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Yksinäisyydestä
Tässä lehdessä puhutaan yksinäisyydestä. Se on lisääntynyt. Eräs nuori kuvaa yksinäisyyttään näin: ”Yksinäisyys on
murskaavaa. Se iskee ja lyö vyön alle. Usein tulee tunne, ettei ole tarpeeksi hyvä eikä kukaan välitä. - - Ja se on kaikista
pahin tunne ikinä."
Ilmiöön on kiinnitetty huomiota ja hätää yritetään lievittää
monin tavoin. Ammattilaisten apu ei kuitenkaan riitä. Jokaisen meistä on oltava ihminen ihmiselle, kiinnostunut toisesta.
Yksinäisyys on oikeasti murskaavaa. Se johtuu siitä, että
yksinäisyys murentaa olemassaolomme perustaa. Kaikki on
nimittäin Jumalasta riippuvaista, ja hän ei ole yksinäisyys vaan
sen vastakohta: Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välinen rakkaussuhde. Siksi hän on luonut maailman ja ihmiset sellaisiksi,
että mekin tarvitsemme toistemme rakkautta. Tarvitsemme
kokemusta kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta, tarvitsemme
sitä, että välitämme toisesta. Siksi professori Nina Junttilan
tässä lehdessä mainitsema ”ostrakismi” eli ulkopuolelle jättäminen murskaa olemassaolon perusrakenteita. Kenenkään
ihmisen ei pitäisi joutua kohtaamaan sellaista, taistelemaan
oman olemassaolonsa oikeutuksesta. Kenenkään ei pitäisi

harrastaa sellaista, sillä se rikkoo hänen omaa olemassaoloaan vastaan.
Nykyisin asiaa haittaa internetin yksinäisyyteemme tuoma
valheellinen lohdutus. Netti käyttää kierolla tavalla hyväkseen sitä, että me tarvitsemme toisiamme. Netissä tulemme
nähdyksi ja kuulluksi. Voimme esitellä asioita, tavaroita ja
mielipiteitä, joiden perusteella koko maailma (tai ainakin
oma hyvien tyyppien kuplamme) voi nähdä, että meitä ei
pidä jättää ulkopuolelle, koska mekin olemme hyviä tyyppejä.
Tällä tavalla netistä tulee ikään kuin Jumalan kaikkinäkevä
silmä, jonka edessä nykyihminen tulee nähdyksi ja joka antaa
hänelle hänen olemassaolonsa. Siksi nettiä vailla olemisesta
voi saada vieroitusoireita.
Netin kaikkinäkevä silmä on kuitenkin epäjumalan silmä.
Me tarvitsemme oikeita ihmisiä, jotka ovat meistä kiinnostuneita ja joista me olemme kiinnostuneita. Me tarvitsemme
oikeaa Jumalaa, joka rakastaa meitä, emme algoritmeja, jotka
manipuloivat meitä.
Oman ja muiden yksinäisyyden torjumisessa riittää siis
tekemistä. Tarmoa voi antaa tietoisuus siitä, että rakkaus eli

voitto yksinäisyydestä on universumin olemassaolon perusta. Varmaankin siksi Raamatun lopussa Taivasta kuvataan
täydellisenä kaupunkina, ihmisyhteisönä, jossa yksinäisyyttä
ei tunneta eikä ketään jätetä ulkopuolelle. Se ei perustu siihen, että kaikilla on oikeanlaiset kännykät, kengät, vaatteet
ja aatteet vaan siihen, että Taivaan kaupungissa asuu rakkaus
eli Jumala ihmisten luona.
Sitä odottaessamme
tehtävämme on tehdä omasta kaupungistamme tai kylästämme
mahdollisimman hyvä
kuva Taivaan kaupungista. Kokonaan siihen
emme pääse, mutta
voimme ehkä vähentää
yksinäisyyden aikaansaamaa tuhoa.
Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Savonlinnan ja Sulkavan seurakuntaliitos etenee
Kirkkohallituksen täysistunto päätti 25.1. kokouksessaan,
että Sulkavan seurakunta liitetään Savonlinnan seurakuntaan
vuoden 2023 alusta alkaen. Päätöksen taustalla on useita selvityksiä seurakuntien tilanteesta ja tulevaisuudesta. Liitoksen
tavoitteena on turvata seurakuntien ydintehtävien jatkuvuus
ja seurakuntaelämän elinvoimaisuus kaikkialla Etelä-Savossa.
Kirkkohallituksen liitospäätös käynnisti varsinaiset liitosneuvottelut, joiden aikana sovitaan sekä suurista linjoista
että lukuisista käytännön asioista, joita kahden seurakunnan
yhdistämisestä seuraa. Liitosneuvotteluja johtaa ohjausryhmä, jossa on tällä hetkellä mukana molempien seurakuntien
luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Seurakuntaliitosten
asiantuntijana ohjausryhmän työtä tukee kehittämiskonsultti
KTM Sami Lahtiluoma Kirkkopalveluista. Ryhmän puheenjohtaja toimii kirkkoherra Sammeli Juntunen.
Lahtiluoma on ollut mukana Suomen seurakuntien talouden, rakenteiden ja toiminnan kehittämisessä jo 2000-alkupuolelta asti ja tehnyt lukuisia taustaselvityksiä seurakuntaliitosten päätöksentekoa varten mm. Joensuussa, Turussa
ja Porvoon seudulla. Jokainen seurakuntaliitos on alueen

ihmisille ainutkertainen ja erityinen prosessi. Etelä-Savo ei
kuitenkaan ole ainoa alue Suomessa, jossa seurakuntien toimintaa pyritään vahvistamaan liitosten kautta. Kirkkohallituksen täysistunnon päätettäväksi on kevään aikana tulossa
5–6 uutta liitosta.
Lahtiluoman mukaan seurakuntaliitoksen voi nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena. "Kokonaiskirkon tilanne on
se, että jäsenmäärät laskevat kaikkialla ja erityisesti monissa
pienissä seurakunnissa. Liitosten myötä seurakunnat voivat
järjestää toimintaa isompana hallinnollisena yksikkönä ja
runsaammilla resursseilla."
Alkuvuoden aikana seurakuntaliitoksen ohjausryhmä on
Lahtiluoman avustuksella luonut aikataulua liitoksen eri
toimenpiteille. Ohjausryhmään liittyy kevään aikana myös
henkilöstön edustajia molemmista seurakunnista. "Meillä
on liitosneuvotteluissa tosi hyvä tilanne, sillä aikaa liitokseen
on vielä kymmenen kuukautta. On nimittäin olemassa tapauksia, joissa liitos on astunut voimaan jo parin kuukauden
kuluttua liitospäätöksestä", Lahtiluoma kertoo.
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Tervetuloa keskustelemaan liitoksesta
Sulkavan seurakuntatalolle ti 12.4. klo 18–20.
Mukana keskustelemassa työtekijöitä ja
luottamushenkilötä Savonlinnasta ja Sulkavalta.

Seurakuntauutiset kertoo liitosprosessin vaiheista vuoden 2022 ajan. Lehti ilmestyy pe 8.4., pe 3.6., pe 2.9., pe 28.10. ja pe 2.12.

Tuomiokirkkoa remontoidaan 1.5.–31.8.2022
Savonlinnan Tuomiokirkossa käynnistyy toukokuun alussa
mittava LVI-saneeraus, jonka aikana uusitaan kaukolämmön
lämmönvaihdin, käyttövesiputket, lämminvesivaraajat ja ilmanvaihtokoneet. Kirkon kellaritilat saneerataan kokonaisuudessaan ja kellariin rakennetaan suntioille pesutilat. Saneerauksen toteuttavat Savonlinnan LVI-palvelu Oy, Savonlinnan
saneerauspalvelu Oy ja Elstec Oy. Työt tehdään pääasääntöises-

ti kellaritiloissa ja kirkko on saneerauksen ajan käytössä lähes
normaaliin tapaan. Saneeraus aiheuttaa kuitenkin melua ja
pölyä myös kirkkotilaan ja kirkkosaliin joudutaan tekemään
pölysuojauksia. Kirkon wc-tilat ovat osan ajasta pois käytöstä.
Kirkkoon pyydetään saapumaan pääovista etupihan kautta.
Työmaakopit, rakennustarvikkeet ym. säilytetään remontin
aikana kirkon seinustalla, sakastin päädyssä.

Kinkeriradio
kuuluu taas!

Kinkeriradio

Savonlinnan kylien kinkerit peruuntuvat toista kertaa koronatilanteen takia. Kinkeriperinteen katkeaminen surettaa
sekä seurakunnassa että kinkeripiireissä, mutta avuksi otetaan
luovuus ja tekniikka. Keväällä 2021 toteutettu Kinkeriradio
kuuluu taas sunnuntaina 13.3. klo 13 alkaen.
Kinkeriradio on kylien oma radio-ohjelma, jota voi kuunnella Tuomiokirkon nettiradiosta tai Järviradiosta 89,6 MHz.
Kinkeriradioon saadaan puheluita Savonlinnan kyliltä. Soittajat kertovat kylän terveisiä ja samalla on mahdollisuus esittää
kysymyksiä seurakunnan työntekijöille. Keskustelun lomassa
kuullaan musiikkia. Kinkeriradiossa soittajia jututtavat pastori
Leena Wiitala ja diakoniatyöntekijä Mari Kulmala.
Kinkeriradio su 13.3. klo 13 alkaen.
Soita lähetykseen p. 040 543 7017
Nettiradiossa savonlinnanseurakunta.fi
ja Järviradiossa 89,6 MHZ

Tuomiokirkko toimii Tiekirkkona
10.6.–20.8. ma-pe klo 12–19
Messu sunnuntaisin klo 10
Arkimessu 2.6.–18.8. joka torstai klo 17
Kesäpäivän konsertit
15.6.–10.8. joka keskiviikko klo 18–18.30
Huom aika! Muutokset mahdollisia.

Jani Lambergista
vs. johtava kappalainen
Johtava kappalainen Leena
Wiitala jää äitiyslomalle ja
vanhempainvapaalle 1.4. alkaen. Kirkkoneuvosto valitsi
Wiitalan viransijaiseksi Jani
Lambergin. Lambergilta vapautuvaan II kappalaisen virkaan neuvosto valitsi viransijaiseksi seurakuntapastori
Tero Tynin. Johtava kappalainen toimii pappien lähiesihenkilönä ja vastaa papiston
työvuorojen suunnitelusta.
Johtava kappalainen hoitaa
myös muita papin työtehtäviä, kuten kirkollisia toimituksia ja jumalanpalveluksia
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Laskiaissunnuntaina
lasketaan yhdessä

Laskiaissunnuntai aloittaa laskeutumisen paaston aikaan,
joka alkaa tuhkakeskiviikkona 2.3. Laskiaissunnuntaina
kokoonnutaan laskemaan mäkeä ja syömään laskiaisherkkuja Kerimäellä ja Savonrannalla. Molemmissa tapahtumissa puuhaa riittää kaiken ikäisille ja koko perheelle.
Laskiaissunnuntaina 27.2.
Klo 11-13 Laskiaistapahtuma Kerimäen
kirkonmäellä. Klo 11 kirkkohetki, makkaranpaistoa,
mäenlaskua ja lokariautoilua. Srk-kodilla
(Urheilukuja 2) hernerokkaa ja laskiaispullia.
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle.
Klo 14 Laskiaistapahtuma Savonrannan srk-kodilla
(Pappilantie 17). Tarjolla hernerokkaa.
Pulkkamäki. Veisumessu klo 16.

Muskari kiertää perhekerhoissa keväällä 2022

Kirkkomuskari on seurakunnan järjestämää muskaritoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Muskari on mukavaa yhdessäoloa musisoiden, laulaen, lorutellen, leikkien ja liikkuen.
Muskari tukee lapsen henkistä, hengellistä ja musiikillista
kasvua ja kehitystä sekä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.
Muskarissa musiikkia koetaan eri aistein: materiaaleja
tunnustellen, rytmisoittimia mutustellen ja ympäristöä
ihmetellen. Muskaria pitävät seurakuntamme koulutetut
lastenohjaajat.
Kirkkomuskari kiertää keväällä 2022
seurakuntamme perhekerhoissa.
Muskarihetki kestää noin puoli tuntia.
Tervetuloa mukaan muskariin!

Kellarpellon perhekerhossa (Kellarpellon srk-koti,

Aapelintie 7) 10.3. / 24.3. / 7.4. / 28.4. / 12.5.
Perhekerho torstaisin klo 9.15-11.15
Miekkoniemen perhekerhossa (Miekkoniemen srk-koti,
Ilokallionkatu 4) 17.3. / 31.3. / 21.4. / 5.5. / 19.5.
Perhekerho torstaisin klo 9.15-11.15
Nousulan perhekerhossa (Nousulan kylätalo, Koivumäentie 3, Silvola) 16.3. / 20.4. / 18.5. Perhekerho kerran
kuussa keskiviikkoisin klo 9-11
Pihlajaniemen perhekerhossa (Pihlajaniemen srk-koti,
Nuottamiehentie 2) 10.3. / 24.3. / 7.4. / 28.4. / 12.5.
Perhekerho torstaisin klo 9.15-11.15
Vauvakerhossa srk-keskuksella (Srk-keskus, Kirkkokatu
17) 9.3. / 23.3. / 6.4. / 20.4. / 11.5. Vauvakerho
keskiviikkoisin klo 13.00-14.30

Tule toteuttamaan
lasten pääsiäispolkua

Erosta ei tarvitse
selvitä yksin

Lähetystyön starttipäivä
Punkaharjulla 30.3.

Punkaharjun ja Kerimäen kappeliseurakunnat järjestävät
yhdessä lasten pääsiäispolun Kerimäellä 12.–13.4. Tulisitko
mukaan luomaan elämystä? Pääsiäispolulle tarvitaan esiintyjiä puherooleihin ja ihan vaan olemaan mukana polulla
ja sen rakentamisessa. Kysy lisää Sannilta ja Sarilta!
ke 6.4. Harjoitukset
ma 11.4. Polku rakennetaan. Kenraaliharjoitus.
ti 12.4. Aamupäivällä esityksiä ryhmille.
ti 12.4. Illalla kaikille avoimia esityksiä.
ke 13.4. Aamupäivällä esityksiä ryhmille.
ke 13.4. Iltapäivällä polun purku.

Ero on aikuiselämän suurimpia kriisejä riippumatta siitä, millainen oma asema erossa on. Pettymys, ahdistus,
luopumisen tuska ja vastauksia vaille jääneet kysymykset
voivat painaa mieltä vielä vuosienkin päästä. Vertaistuki
yhdistettynä ammattiapuun auttavat kohtaamaan eron
aiheuttamat tunteet ja ohjaavat kohti uutta alkua. Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksen Erosta eteenpäin
-ryhmä kokoontuu Savonlinnan srk-keskuksessa (Kirkkokatu 17) kymmenen kertaa. Ohjaajina toimivat perheneuvoja Kati Lounela ja diakonissa Juha Räisänen. Max. 10
osallistujaa. Osallistujat haastatellaan.

Kiinnostaako sinua lähetystyö meillä ja maailmalla? Tervetuloa tutustumaan Savonlinnan seurakunnan lähetystyön
toimintaan! Koko seurakunnan lähetyksen starttipäivää
vietetään Punkaharjulla maaliskuun lopussa. Päivän ohjelmassa ehtoollishartaus, puhetta vapaaehtoisuudesta sekä
lähetystyöstä tänään meillä ja muualla. Tarjolla on myös
lounas ja kahvit. Vieraana Lappeenrannan seurakuntien
lähetyksen työntekijät Maarit Berg ja Katriina Pyyhtiä. Kuljetus järjestetään sitä tarvitseville. Kysy kyydistä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja: Sanni Rissanen, p. 050 540 6112
sanni.rissanen@evl.fi ja Sari Vauhkonen
p. 050 310 0190, sari.vauhkonen@evl.fi

Erosta eteenpäin -ryhmä alkaa 16.3.
Ilmoittaudu 4.3. mennessä
ma-pe klo 11–12 p. 044 776 8032.

Stabat mater Tuomiokirkossa 27.3.
Paastonajan laulumusiikin merkkiteos G.B.Pergolesin Stabat mater esitetään paikallisten
solistien, kuorojen ja muusikoiden yhteisvoimin. Kuoro-osat laulaa Nuorisokuoro Linnanneidoista ja Naiskuoro Bel cantosta muodostettu kuoro, jossa yhdistyvät tyttökuoron
heleät korkeat äänet ja naiskuoron tumma täyteläinen sointi. Uutta esityksessä on kuoroosien kolmiäänisyys; muutama vuosi sitten julkaistun sovituksen matalat alttoäänet tuovat
kaksiääniseen sovitukseen lisää täyteläisyyttä. Tulkintaan tuodaan lisää voimakkaampia
nyansseja ja dramatiikkaa, rohkeampaa oopperamaista eikä vain harrasta oratorion esitystyyliä. Kuoro-osuudet ovat valmentaneet yhteistyössä kuorojen johtaja Leena Astikainen
ja kapellimestari Hannu Vesioja. Konsertissa kuullaan myös marianpäivään sopivia lauluja.

Naiskuoro Bel canto on toinen
Marianpäivän konsertin kuoroista.

Pergolesi: Stabat mater sekä
Maria-lauluja Tuomiokirkossa
marianpäivänä su 27.3. klo 18
Naiskuoro Bel canto ja Nuorisokuoro
Linnanneidot. Solisteina Tiia Jaatinen
ja Katariina Kokkonen. Mariorvokki
Marangi ja Emmi Salmi, viulu, Mimosa
Korhonen, alttoviulu, Ilkka Vesioja,
sello ja Hannu Salmenkivi, urut. Johtaa
Hannu Vesioja ja Leena Astikainen.
Vapaa pääsy. Ohjelma 20 €

Lähetystyön starttipäivä Punkaharjun srk-talolla
(Oikotie 10, 58500 Punkaharju)
ke 30.3. klo 9.30-15. Ilmoittautumiset 14.3.
mennessä ma-pe klo 9-13, p. 044 776 8095

Kohti seurakuntavaaleja 2022
Seurakuntavaaleissa 2022 valitaan seurakunnan luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle. Luottamushenkilöt
päättävät seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Ehdokkaaksi pääsee valitsijayhdistysten kautta. Valitsijayhdistykset
rekrytoivat ehdokkaita maalis-syyskuussa. Ehdokasasettelu
päättyy 15.9.
Seurakuntavaaleissa voivat äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
Savonlinnan seurakuntaan vuoden 2023 alusta liittyvän
Sulkavan vaaleissa äänestetään tulevan kappeliseurakunnan edustajat Savonlinnan seurakunnan luottamuselimiin.
Tutustu seurakunnan päätöksentekoon sivulla
savonlinnanseurakunta.fi/paatoksenteko

Yhteisvastuukeräys 2022

Liian moni nuori jää yksin, mutta ratkaisu voi löytyä läheltä:

Ole utelias ja kuuntele

Uutiset lasten ja nuorten kasvavasta pahoinvoinnista ovat pysäyttäviä. Masennus, ahdistus ja yksinäisyys
näkyvät ja kuuluvat asiantuntijoiden mukaan häiritsevänä käytöksenä ja ilkivaltana - tai sitten nuori vetäytyy ja eristäytyy täysin. Mitä aikuinen voi tehdä keventääkseen kohtuuttoman raskasta taakkaa. Yksinäisyystutkija Niina Junttila antaa neuvon, jota ei ole vaikea noudattaa.
Lasten ja nuorten väkivaltainen käyttäytyminen ja itsetuhoinen oireilu ovat hälyttävässä kasvussa. Tämä käy ilmi
yksinäisyystutkija, kasvatuspsykologian ja kasvatustieteen
professori, opetusneuvos Niina Junttilan tutkimusaineistosta, jota Junttila avasi Kirkon kasvatuksen päivillä viime
marraskuussa. Tutkimuksen mukaan keväällä 2021 kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta koki yläkoulunuorista 19 prosenttia, ammatillisten oppilaitosten nuorista
17 prosenttia ja lukiolaisista 22 prosenttia. Sosiaalista
ahdistuneisuutta koki yläkoulunuorista 35 prosenttia,
ammatillisten oppilaitosten nuorista 29 prosenttia ja lukiolaisista 37 prosenttia. Luvut ovat korkeampia kuin
milloinkaan aikaisemmin.
”Nuorten psyykkinen huonovointisuus, erityisesti kokemukset ulkopuolisuudesta ja yksinäisyydestä ovat lisääntyneet. Ihmisen selviytymiskyky erilaisista kriiseistä perustuu
pitkälti hänen sosiaalisten suhteidensa toimivuuteen. Erityisen tärkeitä läheiset ystävät, kaverit ja vertaisten kanssa
vietetty aika ovat lapsille ja nuorille, joiden käsitys itsestään
ja ympäristöstään sekä yhteiskunnan turvallisuudesta ja
keskinäisestä kanssakäymisestä on vasta muotoutumassa.
Pandemian hoito osui selviämisen kannalta juuri tähän
arimpaan kohtaan.”, Junttila kertoo.
Yksinäisyyden ytimessä on tunne
ulkopuolelle jäämisestä
Eräs tutkimusta varten haastateltu nuori kuvasi yksinäisyttään näin: ”Yksinäisyys on murskaavaa. Se iskee ja lyö
vyön alle. Usein tulee tunne, ettei ole tarpeeksi hyvä eikä
kukaan välitä. Mä luulen, että kun on yksinäinen, ei masennu vaan sitä yksinäisyydestä, vaan kaikki tunteet nousee
pintaan. Kaikki se viha, katkeruus, tai suru ja yksinäisyys
nostaa ne pintaan. Se ettei kukaan huomaa. Eikä välitä.
Ja se on kaikista pahin tunne ikinä."
Mitä me voisimme yksilöinä ja yhteisöinä tehdä tämän
nuoren ja tuhansien hänen laillaan tuntevien auttamiseksi?
Junttilan mukaan nuorten yksinäisyyden keskeinen syy on
kokemus ostrakismista eli ulkopuolelle sulkemisesta. Jos

tätä kokemusta ei synny, ei tarvitse taistella olemassa olostaan tai hakea muita keinoja tulla näkyväksi. Junttila pitää
ensiarvoisen tärkeänä sitä, että jokaiselle nuorelle syntyisi
kokemus kuulluksi ja näetyksi tulemisesta.
"Tällä hetkellä nuoret kokevat, että heidät sivuutetaan ja
heihin liittyvät päätökset tehdään jossain muualla. Joku muu
tietää heidän asiansa paremmin, kuin he itse. On tärkeää
kuulla myös niin sanottuja hiljaisia ääniä eli niitä nuoria,
jotka yleensä jäävät kuulematta. Nuoria, jotka ovat hiljaisia
tai muulla tapaa näkymättömiä. Tai vastavuoroisesti myös
niitä nuoria, jotka ovat niin äänekkäitä, että aikuisetkin
arkailevat heitä."
"Heissä on tulevaisuutemme ja se on loistava."
Vastuu yksinäisyyden torjumisesta on Junttilan mukaan
meillä kaikilla: "Vanhemmilta, opettajilta, kouluterveydenhuollolta, kuraattoreilta, koulupsykologeilta, eri sektoreiden toimijoilta - ja jokaiselta kadulla kulkijalta pitäisi
löytyä halua ja rohkeutta kohdata nuoret. Olla ihmisenä
ihmiselle. Tämä kuulostaa pehmeältä ratkaisulta, mutta on
itse asiassa yksinäisyyden kovaa ydintä. Aikuisilla voi olla
sellainen käsitys, että nuoret ovat joku yhteinäinen ryhmä,
mutta tämä ei pidä paikkaansa. Mikään ikäryhmä, ei ole
sellainen, josta voisi puhua yhtenäisenä joukkona. Jokainen
ihminen on yksilö lapsuudesta vanhuuteen. Meillä pitäisi
olla uteliaisuutta tutustua eri-ikäisiin ja erilaisiin ihmisiin."
Nuorten tilanne vaikuttaa tutkimustenkin valossa vakavalta, mutta Niina Junttila näkee tilanteessa myös runsaasti
toivoa. "Lapsissa ja nuorissa parasta on heidän viisautensa
ja näkemyksensä elämästä. Tutkimuksissa käy ilmi myös
se, miten viisaasti he itse ajattelevat tulevaisuutta ja miten
rohkeasti he ovat valmiita rakentamaan yhteiskuntaa, jossa me kaikki elämme. Nuorten pahoivoinnista suuri osa ei
ole nuorten itsensä aiheuttamaa. Järjestelmä ja olosuhteet
saavat osan nuorista voimaan huonosti, mutta iso osa nuorista voi loistavasti. Heissä on meidän tulevaisuutemme ja
se näyttää loistavalta."

Yhteisvastuukeräys 2022 nostaa esiin nuorten hädän
Yhteisvastuukeräys auttaa koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja maailmalla. Tuotosta 40 % jää
lasten ja nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten keskuksen matalan kynnyksen
toimintojen kautta. 60 % avustetaan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä
diakonia-avustuksiin. Savonlinnan seudulla nuoret saavat päättää, millaista tukea Yhteisvastuukeräyksen tuototolla järjestetään. Nuorten ideoita kerätään rippikoulukokoontumisissa kevään aikana.
*Lahjoita Savonlinnan seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen MobilePaylla numeroon 82659
tai nettilahjoituksena sivulla yhteisvastuu.fi/savonlinna Lue lisää: yhteisvastuu.fi
*Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.

Yhteisvastuutapahtumat maaliskuussa
Enonkoski

Ti 1.3. klo 10.15–12 Hernekeittolounas, srk-talo.
Kerimäki
Su 27.2. klo 11–13 Laskiaistapahtuma, lue s.3
Ti 1.3. klo 11–12 Myyjäiset, srk-koti. Hernerokkaa omiin
astioihin, laskiaispullia, puffetti.
Punkaharju
Pe 4.3. klo 10–14 Talvipäivä Pappilansaaressa. Makkaranpaistoa, ulkoilua, tekemistä kaikenikäisille. Sauna lämpiää.
Vapaaehtoinen maksu tarjoiluista.
Su 27.3. klo 14 Konsertti, srk-talo. Ohjelma 15 €.

Rantasalmi

Pe 4.3. klo 11–13.30 Villasukkia myytävänä, S-marketissa.
Ke 16.3. klo 13 Ikäihmisten kootut sutkaukset, srk-talon
kahvio. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Pe 25.3. klo 11–15 Hernerokkaa, S-Marketin kulmalla
kenttäkeittiöstä. Omiin astioihin, 7€/litra.
Savonlinnan Tuomiokirkkoseurakunta
La 19.3. klo 10–12 Yhteisvastuutapahtuma Tuomiokirkolla.
Kepparirata, ongintaa. Poniratsastusta. Myytävänä paistettuja muikkuja (rajoitettu määrä) sekä vohveleita ja kahvia.
Savonranta Su 27.3. klo 11 Kalalounas, srk-koti.

Mitä kuuluu
nuorille
Savonlinnan
seudulla?

Seurakuntauutise
meidän seudullam
Makkonen ja nuo

1. Miten kuvailisit
2. Pitävätkö uutise
3. Millaisia hyviä a
4. Jos lukijalla on
5. Mitä toivoisit a

Saara Laukkanen
1. Nuorten tilanne Savonlinnassa on tällä hetkellä menossa parempaan päin. Nuoria kuunnellaan enemmän ja meidän asioistamme oikeasti välitetään. Tietysti korjaamista on
meihin liittyvissä asioissa kuten mielenterveyspalveluissa ja
harrastusmahdollisuuksissa, mutta siihen olemme pistäneet
huomiomme.
2. Kyllä sitä nuorten ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä on,
ja siihen koko ajan haetaan ratkaisuja kaupungin toimesta
esimerkiksi nuorisotiloilla.
3. Savonlinnaan on tulossa esimerkiksi uimahyppytorni,
joka tuo varmasti monelle nuorelle iloa elämään. Nuorten
parhaaksi tehdään paljon töitä tällä hetkellä meidän seudulla
4. Nuori kannattaa ohjata matalankynnyksen palvelujen äärelle kuten Sekasin-chat, jossa voi jutella luottamuksellisesti
ammatti-ihmisten kanssa netissä tai opiskelijahuollon pariin
kuten kuraattorin juttusille.
5. Meidän alueemme nuoret ovat huippuja, ainutlaatuisia ja
tarmokkaita! Näiden nuorten tarpeista kannattaa pitää huolta, koska he voivat olla meidän tulevaisuuden Savonlinna.

Riikka Turunen
1. Niillä nuorilla, joilla menee hyvin, menee tosi hyvin.
Toisaalta on pienempi joukko nuoria, joilla on haasteita pärjäämisessä ja nämä haasteet ovat entistä suurempia. Häiritsevää
käytöstä ja ilkivaltaa esiintyy tällä hetkellä suorastaan ennen
näkemättömän paljon. Rikollisia tekoja jopa ihannoidaan.
Niitä nuoria, jotka ovat tavalla tai toisella niin sanotusti tippuneen kyydistä, on entistä vaikeampi enää saada mukaan.
2. Pitkittynyt korona-aika ja koteihin eristäytyminen näkyy
ahdistuneisuutena. Nuorille on tarjolla erityyppisiä palveluja,
mutta heitä on haastavaa saada mukaan vertaistoimintaan.
Nuoret jäävät edelleen mielellään kotiin, laitteiden äärelle.
Ahdistuneisuus voi johtua eri asioista. Nuori voi kärsiä esimerkiksi oppimisvaikeuksista. Ahdistusta on vaikea lievittää,
jos ei löydetä ratkaisuja sen todellisiin aiheuttajiin.
Nuori voi jäädä porukan ulkopuolella myös siksi, että hänellä
ei ole juuri niitä oikeanlaisia vaatteita, kenkiä ja puhelinta.
Sosiaalisen median luomat ulkonäköpaineet ja kaunisteltu
kuva muiden elämästä aiheuttaa osalle nuorista riittämättömyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta.
3. Hienoa, että Savonlinnaan on saatu koulunuorisotyöntekijä. Myös koulukuraattoreita on saatu lisää. Kaupungin
nuorisotilat ovat myös alkaneet vetää väkeä ja nuorten liikkuva
kohtaamispaikka, Walkers-auto, alkaa taas liikkua kaupungilla
kevään koittaessa. Savonlinnassa nuorten parissa toimivilla
ammattilaisilla on positiivinen yhteinen tahtotila kehittää
toimintaa nuorten kannalta paremmaksi!
4. Ensimmäinen ja tärkein asia on jutella ja arvioida, tarvitaanko ammattiapua. Jos on epävarma avun tarpeesta, kannattaa kysyä neuvoja Sosterin Lasten ja nuorten palveluluukusta tai ohjata nuori juttelemaan koulukuraattorin kanssa.

Elämänmenot

et kysyi Savonlinnan seudun nuoria näköalapaikalta tarkkailevilta, millainen nuorten tilanne on
mme. Savonlinnan nuorisovaltuuston puheenjohtaha Saara Laukkanen, projektityöntekijä Anne
orisodiakoni Riikka Turunen vastasivat seuraaviin kysymyksiin:

t nuorten tilannetta Savonlinnan seudulla juuri nyt?
et nuorten yksinäisyyden ja ahdistuneisuuden tunteiden lisääntymisestä paikkansa täälläkin?
asioita ja ilmiöitä näet nuorten elämässä juuri nyt?
huoli nuoresta, millaisen neuvon antaisit hänelle?
alueemme ihmisten tietävän nuorten elämästä?
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Nuoret tunnistavat mielenterveyden ongelmia ja uskaltavat
myös puhua niistä rohkeasti ilman häpeää. Haluan muistuttaa
meitä kaikkia aikuisia siitä, että huomataan myös se hiljainen
nuori, joka ei avoimesti tuo ongelmiaan esille.
5. Vanhemmat eivät välttämättä tiedä, mitä lapsi kohtaa
sosiaalisessa mediassa ja viestisovelluksissa. Olisi hyvä olla
kiinnostunut siitä mitä lapsi tai nuori digilaitteilla tekee ja
ottaa selville mitä sovelluksia on käytössä. On tärkeää jutella
myös siitä, mitä pitää tehdä, jos digimaailmassa kohtaa jotain ikävää, kuten ilkeän kommentin tai pelottavan videon.
Anne Makkonen
1. Nuoret ovat ehkä jakautuneet kahteen eri ryhmään: on
ne nuoret, jotka etenevät hyvin kohti tavoitteitaan elämässä
ja toisaalta ne, jotka ovat jääneet vähän tyhjän päälle eivätkä
tiedä mihin elämä kuljettaa. Olen myös huomannut, että
näiden kahden ryhmän välillä on kuilua esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien suhteen. Nuoret jäävät helposti ”hengailemaan” ilman määränpäätä. Sosiaalinen media syyllistää
helposti koko nuorten ikäryhmän. Kun yleistetään pienen
joukon häiriökäyttäytyminen kaikkien syyksi, koetaan että
nuorilta puuttuu kuunteleva aikuinen, joka aidosti tuntee
nuoria ja kuuntelee heitä. Provosointia pitäisi suitsia. Kun
aikuiset keskustelevat nuorten kanssa avoimesti ja aidosti,
voidaan luoda yhdessä toimintamalleja ja rajoja nuorille.
2. Valitettavasti kyllä. Olen keskustellut nuorten kanssa ja
nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen jonot ovat liian
pitkät. Nuori tarvitsee apua juuri silloin, kun sitä hakee.
Nuori elää hetkessä ja tunteessa, jolloin hän helposti hakee huonoon oloonsa niitä vääränlaisia hoitokeinoja kuten
vaikka päihteitä ja vääränlaista seuraa. Eniten huolestuttaa
80-luvun pussikaljakokeilujen muuttuneen tämän päivän
kannabiskokeiluihin. Eli mennään heti huumaaviin aineisiin
ja jopa vahvoihin sellaisiin. Tarvitaan lisää ohjattua toimintaa
ja lämmin paikka, jonne mennä viettämään aikaa sellaisten
aikuisten seuraan, jotka aidosti ovat kiinnostuneita heidän
asioistaan - eli nuorisotiloja.
3. Meidän seudullamme nuoret ovat paljon avoimempia ja
puhuvat sellaisista asioista, joista en itse nuorena puhunut.
Toki he avautuvat luotettavalle aikuiselle. Nuorilla on halu
osallistua etenkin, jos toiminta on heille mieluista. Nuorilla
on side toisiinsa, joka näkyy myös toisista huolehtimisena.
Nuoret välittävät toisistaan.
4. Ole aikuinen ja kysy nuorelta, mitä hänelle kuuluu, kuinka voin auttaa? Ottamalla yhteyttä alueen nuorisotyöhön tai
Ohjaamoon, saa ohjeita, joilla voi saada viranomaisapuakin.
Ota nuori mukaan yhteydenottotilanteisiin, jotta hän myös
oppii itse parhaan järjestelmien käytön. Kulje rinnalla.
5. Nuoret eivät ole vielä kypsiä aikuisia. Joskus syy epäasialliseen käytökseen voi kertoa nuoren pahasta olosta, johon hän
tarvitsee meitä aikuisia tuekseen. Nuoret ovat aivan huipputyyppejä, aitoja ja ihania, jokainen aivan omanlaisensa. Jokainen meistä on arvokas juuri sellaisena, kun on.

Saara Laukkanen on 17-vuotias Savonlinnan lyseon
lukion opiskelija. Hän edustaa kouluaan Savonlinnan
nuorisovaltuustossa ja toimii sen puheenjohtajana. Saara
on myös Etelä-Savon nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Riikka Turunen tekee srk:ssa nuorisotyötä ja rippikoulutyötä ja toimii erityistä tukea tarvitsevien nuorten
parissa. Riikka on seurakunnan edustaja Nepparissa
eli nuorten monialaisessa ohjaus- ja palveluverkostossa.

Anne Makkonen katsoo nuorten elämää nuoren aikuisen
äitinä, pitäjän vapaaehtoistyöntekijänä ja työn kautta.
Työssään Anne tekee sosiaalista ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa olevien kanssa.
Seurakunta järjestää lapsille ja nuorille mm.
viikkotoimintaa, leirejä, retkiä ja tapahtumia.
Tutustu: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan
Jos tilanne nuoren kanssa on kiristynyt yli omien
voimien, Perheasian neuvottelukeskus tarjoaa maksutonta keskusteluapua. Tulla voi yhdessä tai yksin.
Varaa aika: ma-pe klo 11-12 p. 044 776 8032

KASTETUT Viikko 47 Aarre Eino Tuomas Kainulainen (Ekoski), Iivo Reino Kalevi Kemppainen, Krizia Keyla Kajol Mendieta (Rsalmi), Emilia Jasmin Mäkinen (Rsalmi), Elmo Matti
Kalevi Tynkkynen Viikko 48 Eino Juhani Honkanen (Pharju),
Evelina Sara Pauliina Hämäläinen (Kmäki), Martha Eevi Orvokki Muukkonen (Kmäki), Iivari Eino Juhani Sopanen (Rsalmi), Aaro Eemil Viljakainen (Rsalmi) Viikko 49 Tuuli Hilma
Ellinora Karvinen, Leon Loisto Kaarlo Kohonen, Venla Ellen
Malkki (Kmäki), Milla Aino Turtiainen (Pharju), Saku Eino
Henrik Turunen Viikko 50 Joona Anton Johannes Immonen
(Kmäki), Väinö Olavi Ensio Nykänen (Kmäki), Jerry Joa Armas
Töppönen, Siiri Bertta Sofia Eronen (Rsalmi) Viikko 51 Heppu
Urho-Karhu Kupiainen (Pharju), Ilona Lilla Lydia Muhonen,
Eetu August Henrik Snell (Kmäki) Viikko 1 Nella Isla Aurora
Paakkunainen (Pharju) Viikko 2 Elias Pekka Henrik Sysioja
(Ekoski), Paavo Antero Toivonen, Viikko 3 Joel Toivo Ilmari
Suomalainen, Aino Elli Ilona Nevalainen (Ekoski) Viikko 4 Arttu Markku Juhani Luostarinen, (Ekoski) Viikko 5 Nella Varpu
Olivia Heikkinen (Ekoski), Joona Luukas Juuti, Ninni Taimi
Emilia Kaasinen (Ekoski), Ulla Liisa Elviira Laamanen (Kmäki),
Tomas Otso Petteri Terävä Viikko 6 Hilda Elsa Maria Kyttälä,
Tatu Ukko Olavi Parkkonen, Fiona Hilma Ester Juuti (Kmäki)
Viikko 7 Anniina Meiju Maria Karjunen, Pertti Kaarlo Rafael
Luukkanen, Emma Maija Nikkonen (Ekoski), Andreas Seppo
Samuel Pitkänen, Alma Josefiina Raassina, Iris Minea Alexandra Romppanen (Rsalmi), Martta Sofie Charlotta Saariniva
AVIOLIITTOON AIKOVAT Viikko 4 Ari Knaapinen ja Minna Heiskanen Viikko 6 Miina Auroora Valkonen ja Eero Olavi Pietari Mähönen Viikko 7 Arja Kaarina Saarikoski ja Esko
Olavi Kiiski
KUOLLEET Viikko 47 Anja Liisa Titoff 90v, Altti Untamo
Wright 89v, Raili Ritva Inkeri Hänninen 88v (Pharju), Sinikka
Laukkanen 88v, Saimi Sylvia Tirkkonen 87v (Rsalmi), Martti
Kalevi Sairanen 85v (Kmäki), Erja Marketta Kupiainen 81v
(Pharju), Helli Kaarina Kupiainen 79v (Pharju), Timo Oskari
Heikkinen 76v, Aini Vilhelmiina Jakonen 75v, Arja Anneli Parviainen 72v, Veijo Olavi Falck 70v, Merja Annikki Holopainen
67v Viikko 48 Sylvi Kaarina Parkkinen 100v (Sranta), Sally Edit
Neuvonen 97v, Eeva Maija Laukkanen 95v (Pharju), Eero Antero Kautonen 94v (Kmäki), Teuvo Tapio Mäenpää 91v, Elna
Maria Tynkkynen-Vainikainen 90v (Rsalmi), Meeri Kyllikki
Karjalainen 89v (Kmäki), Sirkka Kaarina Tiainen 89v, Leena
Inkeri Tuunanen 89v (Pharju), Veikko Kosti Piirainen 85v, Risto Juha Piitulainen 83v, Leena Marjatta Matikainen 82v, Kari
Aatos Muhonen 70v (Ekoski) Viikko 49 Vieno Elina Sairanen
88v (Pharju), Väinö Nousiainen 87v, Teuvo Olavi Suomalainen
87v (Sranta), Esa Jalmari Teräväinen 80v, Veikko Olavi Kosunen
77v, Rauha Vilhelmiina Siivonen 74v (Sranta), Heikki Juhani
Forssell 54v Viikko 50 Olga Makkonen 104v (Kmäki), Maija
Ihanelma Tammisuo 91v, Reino Kalevi Hirvonen 90v, Osmo
Väinö Ruija 90v, Irja Pirkko Kaskinen 88v (Pharju), Seija Liisa
Honkanen 88v (Sranta), Veli Matti Männynsalo 87v (Ekoski),
Pirkko Tuulikki Päivinen 86v, Terttu Marjatta Kosonen 85v, Aulis
Heinonen 81v, Teuvo Johannes Muttonen 81v, Martti Ilmari
Liukko 80v (Ekoski), Antti Armas Kaukinen 80v, Jukka Veli
Holopainen 65v (Rsalmi), Arto Olavi Toivanen 65v, Juha-Pekka
Lintunen 60v (Rsalmi) Viikko 52 Terttu Kaarina Karsikko 92v,
Erkki Sakari Soukkalahti 91v, Salme Lea Anelma Loikkanen
86v, Harri Kullervo Koponen 85v (Sranta), Laina Sirkka Leinikka 82v (Pharju) Viikko 1 Väinö Ensio Laakkonen 96v, Eila
Marjatta Kapanen 92v, Lahja Mirjam Laukkanen 90v (Pharju),
Kerttu Siviä Purhonen 90v (Rsalmi), Kaisu Hellin Marjatta
Purhonen 87v (Rsalmi), Reino Olavi Lähdesmäki 87v, Kyösti
Kalevi Litmanen 83v, Eero Taavetti Soisalo 80v (Sranta), Veli
Reino Ilmari Häkkinen 77v (Rsalmi), Mirja Kaarina Lankola
75v, Matti Einari Immonen 74v, Annikka Tuomenvirta 70v
(Pharju), Markku Aapeli Kärkkäinen 53v (Kmäki) Viikko 2
Elma Inkeri Hämäläinen 101v (Kmäki), Aarne Olavi Mustapää
91v, Liisa Sirkka Rinkinen 90v (Ekoski), Sinikka Liisa Lahtinen
90v (Pharju), Sirkka Inkeri Vauhkonen 86v (Pharju), Maire
Sinikka Räisänen 83v (Rsalmi), Usko Antero Juhani Hirvonen
75v (Kmäki), Seija Anneli Kosonen 75v, Paula Sinikka Roivio
75v Viikko 3 Loviisa Harjurinne 91v, Pertti Jalmari Hypèn 91v,
Hilkka Pellinen 89v, Oiva Matti Turtiainen 88v (Sranta), Martti
Olavi Pokkinen 87v, Antti Juhana Leskinen 85v, Aune Sisko
Purhonen 80v (Ekoski), Rainer Rafael Kalliomäki 76v (Pharju),
Terho Eino Ensio Turunen 74v, Heikki Olavi Tirkkonen 69v,
Päivi Seija Helena Luostarinen 65v, Mari Kaarina Laakkonen 52v
(Pharju), Petri Juhani Turtiainen 45v (Kmäki) Viikko 4 Tenho
Verner Vuohensalo 95v (Kmäki), Elvi Anna-Liisa Pärkinen 91v
(Sranta), Erkki Tapio Korpela 88v, Kaarlo Kalervo Litmanen
87v (Pharju), Pirjo Tuulikki Heinimö 78v (Rsalmi), Vesa Jukka Sakari Silvennoinen 66v (Kmäki), Ari Olavi Kinnunen 58v,
Marko Olavi Lundberg 55v Viikko 5 Eila Inkeri Pesonen 92v,
Eeva Liisa Tynkkynen 91v, Elsi Maria Rantasuo 88v, Marja
Leena Karpala 83v, Ritva Anneli Wahlström 82v (Kmäki), Erja
Hannele Savolainen 53v (Rsalmi) Viikko 6 Aune Inkeri Tiilikainen 97v (Rsalmi), Aune Kaarina Myllys 91v (Pharju), Esko
Aarre Mikael Harju 90v, Hilkka Elviira Loikkanen 87v, Sirkka
Liisa Jouhki 78v (Kmäki), Ritva Anneli Sinisalo-Honkanen
78v, Pirkko Annikki Lundberg 76v, Arto Olavi Nykänen 64v
Viikko 7 Helmi Heleena Rinkinen 101v, Kaari Irene Koponen
88v, Maija Annikki Taavitsainen 86v, Pertti Juhana Rautiainen
83v, Tapani Behm 80v, Seija Tuulikki Kinnunen 75v (Rsalmi),
Eira Sirkku Tellervo Helin 73v (Rsalmi)
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Markus Pehkonen?

Uuden
kiinteistöpäällikön
kuulumisia
Markus Pehkonen aloitti Savonlinnan seurakunnan kiinteistöpäällikkönä joulukuun 2021 alussa.
Ensimmäiset kolme kuukautta ovat menneet uutta opetellen, mutta täydessä työn touhussa.
Kiinteistöpäällikkö johtaa, valvoo ja kehittää seurakunnan
kiinteistöpalveluja, vastaa kiinteistöjen myynnin valmistelusta ja rakennushankkeiden hallinnollisesta suunnittelusta,
toteuttamisesta sekä valvonnasta. Lisäksi kiinteistöpäällikkö toimii suntioiden, seurakuntamestareiden ja vahtimestareiden esimiehenä ja vastaa koko palvelukokonaisuuden
johtamisesta ja kehittämisestä. Kiinteistöpäällikkö vastaa
myös seurakunnan metsätalouden hoidosta yhdessä metsäasiantuntijoiden kanssa.
”Työnkuva on laaja ja monipuolinen”, Markus Pehkonen kuvailee kolmen ensimmäisen kuukauden tunnelmia.
"Tehtävään perehtymistä on omalta osaltaan helpottanut
se, että seurakunnan kiinteistöt ja myös osa työntekijöistä
olivat minulle tuttuja jo aikaisemmista työtehtävistä edellisessä työpaikassa."
Pehkonen siirtyi seurakunnan viranhaltijaksi suoraan yritysmaailmasta. Työ julkisella sektorilla ei sinänsä ole tuonut mukanaan isompia yllätyksiä, mutta yhden merkittävä
eron uusi kiinteistöpäällikkö on havainnut. ”Seurakunnassa
päätöksenteko on erilaista kuin yrityksessä. Aikaisemmissa työtehtävissäni olen hoitanut niin pieniä kuin isojakin
hankkeita ja niissä hallinnon osuus ja päätösten teko on
ollut nykyiseen verrattuna suorempaa. Tämä ei sinällään
ole haaste vaan pikemminkin uusien toimintatapojen oppimista, mikä motivoi lisää ja saa perehtymään uusiin asioihin tarkemmin.”
Muutosten keskellä uutta kehittäen
Markus Pehkosen johtama kiinteistötoimi elää juuri nyt
suurten muutosten aikaa. ”Kuten koko seutukunnan, myös
seurakunnan jäsenistön ikärakenne on muuttunut niistä
ajoista, kun valtaosa kiinteistöistä on rakennettu. Rakennusten käyttö on myös vähentynyt liitosten myötä. Nyt on
erittäin tärkeää ennakoida rakennusten tulevaa käyttöä ja
sitä, millaisia tarpeellisia muutoksia ja korjauksia tarvitaan
seurakuntalaisten hyväksi. Energian hintojen nousun takia
myös rakennusten energiatehokkuutta on pyrittävä parantamaan”, Markus Pehkonen luettelee.
Entä miten jo yli kaksi vuotta jatkunut korona-aika näkyy seurakunnan kiinteistöpalveluiden arjessa? ”Koronatilanne on vaikuttanut tilojen käyttöön todella paljon ja
tuonut esille myös haavoittavuuden asioiden käsittelyssä,
kun työntekijät eivät ole aina voineet työskennellä virallisella työpisteellä. Asioiden sähköistäminen oli jo lähtenyt
käyntiin ennen tuloani ja sen jatkamista pidän tärkeänä.
Tästä eteenpäin olemme valmiimpia asioiden hoitamiseen
myös etänä.”

Markus Pehkosen ensimmäisen työvuoden aikana valmistellaan myös seurakuntaliitosta, jonka myötä Sulkavan
seurakunta liittyy Savonlinnan seurakuntaan vuoden 2023
alussa. Seurakunnan alue siis laajenee entisestään ja kiinteistöjäkin tulee lisää huomattava määrä.
”Seurakunta on maantieteellisesti niin laaja, että sääolot
voivat vaihdella alueiden välillä paljonkin. Myös välimatkan
seurakunnan sisällä ovat pitkiä. Seurakunnalla on ensi vuoden alusta alkaen yhteensä seitsemän kirkkoa ja huomattava
määrä muita kiinteistöjä. Näiden kunnossapitäminen seurakunnan päätoimen rinnalla vaatii huolellista suunnittelua.
Korjauksia ja saneerauksia joudutaan toteuttamaan pitkällä
aikavälillä. Sulkavan kiinteistöihin en vielä ole perehtynyt,
mutta toivottavasti jo kesällä pääsen tutustumaan niihinkin.”
Kiinteistöstrategia ja metsäsuunnitelma
määräävät suunnan arjen työlle
Savonlinnan seurakunnan kiinteistöpalveluja johdetaan
ja kehitetään kiinteistöstrategian mukaisesti. Strategiassa
on listattu mm. säilytettävät ja myytävät kiinteistöt sekä
tulevat investoinnit. Strategia ulottuu nyt vuoteen 2025
asti. Miten uusi viranhaltija arvioi strategian tavoitteiden
toteutumista tässä vaiheessa?
”Rakennuskustannusten huomattava nousu lähiaikoina
heijastuu myös kiinteistöjen ja tonttien myyntiin. Kiinteistöjen myyminen tulee näin ollen olemaan haastavaa ja jo
myynnissä olevien kiinteistöiden kauppa on käynyt nihkeästi. Strategiassa säilytettäväksi määriteltyjen kiinteistöjen
lista on myös pitkä ja niiden mahdolliset korjaustarpeet on
selvitettävä hyvin ennen mahdollisia investointeja."
Seurakunnan sitoutuminen ympäristöstä huolehtimiseen
sekä Hiilineutraali kirkko 2030 -ohjelma näkyvät kiinteistöpalveluiden arjessa monella tapaa. ”Ympäristödiplomia
valmistellaan ja kiinteistöjen energiatehokkuutta pyritään
jatkuvasti parantamaan. Seurakunnalla on tällä hetkellä
yksi kiinteistö öljylämmityksen piirissä ja siihen on jo selvitetty vaihtoehtoisia energialähteitä, jotka olisivat ympäristöystävällisempiä.”
Seurakunta omistaa lähes 3300 hehtaaria metsää. Metsien
hoitoa, käyttöä ja suojelua ohjaa metsäsuunnitelma, joka on
laadittu vuosille 2021–2030. ”Tätä suunnitelmaa on nyt
ryhdytty toteuttamaan yhdessä metsäasiantuntijoiden
kanssa. Metsäsuunnitelma on tällä hetkellä asiantuntijoiden ja seurakunnan viranhaltijoiden käytössä, mutta
valmistelemme parhaillaan Metsäsuunnitelman sähköisen
version avaamista ainakin keskeisiltä osiltaan kaikkien
tarkasteltavaksi.”

"Olen syntynyt Savonlinnassa 1978. Töiden
takia olen asunut useassa eri kaupungissa.
Viimeisin asuinpaikka ennen Savonlinnaa oli
Lappeenranta. Lappeenrannassa valmistuin AMK
rakennustekniikan tuotantolinjalta 2006. Koulun
ja töiden johdosta Lappeenranta tuntui viihtyisältä asuinpaikalta ja siellä asuinkin aina 2013
alkuvuoteen saakka, jonka jälkeen tulin paluumuuttajana Savonlinnaan. Lappeenrannassa
perhe kasvoi kahdella pojalla, jotka ovatkin jo
11- ja 16-vuotiaita. Poikien kanssa vietetään
paljon aikaa mm. lumilautaillen ja matkustellen.
Poikien yhteinen harrastus on tällä hetkellä
mopot ja isän on mukava laitella niitä
yhdessä heidän kanssaan."

Seurakunnan
kaunein rakennus?
"Kerimäen kirkko on rakennusteknisesti yksi
hienoimpia rakennuksia. Kirkon sisäpuoliset
rakenteet ja aikakausi, jolloin se on rakennettu,
nostaa sen arvostusta entisestään. Työn puolesta
olen päässyt tutustumaan siihen lähemmin ja
arvostus vain lisääntyy kerta kerran jälkeen. Kirkkoon on tulossa remontteja tulevaisuudessa ja on
kunnia olla mukana viemässä niitä eteenpäin."
"Ulkopuolelta minua kiehtoo Laitaatsillan kellotapuli uusittuine paanukattoineen ja pihapiireineen. On ilo voida sanoa, että meillä seurakunnassa vaalitaan vanhoja rakennustapoja ja
kunnioitetaan vanhoja rakennuksia.
Iso kiitos kuuluu myös Marko Ruuskaselle
kiviaitojen korjauksista."

Ensivaikutelmat ?
"On kiinnostavaa työskennellä useiden eri
henkilöiden kanssa sekä useiden eri asiakokonaisuuksien parissa. Työkaverit ovat ottaneet minut
avoimesti vastaan. Myös minulle uusista asioista
kyseleminen on täällä mutkatonta.
Haasteista vielä lyhyen virkaurani aikana on
päällimmäiseksi noussut ajan käytön jakaminen
monien asioiden kesken. Seurakunnalla on
useita kiinteistöjä ja erilaisia kohteita, joiden
läpikäyminen ja kartoitus vie oman aikansa.
Tämän hoitaminen muiden työtehtävien rinnalla
vaatii ajankäytön suunnittelua.”

Kiinteistötyöryhmä?
"Seurakunnan kiinteistötyöryhmään kuuluu neljä
seurakunnan luottamushenkilöä, kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja. Kiinteistötyöryhmä
valmistelee seurakunnan kiinteistöihin liittyvää
päätöksentekoa ja voi esimerkiksi tarvittaessa
tutustua kiinteistökohteisiin kirkkoneuvoston
puolesta. Ryhmä kokoontuu muutamia kertoja
vuodessa tai tarvittaessa."

Tutustu kiinteistöstrategiaan:
savonlinnanseurakunta.fi/
paatoksenteko

Yli 2000 vuotta
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työtä ihmisarvon puolesta

Seurakuntauutisissa alkaa nyt Kirkon diakonian juhlavuoden juttusarja, Diakoniatyö tutuksi, jonka ensimmäisessä osassa tutustutaan diakonian historiaan ja teologiaan.
Tiestikö, että diakoniatyöntekijöidemme 300-luvulla jKr. eläneiden kollegojen ystävällisyys ja avuliaisuus ärsytti Rooman keisari Julianusta? Tai että Laurentius
niminen diakoni marssitti kerran keisarin palatsin pihalle joukon köyhiä, rampoja ja sokeita? Diakoniatyön historia tosiaan ulottuu aina Jeesuksen aikoihin asti.
”Mitä tahdotte ihmisten tekevän teille,
tehkää niin te myös samoin heille.”
Diakonia on kristillisestä uskosta nousevaa auttamistoimintaa, jonka lähtökohtana on, että hädässä olevien auttaminen
on Jumalan tahto. Vanhassa testamentissa Herra sanoo, että
hänen silmissään arvokasta on, että ”taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman,
vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi?”
(Jes. 58:6-7).
Jumala itse huolehtii hädänalaisista ja siksi hän sanoi israelilaisille: ”Herra, teidän Jumalanne - - huolehtii leskien
ja orpojen oikeuksista, hän rakastaa muukalaista ja ruokkii
ja vaatettaa hänet. Samoin tulee myös teidän rakastaa muukalaista; olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä.”
(5. Moos 10:17-19).
Jeesus jatkoi samoilla linjoilla ja opetti, että kurjille lähimmäisille tehty hyvä, kuten nälkäisten ruokkiminen,
janoisten juottaminen, alastomien vaatettaminen sekä sairaista ja vangeista huolehtiminen on tehty hänelle itselleen. Vastaavasti, hätää kärsivän lähimmäisen auttamatta
jättäminen on hänen itsensä auttamatta jättämistä (Matt
25). Hänen etiikkansa kulmakivi, niin sanottu ”Kultainen
sääntö” käskee auttamaan hätää kärsiviä: ”Mitä tahdotte
ihmisten tekevän teille, tehkää niin te myös samoin heille.”
Varhaiskirkko noudatti Jeesuksen opetuksia. Tästä on osoituksena se, mitä kristinuskoa vastustanut Rooman keisari
Julianus kirjoitti 300-luvulla jKr. seurakuntien diakoniatyöstä. Hänen mukaansa kristinuskon leviämistä oli eniten
edistänyt ”galilealaisten ystävällisyys muukalaisia kohtaan,
vainajien haudoista huolehtiminen ja heidän hurskas elämänsä, niin teeskenneltyä kuin se onkin. Onhan häpeällistä,
että kun yhdenkään juutalaisen ei koskaan tarvitse kerjätä ja
kun jumalattomat galilealaiset ruokkivat omien köyhiensä
lisäksi meidänkin köyhämme, kaikki näkevät etteivät meikäläiset saa meiltä apua.”

1.9.2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä,
kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen
diakonissa, Matilda Hoffman.
Tämän kunniaksi vietämme diakonian juhlavuotta.
Lue lisää: evl.fi/diakonianjuhlavuosi2022

”Tässä on kirkon todellinen aarre."
Erityisen diakonian viran olemassaoloa on perusteltu Apostolien tekojen 6. luvulla, jossa kerrotaan kuinka Jerusalemin
alkuseurakunnassa syntyi kiistaa päivittäisten ruoka-avustusten jakamisesta. Apostolit eivät halunneet käyttää aikaansa
ruoan jakamiseen, vaan kehottivat seurakuntaa valitsemaan
seitsemän miestä hoitamaan tätä tehtävää.
Seurakunnissa oli jo Paavalin aikaan (50-luvulla jKr.)
”diakoni” -niminen palveluvirka tai -tehtävä, mutta se oli
sisällöltään laajempi kuin Apostolien teoissa kuvattu. Auttamistyön lisäksi diakoni teki seurakuntaa palvellessaan
paljon muutakin kuin jakoi avustuksia, mm. opetti kristinuskon sisältöä, toimi viestin viejänä seurakuntien välillä
sekä joskus rahoittajana eli ”mesenaattina”. Paavali mainitsee
kirjeessään Kenkrean seurakunnan naispuolisen diakonin
nimeltä Foibe.
Myöhemmin diakonista tuli eräänlainen piispan oikea
käsi. Laurentius-nimisestä diakonista kerrotaan, että Rooman seurakuntaa kohdanneen vainon aikaan hän oli ainoa
seurakunnan työntekijöistä, jota ei vangittu. Hän jatkoi
seurakunnan toimintaa ja jakoi piispansa ohjeiden mukaisesti varoja köyhille. Vallanpitäjät keksivät, että Rooman seurakunnan täytyi olla rikas ja käskivät Laurentiusta
tuomaan keisarille seurakunnan aarteet. Hän toi palatsin
pihalle köyhät, sokeat ja rammat, ja sanoi: ”tässä on kirkon
todellinen aarre”.
1800-luvun diakonissaliike elvytti Raamatun
esikuvien mukaisen auttamistoiminnan
Nykymuotoisen luterilaisen kirkon diakonian alkuna on
saksalaisen papin, Theodor Fliednerin toiminta. Hän teki
työtä köyhien ja huono-osaisten parissa. Heitä oli Fliednerin

kotikaupungissa, Kaiserswerthissä, paljon, sillä ihmiset olivat
ajautuneet talousvaikeuksiin läheisen tehtaan sulkemisen
vuoksi. Niinpä Fliedner aloitti Kaiserswerthissä vuonna
1836 ”diakonissojen” koulutuksen. Hän halusi elvyttää
raamatullisten esikuvien mukaisen auttamistoiminnan ja
siihen keskittyvän viran. Toiminta sai aikaan kansainvälisen
ja nopeasti kasvavan diakonissalaitosliikkeen.
Helsinkiinkin perustettiin varakkaan lesken, Aurora Karamzinin, aloitteesta vuonna 1867 kaiserswerthiläiseen liikkeeseen kuuluva diakonissalaitos. Viipuriin taas perustettiin
Diakonissalaitos vuonna 1869 Dresdenin diakonissalaitoksen suomalaisen diakonissan Olga Hackmanin testamenttivaroilla sekä muiden Hackmanin perheenjäsenten lahjoittamilla varoilla. Viipurin saksalaisen seurakunnan kirkkoherra Aleksander Sonny vihki 1.9.1872 Matilda Hoffmanin
diakonissaksi Pietari-Paavalin kirkossa.
Sisar Matildan vihkimys oli ensimmäinen suomalainen
diakonissavihkimys ja todennäköisesti ensimmäinen vihkimys, jossa nainen vihittiin palvelemaan kirkkoamme.
Diakonissalaitokset eivät olleet järjestäytyneet seurakuntien
osiksi, vaan olivat ”sisarkoteja”, sairaanhoitoa ja sosiaalista
avustustoimintaa harjoittavia kristillisiä laitoksia, eräänlaisia luostareita.
Diakonia kasvaa kirkon lakisääteiseksi tehtäväksi
1900-luvun alkupuolella seurakunnat alkoivat ottaa diakonissoja palvelukseensa, ja heitä alettiin kutsua seurakuntasisariksi. Seurakuntasisarten palkkaamisessa Savonlinnan
ja Kuopion hiippakunnan seurakunnat olivat ensimmäisiä.
Seurakuntasisarten työ oli lähinnä kotisairaanhoitoa, ja
yhteistyö kunnanlääkärin kanssa oli tiivistä. Usein kunta
osallistui seurakuntasisaren palkan maksuun.
Jatkosodan aikana diakoniatyö virallistettiin osaksi seurakuntien toimintaa. Kirkkolakiin tehtiin vuonna1943 muutokset, joilla diakoniasta tehtiin seurakunnan lakisääteinen
tehtävä: ”Kristillisen laupeudentoimen tarkoituksena on
kristillisestä rakkaudesta johtuva hengellisen, ruumiillisen
ja aineellisen avun antaminen seurakunnan hädänalaisille, ja sen tulee erityisesti kohdistua niihin, joiden hätä on
suurin tai joihin muu avustustoiminta ei ulotu. Seurakunnan laupeudentoimen harjoittamista varten jokaisen seurakunnan tulee ottaa palvelukseensa tarvittavia diakoneja
tai diakonissoja.” Perinteistä sairaanhoitodiakoniaa pyrittiin
laajentamaan hengelliseen ja sosiaaliseen suuntaan.
"Diakonia lähtee alttarilta."
1953 Järvenpään Seurakuntaopistossa aloitettiin diakonikoulutus, joka oli avoin molemmille sukupuolille. Nyt myös
miesten oli mahdollista kouluttautua diakoniatyöhön, ja
vähän myöhemmin myös diakonissoiksi. Ero diakonin ja
diakonissan välillä ei ole viranhaltijan sukupuolessa vaan
siinä, että diakonissan koulutuksessa on mukana sairaanhoitajan opinnot, diakonin koulutuksessa taas sosiaalityön
opintoja. Käytännön seurakuntatyössä ero ei ole suuri.
Diakonian virka on palveluvirka, joka kuuluu kirkon
hengelliseen työhön. Se tarkoittaa, että vaikka diakonia
on syvästi inhimillistä, se ei ole pelkästään sitä. Diakoniaa
tehdään Kristuksen käskystä, hänen valtuuttamanaan ja
hänen antamansa voiman ja motivaation avulla. Tämä ilmaistaan joskus sanomalla, että ”diakonia lähtee alttarilta”.
Se tarkoittaa, että ehtoollisella kohdattava Kristus lähettää
diakonissat ja diakonit, mutta myös muut seurakuntalaiset
lievittämään kaikkea mahdollista inhimillistä hätää.
Teksti: Sammeli Juntunen ja Mari Kulmala
Lähteet: Auttamisen teologia, toim. Kari Latvus ja Antti
Elenius, Kirjapaja 2007, Helsinki. www.hdl.fi/blog/145vuotta-sitten-vihittiin-ensimmainen-diakonissa

SAVONLINNAN
SEURAKUNTA

Kirkkoherranvirasto palvelee ma-pe klo 9–13 p. 015 576 800 ja savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan kerran pe 8.4. Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi
savonlinnanseurakunta.fi

Savonlinnan tuomiokirkko seurakunta
Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 7768 016
Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa su klo 10. Kuunnteltavissa nettiradiosta savonlinnanseurakunta.fi
Hengen ravintola Leipä maanantaisin srk-keskuksessa
lounas klo 11-12 (vap. eht. maksu), arkimessu klo 12.
Arkimessu Pääskylahden kirkossa torstaisin klo 10.30.
Su 27.2. ja su 27.3. klo 13 Messu Oravin rukoushuoneella
Su 27.2. ja su 13.3. klo 16 Uuden elämän ilta, Pääskylahden srk-talo.
Ti 1.3. klo 18 Yhteiskristillinen rukousilta, Helluntaiseurakunnalla, Tottinkatu 4.
Ti 15.3. klo 18 Rauhanyhdistyksen seurat, Kellarpellon
srk-koti.
La 19.3. klo 10-12 Yhteisvastuutapahtuma Tuomiokirkon mäellä Lue lisää alla.
Su 20.3. klo 10 Lähetyspyhän messu Tuomiokirkossa.
Su 20.3. klo 16 Perhemessu kaikenikäisille, Säämingin
srk-talo, Sääminginkatu 4. Kesto n. 45 min. Lopuksi
syödään yhdessä.
Su 27.3. klo 15 Yhteisen leivän jaamme -messu, Säämingin srk-talo.
Su 27.3. klo 18 Pergolesi: Stabat Mater ja Maria-lauluja,
Tuomiokirkko. Vapaa pääsy, ohjelma 20 €. Lue lisää s. 3.
La 2.4. klo 17 Loistomessu Tuomiokirkossa. Yhteistyössä
Loiston kanssa.
Su 3.4. klo 14 Savonlinnan Naiskuoron konsertti Säämingin srk-talon salissa, johtaa Maija Keskinen.
Ti 5.4. klo 18 Yhteiskristillinen rukousilta, Savonlinnan
Vapaaseurakunnalla, Olavinkatu 40.
Pe 8. - su 10.4. Kevätleiri 4.-6. luokkalaisille, Hirvaslahti.
Ilm. 27.3. menn. Lisätiedot alla.
Enonkosken kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Su 6.3. klo 13 Messu luostarissa.
Ti 15.3. klo 12 Kinkerit, vanhustentalojen kerhohuone.
Aiheena ”kotikirkko”. Kahvitarjoilu.
Pe 18.3. klo 11-12.30 Yhteisöruokailu, srk-talo.
Su 20.3. klo 13 Messu kirkossa.

La 26.3. klo 18 Iltahartaus luostarissa. Yhteinen iltatee.
Su 27.3. klo 16 Messu kirkossa.
Ti 29.3. klo 18 Vanhempien tilaisuus Enonkosken seurakuntatalossa. Mukana Kati Lounela perheasiainneuvottelukeskuksesta. Alustus ja keskustelua. Lastenhoito
järjestetty. Tarjoilua.
Kerimäen kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen
p. 050 540 6111
Jumalanpalvelus su klo 10 talvikirkossa, ellei toisin
mainita.
Kaikille avoin yhteisöruokailu 8.3. alkaen tiistaisin srkkodilla klo 11-12.
Su 27.2. klo 11-13 Laskiaistapahtuma kirkonmäellä.
Klo 11 kirkkohetki, makkaranpaistoa, mäenlaskua ja
lokariautoilua. Srk-kodilla (Urheilukuja 2) hernerokkaa ja laskiaispullia. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle.
Ke 2.3. klo 18 Tuhkakeskiviikon iltakirkko talvikirkossa.
Su 6.3. klo 16 Tuomaslaulumessu, talvikirkossa.
La 12.3. klo 10 Hiihto- ja ulkoilutapahtuma. Lähtö:
Kerimäki, Taimitarha ja Kerimaan Lomakeskuksen parkkipaikka. Taimitarhan laavulla mehutarjoilu klo 10.30-13.
Mukana rovasti Toivo Loikkanen. Huosion majalla klo
11-13 nokipannukahvia. Järjestäjät: Kerimäen Eläkkeensaajat, MLL Kerimäki, Kerimäen kappeliseurakunta ja
Pyhät Polut-yhdistys. Lisätiedot kirkollisissa ilmoituksissa.
Su 20.3. klo 10 Messu talvikirkossa. Lähetyspyhä, messun
jälk. lähetyslounas ja -tilaisuus srk-kodilla.
Su 27.3. klo 10 Messu talvikirkossa. Parikanniemen työn
kirkkopyhä, messun jälk. päivätilaisuus ja tarjoilua srkkodilla.
Su 3.4. klo 16 Iltapäivämessu talvikirkossa.
Punkaharjun kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Pe 4.3. klo 10-14 Talvipäivä Pappilansaaressa. Lue lisää
Yhteisvastuu-tapahtumasta s. 4.
Ti 8.3. klo 15 Laulukööri, srk-talo. Ryhmään kutsutaan

kaikki virsistä ja hengellisistä lauluista kiinnostuneet ikää
ja sävelkorvaa katsomatta. Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille ja -tasoisille, myös aloittelijoille. Kokoonnumme
tiistaisin 8.3.-29.3.
Su 13.3. klo 13 Messu kirkossa.
To 17.3. ja to 7.4. klo 10.30-13 Hengen ravintola Leipä,
srk-talo. Ovet auki klo 10.30, ruokailu klo 11-12, vapaaehtoinen maksu, arkimessu klo 12.
Su 20.3. klo 10 Messu kirkossa. Isoset mukana toteutuksessa. Mukaan kutsutaan myös Punkaharjun rippikoululaiset.
Su 27.3. klo 14 Yhteisvastuukonsertti srk-talo.
Ohjelma 15€ sisältää kahvit.
Ke 30.3. klo 9.30-15 Koko seurakunnan lähetyksen starttipäivä, Punkaharjun srk-talolla. Lue lisää s. 3
To 31.3. klo 19 Savonlinna-kvartetin konsertti, srk-talo.
Savonlinna-kvartetti, solisti Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni. Liput tulevat myyntiin ennakkoon Nettilippu.fi.
Ti 5.4. klo 14 Raamattuopetus, srk-talo. Kahvit.
Rantasalmen kappeliseurakunta
vs. aluekappalainen Antti Rahikainen 044 776 8029
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Kuunneltavissa nettiradiosta savonlinnanseurakunta.fi
Su 20.3. klo 13 Messu kirkossa.
Ma 28.3. klo 11-12 Kaikille avoin yhteisöruokailu, srk-talo.
Savonrannan kirkkopiiri
Johtava srk-pastori Henrik Koponen p. 044 776 8052
Jumalanpalvelus su klo 10 srk-kodilla, ellei toisin mainita.
Ikärajaton nuorten ilta Vanhiksella parillisen viikon
pe klo 18.
Su 27.2. klo 14 Laskiaistapahtuma, srk-koti. Lue lisää s. 3.
Su 27.2. klo 16 Veisumessu srk-kodilla. Laulamme
punaisesta laulukirjasta.
Ti 8.3. klo 9.30 Virsikinkerit, srk-koti.
Ti 8.3. klo 11-12.30 Arkisoppa, srk-koti. Kaikille avoin
yhteisöruokailu. Myös Ti 22.3. ja 5.4.
Su 13.3. klo 13 Messu srk-kodilla.
Su 27.3. klo 10 Tuomaslaulumessu srk-kodilla. Katso
Facebook-livelähetyksenä sivulla facebook.com/savonlinnansrk. Messun jälkeen kalalounas yhteisvastuun hyväksi.

La 19.3. klo 10-12 Yhteisvastuutapahtuma Tuomiokirkon mäellä
Lapsille keppihevosrata, ongintaa ja muuta ohjelmaa.
Poniratsastusta. Myytävänä paistettuja muikkuja (rajoitettu määrä) sekä vohveleita ja kahvia. Tervetuloa
mukaan viettämään mukava aamupäivä yhdessä. Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kevätleiri 4.-6.
luokkalaisille

Kolmen luostarin pyhiinvaellus pyöräillen
6.-10.6.2022 Pyhät Polut ry:n järjestämällä pyörävaelluksella pysähdytään viettämään aikaa Ihamaniemen, Lintulan ja Valamon luostareissa. Tarjolla
on hengellistä matkaevästä Jani-papin hartauksien
ja luostarien tarjoamien sisältöjen muodossa. Vaellus toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan seurakunnan ja Olavin Retkeilijöiden kanssa. Hinta 560 €
(sis. majoitukset, ruokailut, opastukset, huoltoauton palvelut, ensiaputarvikkeet ja vakuutuksen)
Lue lisää ja ilmoittaudu: pyhatpolut.fi

Tule viettämään viikonloppu leireillen
pe-su 8.-10.4. Hirvaslahden leirikeskukseen. Ohjelmassa mukavaa tekemistä,
kuten pääsiäisaskartelua, pelejä, leikkejä
ja ulkoilua. Leirin hinta on 25 €.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
27.3. mennessä:
savonlinnanseurakunta.fi/
tapahtumat (hakusana: Kevätleiri)

Tervetuloa mukaan!
Kirkon keskusteluapu on sinua varten,
kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia
koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon
työntekijöitä. Palvelu on valtakunnallinen. Yhteydenottoihin vastataan eri
puolilta Suomea.

Puhu.
Se auttaa!

Palveleva puhelin 0400 221 180
on avoinna joka päivä klo 18–24

KIRKON KESKUSTELUAPU¤

Operaattorisi veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaan
pvm/mpm

Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/enonkosken-kappeliseurakunta
Facebook.com/kerimaenkappeli
Facebook.com/punkaharjun-kappeliseurakunta

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys auttaa koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja maailmalla. Lue lisää s. 4 ja yhteisvastuu.fi

Älä jää yksin
ongelmien
kanssa

Diakoniapäivystykseen voit tulla juttelemaan,
kysymään yhteiskunnan etuuksista tai palveluverkosta, tai varaamaan ajan avustuskeskustelua varten.
Päivystyksessä ei anneta avustuksia, vaan niitä varten
varataan aina erillinen keskusteluaika.
Tuomiokirkkoseurakunta ti ja to klo 9–11.
Käynti Kirkkokatu 17 sisäpihalta tai puhelimitse
numerosta 044 555 2579
Enonkoski ma-pe klo 8-16, p. 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. 050 478 7524

Facebook.com/rantasalmenkappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri
Facebook.com/savonlinnan-seurakunnan-lapsi-ja-perhetyö
Facebook.com/savonlinnansrkvarkkarit

