät ja hautajaiset korona-aikana

Elämänmeno ei pysähdy
Kokoontumisrajoitukset ovat olleet osa suomalaista arkea jo pian vuoden ajan. Perhejuhlien järjestäminen on
tänä aikana vaatinut luovuutta, kärsivällisyyttä ja ymmärrystä yhteisen turvallisuuden takia annettuja sääntöjä
kohtaan. Tässä jutussa seurakuntamme kirkkoherranviraston väki sekä kolme pappia kertovat kokemuksiaan
kasteen, häiden ja hautajaisten järjestelyistä kokoontumisrajoitusten aikana.

Savonlinnan seurakunnassa kasteen, häiden ja hautajaisten
sopiminen alkaa soitolla kirkkoherranvirastoon. Virasto on
palvellut keväästä asti ainoastaan puhelimitse ja sähköpostilla. Muutos entiseen on valtava, mutta asioiden hoitaminen
sujuu myös näin. ”Toimitusvaraukset ja seurakuntalaisten
neuvominen on onnistunut hyvin myös ilman, että kohdataan kasvotusten. Tarvittaessa on sovittu tapaaminen esim.
kastekynttilän tai virkatodistuksen noutamista varten”, kertovat toimistosihteerit Sari Immonen, Jaana Purhonen ja EevaMaija Taskinen.
Kasteiden ja häiden järjestäminen on jatkunut Savonlinnassa lähes entiseen tapaan siitä huolimatta, että juhlien järjestäjät
joutuvat rajoittamaan vierasmäärää. Kastejuhlassa 10 henkilöä riittää kattamaan vanhemmat, kummit ja isovanhemmat.
Häiden järjestäjälle 10-20 vierasta on kuitenkin todella pieni
määrä ja juhlia onkin tästä johtuen siirretty.
Siunaus- ja muistotilaisuuden järjestäjille kokoontumisrajoitukset ovat tulleet ehkä suurimpana järkytyksenä. ”Monelle on todella tärkeää, että hautajaisiin voi kutsua perheen
lisäksi muitakin läheisiä ja ystäviä. Omaiset ovat kuitenkin
ymmärtäneet miksi väkimäärää rajoitetaan, niin raskasta kuin
se onkin. Siunaustilaisuuksia on välitetty videoyhteyden avulla
niille, jotka eivät ole päässeet paikalle. Muistelutilaisuuden
voi järjestää myös myöhemmin, sitten kun kokoontumisrajoitukset helpottuvat”, Sari, Jaana ja Eeva-Maija muistuttavat.

Ohjeita
Yleisötilaisuuksissa saa AVI:n asettamien kokoontumisrajoitusten mukaan olla max.20 osallistujaa ja
yksityistilaisuuksissa max.10
(Tilanne helmikuussa 2021. Tietoa alueellamme voimassa
olevista rajoituksista osoitteessa sosteri.fi)

Kasteen voi siirtää poikkeusajan yli. Digi- ja
väestötietovirasto tarvitsee tiedon lapsen nimestä
3 kk sisällä lapsen syntymästä, mutta lapsen voi
rekisteröidään ensin ja kastaa myöhemmin.
Kasteen, häiden ja hautajaisten järjestäjä voi
aluksi ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon
ma-pe klo 9-13 p. 015 576 800 tai
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Kappeliseurakunnissa ja Savonrannan
kirkkopiirissä voit olla yhteydessä myös
oman alueen pappeihin.
Tilaisuudessa mukana oleva pappi ottaa yhteyttä
puhelimitse. Vihkimisten osalta tapaaminen
voidaan toteuttaa varotoimin myös vihkikirkossa.
Toimitusta varten varatuista tiloista (esim. kirkko
tai siunauskappeli) ei peritä tilavuokraa oman seurakunnan jäseniltä. Seurakunnan tiloja voi vuokrata
siunaustilaisuuden jälkeen järjestettävää muistotilaisuutta tai hääjuhlaa varten. Kastejuhlaa varten
varatusta tilasta ei peritä vuokraa oman seurakunnan jäseniltä. Muistetaan kokoontumisrajat,
maskisuositus ja turvavälit.
Papit eivät toistaiseksi osallistu kastekahveille,
muistotilaisuuksiin tai hääjuhliin.

Kasteet:

"Kun ollaan yhdessä, niin tuntuu, että kaikki on enemmän läsnä.”
Kerimäen kappeliseurakunnan seurakuntapastori Sanni
Rissanen on pohtinut rajoitusten vaikutusta juhlaan useiden
kasteperheiden kanssa. ”Aina on pyrittävä siihen, että asiat
ovat järjestettävissä. Tekniikka onneksi mahdollistaa hyvin
paljon ja yhdessä suunnitellen voidaan toteuttaa monenlaisia
ideoita.” Sanni kuitenkin kannustaa kastejuhlan järjestämiseen
myös nyt. ”Kasteen ei tarvitse olla mikään monimutkainen
juttu ja se voidaan järjestää hyvinkin pienellä porukalla, vain
vanhempien ja kummien läsnä ollessa. Isommat juhlat voi
järjestää sitten myöhemmin.”
”Onhan se ikävää, että tapaamiset ovat kutistuneet ja tilaisuuksissa käydään vaan kääntymässä. Minusta kuitenkin
tuntuu siltä, että kaikki kohtaamiset ovat nousseet eri tavalla tärkeiksi. Niissä hetkissä, kun ollaan yhdessä, niin tuntuu
että kaikki ovat jotenkin enemmän läsnä.”

Häät:

”Nyt ymmärtää ”tavallisuuden” ja ”normaaliuden” arvon”
Vs. kappalainen Tero Tyni Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunnasta on saanut vihkiä useita pareja poikkeusoloista
huolimatta. ”Suurten juhlien peruuntumista on melkeinpä
itketty yhdessä ja joidenkin parien kanssa on sovittu, että
siirretään vihkiminen aikaan, jolloin rajoituksia ei enää ole
voimassa. Vihkimisen ja koko hääjuhlan voi tehdä myös
pienellä porukalla, kunnes aika on toinen. Myöhemmin voi
sitten kutsua uudestaan juhlimaan kaikki ne, joita alun perin toivoikin. Siihenkin tilaisuuteen voi kutsua papin ja pitää
vaikka rukoushetken.”
”Kyllä tässä myös pappina jo odottaa aikaa, jolloin voimme
kokoontua isommalla joukolla. Nyt ymmärtää ”tavallisuuden”
ja ”normaaliuden” arvon. Miten itsestäänselvyyksiä monet
arvokkaat asiat ovat, ennen kuin ne meiltä riistetään?”

Hautajaiset:

”Toimituskeskustelusta on tullut entistäkin tärkeämpi."
Hautajaiset poikkeavat muista kirkollisista toimituksista siinä, että niiden siirtäminen ei ole mahdollista. Enonkosken
aluekappalainen Pekka Auvinen on huomannut, että omaiset
suhtautuvat rajoituksiin ymmärtävästi. ”Papin näkökulmasta
tämä rajoituksista puhuminen ei tunnu hyvälle, koska seurakunta on olemukseltaan kutsuva, ei rajoittava. Silloin tällöin
kohtaa omaisten harmistusta ja se on täysin ymmärrettävää.”
Omaisia tuetaan kaikissa hautajaisten järjestämiseen liittyvissä
asioissa ja myös kokoontumisrajoitusten soveltamisessa saa
opastusta papilta ja kirkkoherranvirastosta.
Toinen suuri ero normaalitilanteeseen on se, että papit eivät
tällä hetkellä voi osallistua muistotilaisuuksiin. Rajoituksella suojellaan omaisia, sillä papit tapaavat paljon ihmisiä ja
hautajaisissa on yleensä läsnä myös riskiryhmiin kuuluvia.
”Nyt omaisten kohtaaminen rajoittuu toimituskeskusteluun
ja siunaustilaisuuteen, ja sen takia etukäteen käytävästä keskustelusta on tullut minulle entistäkin tärkeämpi.”

Kokoava toiminta on
tauolla 23.2. asti
Huonontuneen koronatilanteen vuoksi
Savonlinnan seurakunnan kaikki kokoava
toiminta on tauolla 23.2.2021 asti.
Tauko koskee mm. jumalanpalveluksia, raamattuja rukouspiirejä, päiväkerhoja ja tapahtumia, kuten
myyjäisiä ja konsertteja. Koululaisten iltapäivätoiminta
ja eri toimipisteissä tapahtuvat ruokajakelut jatkavat
normaalisti. Muistetaan kaikissa kohtaamisissa maskisuositus, turvavälit ja käsihygienia.
Jumalanpalvelukset järjestetään 23.2. asti ilman
läsnä olevaa seurakuntaa Tuomiokirkossa ja Rantasalmen
kirkossa. Jumalanpalvelukset nettiradiolähetyksenä
osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi. Tuomiokirkon
jumalanpalvelus myös Järviradiossa 89,6 MHz
23.2. jälkeen tapahtumat jatkuvat voimassa olevien
kokoontumisrajoitusten ja muiden ohjeiden mukaisesti.
Tiedot jumalanpalveluksista ja muusta toiminnasta
kirkollisissa ilmoituksissa:
Rantasalmen lehdessä keskiviikkoisin
Puruvesi-lehdessä torstaisin
Itä-Savossa perjantaisin
Seuraa myös tiedotteita ja tapahtumakalenteria
osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi
Savonlinnan Tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 776 8016
Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa sunnuntaisin klo 10
nettiradiossa ja Järviradion taajuudelta 89,6 MHz.
Kanttoreiden iltamusiikki Tuomiokirkon nettiradiossa joka keskiviikko klo 18
Enonkosken kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050.
Levähdyspaikka Enonkosken kirkossa ti 2.3. ja
ti 16.3. klo 13-15. Srk:n työntekijöitä tavattavissa
Kerimäen kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen
p. 050 540 6111
To 25.2., to 11.3. ja to 25.3. klo 12-13 Emännän
valmistamaa ruokaa annoksina kotiin vietäväksi
srk-kodilla. Annoksia rajoitettu määrä. Oma kassi
mukaan.
Lähetyssoppi avoinna tiistaisin klo 9-12 srk-kodilla.
Muutoin sopimuksen mukaan. Myytävänä käsitöitä
lähetystyön hyväksi.
Ke 31.3. Tilauksesta karjalanpiirakoita 0,60e/kpl,
0,70e / lakt. Piirakoita tilattavissa rajoitettu määrä
max. 50 kpl / talous. Tuotto Kerimäen kappelisrk:n
nimikkolähetystyölle. Tilaukset viim. 24.3. Annille
p. 050 540 6100.

Iltamusiikki Tuomiokirkosta
Seurakuntamme kanttoreiden iltamusikki
joka keskiviikko klo 18
Tuomiokirkon nettiradiossa.
Avaa nettiradio osoitteessa
savonlinnanseurakunta.fi
Tervetuloa kuulolle !

Ruokajakelut
Seurakunnan emäntien valmistamaa ruokaa
annoksina mukaan maksutta:
Kellarpellon srk-kodilta (Aapelintie 7)
joka perjantai klo 12-13
Kerimäen srk-kodilta (Urheilukuja 2)

to 25.2., to 11.3. ja to 25.3. klo 12-13
Savonlinnan srk-keskukselta (Kirkkokatu 17)
joka maanantai ja torstai klo 13-14
Savonrannan srk-kodilta (Pappilantie 17)
ti 16.2. ja ti 2.3. klo 11-12
Muistetaan turvavälit ja hyvä käsihygienia. Maskisuositus. Ota oma kassi mukaan.

Diakoniatyö päivystää
Savonlinna kaupungin alue ma-ti ja to-pe klo 9-11 044 555 2579
Enonkoski ma-pe klo 8-16 puh. 040 865 5653
Kerimäki ma-pe klo 8-16, p. 050 540 6114
Punkaharju ma-pe klo 8-16 p. 050 310 0193
Rantasalmi ma-pe klo 8-10, p. 040 838 5412
Savonranta ma-pe klo 8-16, p. 044 755 0152
Kirkon keskusteluavun Palveleva Puhelin on avoinna joka ilta klo 18–24 numerossa

0400 221 180

Operaattorisi veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaan pvm/mpm.

Seurakunnan Facebook-sivuilla julkaistaan lähes päivittäin tiedotteita, tapahtumainfoa
ja terveisiä seurakunnan työntekijöiltä. Tervetuloa seuraamaan!
Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/enonkosken-kappeliseurakunta
Facebook.com/kerimaenkappeli
Facebook.com/punkaharjun-kappeliseurakunta
Facebook.com/rantasalmenkappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri
Facebook.com/savonlinnan-seurakunnan-lapsi-ja-perhetyö
Facebook.com/savonlinnansrkvarkkarit

Punkaharjun kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190.
Ti 30.3. Tilauksesta karjalanpiirakoita 0,60e/kpl.
(Lakt). Piirakoita tilattavissa rajoitettu määrä max.
50 kpl / talous. Tuotto Punkaharjun kappelisrk:n
nimikkolähetystyölle. Tilaukset viim. 23.3. Annille
p. 050 540 6100
Rantasalmen kappeliseurakunta
Vs. aluekappalainen Suvi Leppänen p. 044 776 8036
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10 nettiradiossa
To 18.2. ja to 25.3. klo 14 Nettiradiohartaus
hoivalaitoksille räätälöity hartaus. Kesto n. 30min.
Myös muut tervetulleita kuulolle!
Savonrannan kirkkopiiri
Johtava kappalainen Leena Paintola p. 044 776 8034
Ti 16.2. ja 2.3. klo 11-12 Arkisoppa srk-kodilla,
ruokaa annoksina kotiin vietäväksi.

SAVONLINNAN SEURAKUNTA¤

Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan kerran perjantaina 26.3.2021
Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

