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Pääsiäinen
Tuoko pääsiäinen meille muutakin hyvää kuin lammaspaistia ja mämmiä?
Vastausta ei kannata etsiä teoreettisesti. Pääsiäinen ei mahdu
sellaiseen, paitsi ehkä huonosti. On parempi tarttua kertomukseen, kerrata, havahtua, järkyttyä ja iloita.
Tyypillisessä hyvässä kertomuksessa on seuraavia aineksia:
Jalo mutta nöyrä sankari joutuu vaaraan, läheisensä pettämäksi ja epätoivoiseen tilaan. Kun kaikki on menetetty, tuleekin
käänne ja toivo herää uudelleen, sellaisena, jota kukaan ei
osannut odottaa.
Vastaavaa kertomusta on toistettu vuosituhannet kansojen
mytologioissa, romaaneissa ja elokuvissa. Niin tekevät Osiris,
Jeanne d’Arc, Frodo Reppuli ja prinsessa Leia.
Pääsiäinen on tuo sama kertomus korotettuna vähintään
kolmanteen potenssiin. Sillä kertomuksen kuluessa käy ilmi,
että inhimillisistä inhimillisin sankari onkin samalla Jumala.
Hän on heikko ja nöyrä, mutta hänellä onkin jumalallinen
valta parantaa ja vapauttaa syyllisyydestä. Hän on viattomista viattomin, mutta hänet petetään äärimmäisen epäreilusti,
suudelmalla. Hänen alennuksensa on totaalinen tappio, sillä
kidutuskuoleman lisäksi hän joutuu Jumalankin hylkäämäksi.

Käänne se vasta yletön onkin. Ylettömyys on siinä, että pääsiäinen tapahtui historiassa eikä myytissä. Jeesus ei ole joku
Osiris tai Tähtien sodan prinsessa, vaan historian henkilö,
joka ”kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja
haudattiin.” Ja silti hän nousi kuolleista kolmantena päivänä!
Jospa onkin olemassa tosia myyttejä? Ainakin Frodosta
kirjoittanut J.R.R. Tolkien oli sitä mieltä, että kaikki hyvät kertomukset ovat tosia. Hänen mukaansa pääsiäinen on
kuitenkin myyttien myytti, kaikkien hyvien kertomusten
äiti. Pääsiäisenä hyvä kertomus nimittäin tapahtui oikeasti,
tässä maailmassa, Pontius Pilatuksen aikana. Siksi pääsiäiskertomuksen lopun voimaannuttava ja puhdistava vaikutus
(katarsis) ei ole vain sellaista, jonka hyvä kirja tai näytelmä
saavat aikaan. Pääsiäinen tulee todeksi ihmisen syvimmällä
tasolla, jumalasuhteen tasolla.
Pääsiäinen tuo siksi muutakin kuin mämmiä ja pitkän viikonlopun. Se tuo ”pääsemisen”. Me pääsemme synneistämme. Pääsemme elämän tarkoituksettomuudesta. Pääsemme
pelkäämästä kuolemaa. Sen kaiken tuo sankari kukisti ja
aukaisi tien Luojan yhteyteen.

Lammasta voi syödä iloiten siitä ihanuuksien ihanuudesta, jota kaikki hyvät kertomukset pohtivat. Se tietysti vaatii
sellaisen oletuksen, että Jumala on olemassa. Mutta entäpä
jos hän on? Silloin on hyvä, että hän on sellainen, mistä
pääsiäinen kertoo.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Johtava kappalainen Leena Paintola
toimii vs. kirkkoherrana 1.4.-27.9.

Leena Paintola siirtyy vs. kirkkoherraksi johtavan
kappalaisen tehtävästä huhtikuun alusta alkaen.

Kirkkoherra Sammeli Juntunen jää vuorotteluvapaalle
1.4.-27.9.2021 väliseksi ajaksi. Vuorotteluvapaansa aikana Juntunen keskittyy kirjoittamaan ja viimeistelemään
työn alla olevaa kirjaansa israelilaisen historioitsijan,
tämän hetken luetuimman tietokirjailijan Yuval Noah
Hararin ajattelusta. Tänä aikana vs. kirkkoherrana toimii johtava kappalainen Leena Paintola.
Leena Paintola on ehtinyt olla seurakunnassa jo monessa mukana. "Muutin Kerimäelle vuonna 2010. Aluksi työskentelin
Rantasalmen seurakunnassa seurakuntapastorina muutaman
vuoden ajan. Vuonna 2013 aloitin Kerimäen kappeliseurakunnan seurakuntapastorina. Silloin sain vastuulleni vapaaehtoistyön työalan. Vuodesta 2015 olen toiminut kappalaisena Savonlinnan tuomikirkkoseurakunnassa ja viimeiset viisi
vuotta johtavana kappalaisena eli papiston lähiesimiehenä ja
kirkkoherran sijaisena hänen poissa ollessaan." Viransijaisuuden aikana johtavana kappalaisena toimii kappalainen Jani
Lamberg ja kappalaisena Per Lindblad.
Leena Paintolan ensimmäinen pidempi työjakso kirkkoherrana alkaa poikkeuksellisissa olosuhteissa."Kesää kohti
mennään parempia aikoja rukoillen. Kaipuu ihmisten väliseen

Jussi Kinnusesta vs.
seurakuntapastori

Leena Paintolan tavoittaa:
p. 044 776 8034
leena.paintola@evl.fi

Seurakunnan Facebook-sivuilla julkaistaan lähes päivittäin
tiedotteita, tapahtumainfoa ja terveisiä seurakunnan työntekijöiltä. Pääsiäisen sanoma on myös vahvasti läsnä kaikissa
kanavissamme. Tervetuloa seuraamaan!

Jussi Kinnunen aloitti helmikuun alussa vs. seurakuntakun-

tapastorina Savonlinnan Tuomiokirkkoseurakunnassa. Aikaisemman työuran Jussi on tehnyt Helsingin ja Turun yliopistoissa erilaisissa tehtävissä.
"Olen kotoisin Virtasalmelta, mutta asunut yli kolmekymmentä vuotta Turussa. Palaan nyt siis juurilleni takaisin tänne
Savoon. Olen naimisissa ja minulla on kaksi lasta. Savonlinna
on kaunis kaupunki. Ihmiset ovat mukavia ja olo on erilainen
kuin Turussa. Tuntuu kuin olisin palannut kotiin. Odotan
innolla kohtaamisia seurakuntalaisten kanssa. Näen tehtäväni
palvelustyönä. Olen täällä teitä varten", Jussi kertoo.
Jussi Kinnusen tavoittaa:
p. 044 776 8083
jussi.kinnunen@evl.fi

kohtaamiseen ja jumalanpalvelusyhteyteen on kova. Terveys
ja turvallisuus ovat toiminnassa ensisijaisen tärkeitä asioita.
Nyt meillä on kuitenkin jo vuoden verran kokemusta koronaajan työstä ja alamme olla aika kokeneita koronaturvallisissa
kohtaamisissa. Erityisesti rukoilen sitä, että saisimme viettää
rippikoulut normaalisti."
Johtavan kappalaisen toimenkuvaan kuuluvan esimiestyön
ja hallinnollisen työn lisäksi Leena Paintola on koko ajan tehnyt myös niin sanotusti tavallista papin työtä eli toimittanut
jumalanpalveluksia, kohdannut seurakuntalaisia tapahtumissa
ja tilaisuuksissa sekä tehnyt kirkollisia toimituksia.
"Papin työssä minulle tärkeintä on rohkaista ihmisiä Pyhän
Hengen vaikutuksen piiriin. Ainoastaan Jumala voi sytyttää
meissä uskon, toivon ja rakkauden. Ihmisinä emme voi noita
asioita saada aikaan, mutta Jumalan avulla voimme raivata
tietä Jeesuksen läsnäololle. Pappina ja kirkkoherrana haluan
olla tekemässä otollista maaperää Jumalan työlle."

Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/
enonkosken-kappeliseurakunta
Facebook.com/kerimaenkappeli
Facebook.com/punkaharjun-kappeliseurakunta
Facebook.com/rantasalmenkappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri
Jussi Kinnusen ääni on tullut tutuksi nettiradiosta
ja radiosta jumalanpalveluksia kuunteleville.

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

Kanttorit konsertoivat
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Parhaillaan käynnissä oleva Yhteisvastuukeräys 2021 paneutuu ikäihmisten köyhyyteen ja digisyrjäytymiseen Suomessa ja
maailmalla. Seurakuntamme kanttorit toteuttavat videoidun
Yhteisvastuukonsertin keräyksen hyväksi. Konsertissa kuullaan Schumannin Frauenliebe und Leben -laulusarja (suom.
"Naisen rakkaus ja elämä"), jonka esittävät kanttorit Katariina Kokkonen, Minna Raassina ja Maria Padatsu. Pianistina konsertissa toimii Saki Kono. Kanttori-trio on alunperin
työstänyt laulusarjaa Jorma Silvastin laulutunneilla. Laulusarjassa kuvaillaan erään naisen tunnemaailmaa ensirakkaudesta
avioliiton kautta miehen kuolemaan.
Laulujen välillä kuulemme Yhteisvastuun tämän vuoden
keräyskohteesta sekä lahjoitustavoista. Yhteisvastuukeräyksesta kertoo seurakuntamme johtava diakonian viranhaltija
Mari Kulmala.

Yhteisvastuukeräyksen paikallisesta tuotosta
20 % jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon
helpottamiseen oman seurakunnan alueella.
Tämä osuus käytetään reseptilääkkeiden
omavastuuosuuksien kattamiseen yhteistyössä
Sosterin sosiaalityön ja kotihoidon kanssa.
Osallistu keräykseen nyt osoitteessa:
savonlinnanseurakunta.fi
Lue lisää keräyskohteista:
yhteisvastuu.fi

Kettu ja haudankaivaja AlfaTV:llä
Kettu ja haudankaivaja -dokumenttielokuva, kertoo savonlinnalaisen ITE-taitelijan ja haudankaivajan, Marko Ruuskasen
työstä, sydäntaiteesta ja Ruuskasen eläinystävistä Talvisalon
hautausmaalla. Toisessa pääosassa nähdään Ruuskasen ystävä,
Kaapo-kettu. Idean – ja kameran – takaa löytyy dokumentaristi, luontokuvaaja ja -kirjailija Juha Taskinen.
Elokuvassa seurataan Marko Ruuskasen elämää ja etsitään
vastauksia kysymyksiin mitä hautausmaalla tapahtuu, mitä
mies pohtii, etsii, kaipaa. Dokumentissa tärkeässä roolissa
ovat hautausmaalla elävät linnut, ketut, oravat, jänikset sekä
hyvin hoidetut kauniit haudat ja hautoja hoitavat ihmiset.
Elokuvan ensi-iltaa vietettiin heinäkuussa 2020 Aseman Taidelaiturilla Punkaharjulla. Alfa TV esittää elokuvan huhtitoukokuussa yhteensä kuusi kertaa.

Yhteisvastuukonsertti 17.4. klo 18 Facebook.com/savonlinnansrk
sekä YouTubessa, hae Savonlinnan seurakunta

Kettu ja haudankaivaja Alfa TV:llä ke 7.4 klo 17,
to 8.4. klo 00.00 (kaapeli-tv), pe 9.4 klo 15, la
10.4 klo 10, pe 30.4 klo 21 ja ma 3.5 klo 13

Konsertissa pianistina toimii Saki Kono (vas.). Laulussa kanttorit Minna Raassina, Maria Padatsu ja
Katariina Kokkonen. Laulujen välillä Yhteisvastuukeräyksen kohteesta ja lahjoitustavoista kertoo
johtava diakonian viranhaltija Mari kulmala. Konsertin kuvaa ja editoi kappalainen Tero Tyni.

Kettu ja haudankaivaja -dokumenttielokuvaa
kuvattiin vuoden 2019 aikana ja ensi-iltansa
elokuva sai kesällä 2020.

Seurakunnan
logo uudistuu

Älä jää yksin!
Ystävä päivystää.

Ruoka-avun tarve
on kasvussa

Savonlinnan seurakunnan uuden strategian 2021-2025 myötä myös seurakunnan viestinnässä on käynnissä useita kehityshankkeita. Kirkkoneuvosto hyväksyi 16.2.2021 kokouksessaan seurakunnan uuden logon, joka otetaan käyttöön
vuoden 2021 aikana.
Logouudistuksen tavoitteena oli luoda seurakunnalle uutta
strategiaa kuvaava ja omaleimainen visuaalinen identiteetti,
joka viestii uuden strategian mukaisia arvoja: Rakkaus, rauha
ja rohkeus. Seurakunnan työntekijät saivat tammikuussa arvioitavakseen neljä vaihtoehtoista ehdotusta, joista kaksi eniten
ääniä saanutta esiteltiin kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto
päätyi yksimielisesti ehdotukseen "Rakkaus, rauha, rohkeus."
Logon sininen värikenttä kuvaa seutumme vesistöjä, vihreä
metsiä ja muuta luomakuntaa. Yhdessä nämä kaksi elementtiä
muodostavat sydämen, joka kuvaa seutumme ihmisiä ja yhteisöjä. Sydämen keskellä on risti: seurakunta, joka yhdistää.

Korona-aika on vähentänyt sosiaalisia kontakteja arkisista
kohtaamisista aina läheisimpien ihmissuhteiden vaalimiseen.
Seurakunnan Ystäväpäivystys tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun mieltä painavista murheista, arjen
kuulumisista ja koronatilanteen aiheuttamasta uupumuksesta
ja ahdistuksesta. Päivystys on tarkoitettu kaiken ikäisille ja
kaikissa elämänvaiheessa oleville. Ystäväpäivystyksen päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia seurakunnan työntekijöitä.
Vakavassa kriisitilanteessa ohjataan ottamaan yhteyttä Sosterin akuuttityöryhmään p. 044 417 3751 ma-pe klo 8-20
(viikonloppuisin/juhlapyhinä klo 10-18 keskitytään päivystyksellisiin arvioihin.)
Kirkon keskusteluavun palvelevaan puhelimeen klo 18-24 p.
0400 221 180 (operaattorisi veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaan pvm/mpm)

Koronakriisi kuormittaa myös Savonlinnan seudulla. Seurakunnan diakoniatyön asiakaskohtaamiset kaksinkertaistuivat
vuoden 2020 aikana edellisvuoteen verrattuan ja kasvu on
jatkunut alkuvuoden 2021 aikana.
Kriisin pitkittyessä seurakunnan diakoniatyön avustusresurssit ovat hupenemassa. Tilannetta korjaataan mm. lisäämällä ruokajakeluja, mutta diakonia-avustusten myöntämisen
kriteerejä on jo jouduttu tiukentamaan, jotta apua riittäisi
mahdollisimman monelle.
Kotimaanapu.fi -palveluun on avattu keräys
koronatilanteessa tiukoille joutuneiden tukemiseksi seudullamme. Auta meitä auttamaan ja anna
lahjasi keräykseen. Jos haluat auttaa muuta kautta,
ota yhteyttä diakoniapäivystykseen
ma-ti ja to-pe klo 9-11 p. 044 555 2579

Ystäväpäivystys
ma-pe klo 10-16 numerossa 0440 768 002
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Pääsiäisen tapahtumat

Seurakunnan kokoava toiminta on tauolla siihen asti, kunnes
Aluehallintoviraston määräykset alueellamme muuttuvat. Pääsiäisen
jumalanpalveluksiin ja musiikkitilaisuuksiin voi osallistua
suorien lähetysten ja videoiden välityksellä.
Ulkoilmassa toteutettavissa Virpomistempauksessa ja pääsiäispoluilla
jokainen kokee pääsiäisen riemua omassa tahdissaan kulkien.
Osa seurakuntamme kirkoista on avoinna yksityistä rukousta ja
hiljentymistä varten. Tuomiokirkkoon pääsee pitkäperjantaina
tutustumaan hämärässä: kirkkoa valaisevat vain kynttilät.
Muistetaan maskit ja 2 m -turvavälit.

Siunattua pääsiäisen aikaa Sinulle!

Jumalanpalvelukset
Jumalapalvelukset ilman läsnäolevaa seurakuntaa Tuomiokirkossa ja
Rantasalmen kirkossa. Kuuntele: Savonlinnanseurakunta.fi
Nettiradiot aukeavat etusivulla olevista linkeistä.
Osa Tuomiokirkon jumalanpalveluksista myös Järviradiossa 89,6 MHz
1. pääsiäispäivän jumalanpalvelusta voi katsella suorana lähetyksenä
osoitteessa ita-savo.fi. Tarkemmat tiedot tapahtuman kohdalla.
Palmusunnuntai 28.3.
Klo 10 Jumalanpalvelus Tuomiokirkosta nettiradiossa ja Järviradiossa
Klo 10 Jumalanpalvelus Rantasalmen kirkosta nettiradiossa
Tiistai 30.3.
Klo 18 Hiljaisen viikon ahtisaarna Tuomiokirkosta nettiradiossa
Kiirastorstai 1.4.
Klo 18 Messu Tuomiokirkosta nettiradiossa ja Järviradiossa
klo 19 Jumalanpalvelus Rantasalmen kirkosta nettiradiossa
Pitkäperjantai 2.4.
Klo 10 Jumalanpalvelus Tuomiokirkosta, nettiradiossa ja Järviradiossa
Klo 10 Jumalanpalvelus Rantasalmen kirkosta nettiradiossa
Hiljainen lauantai 3.4.
Klo 18 Hiljaisen lauantain rukoushetki videoituna osoitteessa
Facebook.com/savonlinnansrk
1. Pääsiäispäivä su 4.4.
Klo 10 Jumalanpalvelus Tuomiokirkosta. Katso osoitteessa ita-savo.fi.
Kuunneltavissa nettiradiossa ja Järviradiossa
Klo 10 Jumalanpalvelus Rantasalmen kirkosta nettiradiossa
2. Pääsiäispäivä ma 5.4.
Klo 10 Jumalanpalvelus Tuomiokirkiosta nettiradiossa
Klo 18 Iltakirkko Rantasalmen kirkosta nettiradiossa
Hiljaisen lauantain rukoushetki
Sairaalapastori Jaana Pajun ja kanttori
Minna Raassinan luoma rukoushetki on
äskettäin liitetty osaksi ev.lut.kirkon
yhteistä jumalanpalveluselämän aineistoa.
Rukoushetkeä vietään nyt uuden kaavan
mukaan ensimmäistä kertaa.
Katso la 3.4. klo 18 videoituna:
Facebook.com/savonlinnansrk
1. Pääsiäispäivän jumalanpalvelus
Katso jumalanpalvelus Savonlinnan
Tuomiokirkosta suorana lähetyksenä.
Liturgina vs. kirkkoherra Leena Paintola
Kanttoreina Minna Raassina
ja Minna Malinen
Avustavana pappina Tero Tyni
Avustajana nuoristyöntekijä Anna Lamberg
Katso su 4.4. klo 10 osoitteessa
ita-savo.fi Jumalanpalvelus kuuluu myös
Järiradiossa ja nettiradiossa

Virpomistempaus 28.3.

Tuo virpomavitsoja kotikirkolle tai srk-talolle. Tuojille virpomispalkkiot.
Tule noutamaan itsellesi vitsa omalta kotikirkolta tai srk-talolta.
Tempaus toteutetaan ulkona. Noudatamme turvavälejä ja
käytämme maskeja. Paikalla on srk:n työntekijöitä.
Ajat ja paikat:
Enonkosken kirkolla klo 11-13, Kerimäen kirkolla klo 11-13,
Punkaharjun srk-talolla klo 10-12, Rantasalmen Kirkkorinteen
kerhon ovella klo 11-13, Savonlinnan Tuomiokirkolla klo 11-14,
Savonrannan srk-kodilla klo 11-13

Perheiden pääsiäispolut
Pääsiäispolut seurakuntamme kirkkojen ja seurakuntakotien
ympäristöissa palmusunnuntaista 28.3. – 5.4. asti. Polulla on neljä
rastia, joissa on pääsiäisaiheisen tekstin lisäksi erilaisia toimintaohjeita.
Rasteilla myös QR-koodin avulla avattavia linkkejä pääsiäisestä
kertoviin videoihin. Ota älylaite polulle mukaan.
Muista pitää 2 m -turvaväli muihin seurueisiin.
Polut löytyvät SavonlinnanTuomiokirkolta, Enonkosken srk-talolta,
Kerimäen srk-kodilta, Punkaharjun kirkkorannasta, Rantasalmen kirkolta
ja Savonrannan kirkolta. Polku on sisällöltään sama eri alueilla.

Pääsiäisvaellus
Mietiskellen kuljettava pääsiäisvaellus Savonlinnan Tuomiokirkon
ympäristössä palmusunnuntaista 28.3. alkaen 5.4. asti. Mietiskelytekstit
on kirjoittanut Jaana Paju. Muistathan 2 m -turvavälin muihin seurueisiin.

Musiikkia
Palmusunnuntai 28.3. klo 16
Savonlinna-kvartetti Pergolesin Stabat Mater -livestream Savonlinnan
Tuomiokirkosta. Linkki löytyy Savonlinnan Orkesterin nettisivulta.
Keskiviikko 31.3. klo 18
Iltamusiikki Tuomiokirkon nettiradiossa savonlinnanseurakunta.fi
Tuomiokirkon kanttorit Katariina Kokkonen, Minna Malinen,
Minna Raassina hiljaisen viikon tunnelmissa.

Kirkot avoinna

Kirkoissa noudatetaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.
Tieto max. henkilömääristä sisäänkäynnin yhteydessä.
Maanantai 29.3.
Kerimäen talvikirkko avoinna klo 17-18
Tiistai 30.3.
Kerimäen talvikirkko avoinna klo 17-18
Keskiviikko 31.3.
Enonkosken kirkko avoinna klo 13–15
Kerimäen talvikirkko avoinna klo 17-18
Kiirastorstai 1.4.
Enonkosken kirkko avoinna klo 13–15
Kerimäen talvikirkko avoinna klo 17-18
Punkaharjun kirkko avoinna klo 17-19 hiljentymistä varten.
Savonrannan kirkko avoinna klo 17-19 hiljentymistä varten.
Pitkäperjantai 2.4.

Tuomiokirkko avoinna klo 19-23. Kirkko on hämärästi valaistu.

Seurakunnan Facebook-sivuilla julkaistaan päivittäin
pääsiäishartauksia, tapahtumainfoa ja terveisiä
seurakunnan työntekijöiltä. Tervetuloa seuraamaan!
Kaikkien Facebook-sivujemme osoitteet lehden sivulla 2.

Seurakuntauutiset 2/2021
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Pääsiäisperinteiden jäljillä:

Ylistyksen ja kiitoksen ateria

Pääsiäinen on vuoden tärkeimpiä ruokajuhlia. Lehtien palstat täyttäviä resepti- ja viinivinkkejä sekä ruuhkautuvia ruokakauppoja on totuttu pitämään jonkinlaisena
pääsiäisen todellisen sanoman vastakohtana tai merkkinä sen unohtumisesta. Katsaus Vanhaan testamenttiin kuitenkin osoittaa tämän ajatuksen vääräksi. Jokainen
vuotuinen juhla ruokineen jatkaa jo antiikin ajan Israelissa syntynyttä perinnettä: Jumalan suuria tekoja kuuluu ylistää hyvää ruokaa ja juomaa yhdessä nauttimalla.
2020-luvun suomalainen pääsiäinen on monipuolinen yhdistelmä perinteitä ja ilmiöitä monessa tasossa. Osa juutalaista,
osa kristillistä, osa puhtaasti kaupallista perua. Åbo Akademin Vanhan testamentin selitysopin ja juutalaisuuden tutkimuksen professori Antti Laato näkee kuitenkin pääsiäisen
vietossa ikiaikaisen perinteen jatkumisen. "Jokainen Vanhan
testamentin juhla-aika liittyy niihin ajankohtiin, kun Jumala
on tehnyt suuria tekoja kansaansa kohtaan. Muinaisessa Israelissa juhlintaan liittyi temppelissä suoritettu yhteysuhri.
Osa eläinuhrista kuului Jumalalle, osan sai perhe itse. Tästä
osasta valmistettiin juhla-ateria, joka syötiin temppelin läheisyydessä Jumalan läsnäolosta ja siunauksesta riemuiten",
Laato kuvailee.
"Juutalaisten juhlivat esimerkiksi pääsiäisenä vapautumista
Egyptin orjuudesta ja näitä tapahtumia muistellaan edelleen
hyvin konkreettisesti. Kotien pääsiäisaterialla luettavassa pääsiäishaggadassa muistutetaan, että jos juutalaisten esi-isiä ei
olisi pelastettu, 'meidän lapsemme ja lastemme lapset olisivat
orjia vielä tänäkin päivänä'. Meille kristityille taas pääsiäisen
ilon aihe on, se että Kristus tuli maailmaan ja voitti kuoleman. Tästä Jumalan suuresta teosta kuuluu kiittää juhlimalla
sitä yhdessä hyvän ruoan ja juoman kera."
Vanhan testamentin ruokakulttuuri
opettaa yhteisöllisyyttä
Vanhan testamentin tekstejä lukiessa käy nopeasti ilmi, että
juhlaan valmistautuminen ei ollut mikään nopea tapahtuma.
"Pitojen laitto oli antiikin ajan Israelissa jopa kuukausien
projekti. Esimerkiksi juhlaviinin valmistaminen alkoi sadonkorjuusta, jonka jälkeen rypäleet poljettiin, viini laitettiin
ruukkuihin käymään ja niin edelleen. Lihan tarjoaminen taas

edellytti metsästämistä. Tästä kaikesta seurasi se, että juhlaa
teki koko yhteisö yhdessä. Pitkän valmistelun myötä juhlan
odotukseen liittyi sovittuja sääntöjä sekä yhteisiä perinteitä,
paljon iloa ja riemua. Arkinen ruoka myös erosi juhlaruoasta
enemmän kuin tänä päivänä. Esimerkiksi lihaa tarjottiin vain
suurissa juhlissa. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma myös
meidän aikamme keskusteluun siitä, mikä on lihan merkitys
ruokavaliossamme", Laato pohtii.
Laato kannustaa ottamaan tänä pääsiäisenä mallia Vanhan
testamentin ruokakulttuurista. "Me kristityt voisimme myös
valmistaa ruokaa pitkään ja huolella, yhdessä olosta nauttien.
Tuodaan pääsiäispöytään mukaan ylösnousemuksen riemu ja
kiitos siitä, että Jumala antaa meille jokapäiväisen leipämme.
Raamattu kehottaa muistamaan myös niitä, jotka eivät pääsee
juhlasta osalliseksi. Seurakunnat noudattavat tätä kehotusta
jakamalla ruokakasseja ja järjestämällä diakoniaruokailuja."
Kristittyjen yhteisestä ateriasta
kehittyi pyhä ehtoollinen
Vanhan testamentin tekstit puhuvat juutalaisista perinteistä, mutta yhdessä syömisellä on erityinen merkitys myös
kristityille. "Varhaiskristityt viettivät ehtoollista Jeesuksen
esimerkin mukaisesti yhteisellä rakkausaterialla. Seurakunta
söi ja joi yhdessä ja ehtoollinen oli osa tätä ateriaa. Korintin seurakunnassa kuitenkin alkoi ilmetä väärinkäytöksiä ja
kristityt päättivät erottaa pyhän ehtoollisen kaikesta muusta
syömisestä ja juomisesta. Tämä liturginen perinne jatkuu
edelleen meidän päivinämme - kuten myös kristittyjen rakkausaterian perinne. Mitäpä muutakaan jumalanpalveluksen jälkeen nautittava yhteinen lounas tai kirkkokahvit ovat
kuin muisto varhaiskristittyjen tavasta viettää aikaa yhdessä
jutellen ja iloiten?", Laato pohtii.

Ruoka ja pidot Raamatussa
Antti Laaton valitsemia raamatunkohtia,
joissa puhutaan ruoasta ja pidoista:
5. Mooseksen kirja 8:10
Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa,
Jumalaanne, siitä hyvästä maasta,
jonka hän on teille antanut.
5. Mooseksen kirja 12:7
Siellä teidän tulee Herran, Jumalanne, edessä
syödä ja iloita perheenne kanssa työnne
tuloksista, joilla hän on teitä siunannut.
5. Mooseksen kirja 14:26
Ostakaa sillä rahalla kaikkea, mitä mielenne
tekee, nautoja, lampaita ja vuohia, viiniä tai
olutta tai muuta mieleistänne, ja syökää ja
iloitkaa siellä perheinenne Herran,
Jumalanne edessä.
5. Mooseksen kirja 27:7
Uhratkaa myös yhteysuhreja, syökää ja
iloitkaa Herran, Jumalanne edessä.
1. Samuelin kirja 1:18
Hanna vastasi: »Minä kiitän sinua suopeudestasi!»
Sitten hän meni pois, söi eikä ollut enää surullinen.
Jesaja 25:6
Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot
kaikille kansoille, herkkuruokien aterian,
valioviinien juhlan: ydinrasvalla maustettuja
herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä.

Professori Antti Laato herättää Vanhan testamentin henkiin
Åbo Akademin Vanhan testamentin selitysopin ja juutalaisuuden tutkimuksen professori Antti Laato on lukenut Raamattua jo kouluajoista alkaen.
"Teologina olen yrittänyt kehittää koko ajan uusia tapoja
lukea Raamattua temaattisesti. Vuodesta 2011 alkaen olen
aloittanut kirjoittamaan Vanhan testamentin selitysraamattua, joissa kirjoitan selityksiä Vanhan testamentin jakeisiin:
historiallista taustaa, kulttuurin taustaa, teologisia näkökulmia
sekä juutalainen ja kristillinen tulkintanäkökulma Vanhan
testamentin teksteihin."
Viisiosaisessa teossarjassa käydään läpi koko Vanha testamentti.
Teossarja palvelee laajaa lukijakuntaa. Se tarjoaa materiaalia
niin ammattiteologille kuin tavalliselle seurakuntalaiselle,
kenelle tahansa Vanhasta testamentista kiinnostuneelle.
Teosta myy Perussanoma.

6

Kansainvälinen tutkimus:

Uskonnollinen sitoutuminen
auttaa
selviämään
koronakriisissä
Uskonnollinen sitoutuminen
auttaa selviämään kriisistä
Kansaivälinen tutkimus selvittää korona-ajan vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin:

Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen
on tutkinut ihmisten kokemusta elämän merkityksellisyydestä
pandemian aikana. Aineistoa kerättiin Espanjasta, Puolasta,
Suomesta ja Italiasta. Erityisenä kysymyksenä oli hengellisyyden
ja henkisyyden rooli selviytymisessä. Tutkimus on osoittanut,
että uskonnollinen sitoutuminen ja elämän merkityksellisyyden
kokemus olivat vahvasti yhteydessä toisiinsa.
Teksti: Jani Lamberg

Aurinkoisena kevätpäivänä soitan videopuhelun Suvi-Maria
Saarelaiselle. Hän vastaa kotoaan Espoosta. Saarelainen kertoo, että viime keväältä koottu tutkimusaineisto paljasti yllättävän ilmiön. Vanhemmat ihmiset kokivat elämän merkityksellisyyden kriisiä huomattavasti vähemmän kuin nuoremmat.
”Nuoret voivat kaikkein huonoiten.”, Saarelainen kertoo.
Jos tutkimuksen pohjalta halutaan kysyä, millaisia ongelmia kriisi on tuonut, vastaus on selvä. Saarelainen arvioi, että nuoret tarvitsevat eniten apua. Hän on huolissaan,
koska pandemian aikana alle 25-vuotiaiden masentuneisuus
on lisääntynyt todella paljon. Saarelainen arvioi myös, että
yhteiskunnallisen keskustelun vastakohdat näkyvät erityisesti nuoria koskevissa kysymyksissä, kuten siinä, kuka saa
harrastaa ja ketkä eivät.
Miten me tästä selviämme…
Saarelainen on ehtinyt pohtia, miksi vanhemmat ihmiset
ovat selviytyneet kriisistä paremmin. Tutkimus ei osannut
vastaa kysymykseen, mutta hänen äitinsä osasi: ”Vanhemmat
ihmiset ovat nähneet jo niin monet kriisit, että luottamus tulevaisuuteen on selkeämpää. Tästä selvitään, koska muistakin
kriiseistä on selvitty.” Tiedämme, että aikaisemmat selviytymiskokemukset antavat luottamusta uusien kriisien edessä.
Saarelainen toteaa, että aikaisemmin kriiseistä on selvitty
yhteen hiileen puhaltamalla. Hän ajattelee, että myös tämän

kriisin kohdalla tarvitaan juuri sellaista mentaliteettia. ”Emme
välttämättä ole kaikki samassa veneessä, mutta olemme samassa myrskyssä.” Miten pidämme kaikki mukana tässä selviytymistarinassa, on suuri kysymys.
Saarelainen on huomannut, että yhteisöllisyyden kaipuu
ajassamme on hyvin vahvaa. Siksi sen merkitys kriisin aikana
ja jälkeen on hyvin suuri. Niille, jotka ovat tulleet haavoitetuksi henkisesti, hengellisesti tai taloudellisesti, kuulumisen
ja kotipaikan kokemus tarjoavat elpymisen lääkettä.
Kahvilla viime kesänä
Mitä tutkijalle itselleen on ollut vaikeinta? ”Kuulun siihen
porukkaan, joka palautuu ja voi hyvin käymällä kavereiden
kanssa kahvilla. Olen uskaltanut viimeksi kahville varmaankin
viime kesänä.”, Saarelainen harmittelee. Hän kaipaa ihmisiä, ystäviä ja läheisiä - ja keskusteluja opiskelijoiden kanssa
yliopiston käytävillä. Kaikki tämä on jäänyt viime aikoin
ohueksi. ”Toisaalta pandemia on rauhoittanut arkea ja olen
saanut viettää enemmän aikaa lapseni kanssa.”
Hengellinen elämä
Saarelainen on havainnut, miten koronakriisi on vaikuttanut
suomalaisten hengelliseen elämään. Kyselyyn vastasi liki 1200
ihmistä neljästä maasta. Kaikkialla trendi oli sama. Uskonnollinen sitoutuminen ja elämän merkityksellisyyden kokemus

olivat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Mitä vahvemmin ihminen oli sitoutunut uskonnollisesti, sitä vahvempi oli hänen
kokemuksensa elämän merkityksellisyydestä.
Myös seurakuntaan kuuluminen ja rukouselämä vahvistivat
kokemusta. Suomalaisille oli todella tärkeää, että he saivat
rukoilla toisen ihmisen puolesta. Toisen hyvän ajatteleminen
lisääntyi kriisin aikana. Suomalainen jopa kärsii mieluummin
itse kuin näkee toisen kärsivän.
Minne matka
Haastattelun loppupuolella pohdimme tulevaisuutta. Mihin
suuntaan suomalainen hengellisyys on menossa? Saarelainen
arvioi, että hengellisyys ei ole ainakaan vähenemään päin.
Tämän näyttävät myös tutkimukset. Saarelainen sanoo, että
ihminen tulee aina etsimään elämän merkitystä ja kaipaamaan
vastauksia elämän suuriin kysymyksiin.
Kirkon asema ajassamme on kuitenkin haasteellinen. Saarelainen peilaa kirkon roolia tutkimusten lisäksi omiin kokemuksiinsa. Jotta kirkko voisi tulevaisuudessakin olla merkityksellinen osa ihmiselämää, sen pitäisi pystyä tarjoamaan
yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoisuutta, joka nousee ihmisten
omasta potentiaalista. ”Vapaaehtoiset päättävät, millaista toimintaa seurakunta järjestää.”, Saarelainen visioi.

Mistä on kysymys?

Kansainvälinen tutkimus selvittää koronaajan vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin
Monet kokevat meneillään olevan poikkeuksellisen aikamme
hätätilana. Siksi on tärkeää ymmärtää, miten ihmiset toimivat
haastavina aikoina ja miten elämän merkityksellisyyttä silloin
tavoitellaan. Itä-Suomen yliopiston teologian soveltavien
opintojen yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen on ollut
mukana käynnistämässä kansainvälistä tutkimusprojektia nimeltä "Merkityksen löytäminen pandemian aikana."(Finding
meaning in the times of pandemic).
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten COVID-19-pandemia
vaikuttaa ihmisiin. Erityisesti kiinnostuksen kohteena se, miten ihmiset kokevat omat elämän arvonsa koronaepidemian
aikana: miten uskonnollisuus, hengellisyys ja elämän muut
tärkeät arvot nyt näyttäytyvät.

Tutkimuksessa hengellisyys ymmärretään laajana käsitteenä,
joka sisältää uskonnollisuuteen liittyvät kokemukset, mutta
myös uskonnosta riippumatonta pyhyyden ja elämän merkityksellisyyden tavoittelua.
"Elämän merkityksellisyyden kokemus on tärkeä osa jokaisen ihmisen hyvinvointia. Äkilliset elämän muutokset ja
kriisit vaikuttavat kokemukseen elämän merkityksestä: haastavimmillaan muutokset saattavat vahingoittaa ja järkyttää
kokemusta merkityksellisestä elämästä", Saarelainen kertoo.
Lähde: www.uef.fi

Itä-Suomen yliopiston teologian soveltavien
opintojen yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen

Hetki hengelliselle mietiskelylle -korttisarja

Seurakuntauutiset 2/2021

johdattaa kristilliseen mietiskelyyn
Sairaalapastori Jaana Paju on toteuttanut Hetki hengelliselle mietiskelylle -korttisarjan, joka on jaossa seurakuntamme kirkoissa. Savonlinnan seurakunnan lisäksi
kortteja käytetään myös Juvalla,Turussa, Kuopiossa ja
Helsingissä.
Korttisarjan idea syntyi Hengellisen ohjauksen koulutuksessa. "Haluan nostaa esille kristillisen mietiskelyn perinnettä, jossa kehon ja mielen tuntemusten havainnoinnin lisäksi
kuulostellaan elämän merkityksellisyyden, Pyhän kohtaamisen
ja vakaumuksen tuntemuksia. Korttien avulla mietiskelijä voi
etsiä itsestään löytyvää hengellisyyttä, kokemuksia, joissa hän
tunnistaa Pyhän läsnäoloa ja vahvistua tiedostamaan elämän
syvyys ulottuuden merkitystä", Jaana kuvailee.
"Monet kantavat sisimmässään kokemuksia pyhän kohtaamisesta, mutta eivät ehdi itsekään tunnistaa ja huomata niitä,
jos elämän tutkistelulle ei luoda tilaa. Tällainen tutkiskelu voi
auttaa meitä suuntautumaan sitä kohti, miten todella syvällä
sisimmässämme haluaisimme täällä elää ja millainen ihminen unelmoimme olevamme - ja toisaalta myös löytämään
armollisuutta siihen, miksi olen sellainen kuin olen - myös
Pyhän edessä."
Jaanan mukaan kortit eivät pidä sisällään vastauksia, vaan
enemmin kysymyksiä, joihin saa etsiä oman vastauksensa.
"Vanha kristillisen mietiskelyn periaate ei väheksy ihmisen
omaa vakaumuksellista sanoitusta, vaan luottaa siihen, että
Jumala puhuttelee jokaista ihmistä tavallaan. "Korttien äärellä
ei ole suorituspaineita. Ei tarvitse selittää tai päteä kenellekään
toiselle, miten uskoo tai arkana miettiä, voiko näin uskoa tai
edes ymmärtää, miksi uskon nyt niin kuin uskon. Mietiskely
on kahdenkeskinen kohtaaminen oman minän ja Pyhän välillä. Konstailemattomassa tutkiskelussa, joka on vain ihmistä
itseään varten, voi syntyä aitoa vuorovaikutusta Jumalaan."

Uussairja
juttu

Kortteja voi noutaa veloituksetta
seurakuntamme kirkoista
Jaana Pajun suunnittelema korttisarja
sisältää yhteensä 18 korttia kuudesta eri
teemasta:
-Toivon ja luottamuksen kannateltavana
-Huolten ja pelkojen sumussa
-Ilon ja Kiitoksen pisaroita
-Avuttomuuden ja Koettelemusten keskellä
-Uudistumisen ja Kasvun kaipauksessa
-Anteeksiannon ja Armon kerjäläisenä
Korttien luontokuvat on ottanut Janna Puurunen. Korttien ulkoasun suunnittelussa oli
mukana Sarita Peuralanmäki. Kortteja voi
noutaa veloituksetta seurakuntamme kirkoista hiljaisesta viikosta alkaen. Kortteja
on rajoitettu määrä.
Seurakunnan virikemateriaali on ahkerassa
käytössä hoivakoti Rebekassa
Hoivakoteihin toimitettiin keväällä 2020 Sielunhoivakassi, josta löytyy virikemateriaalia hartauksien järjestämiseen. Materiaali on ollut
käytössä mm. hoivakoti Rebekassa. "Haluan pitää hengellisiä hetkiä
asukkaillemme elämyksiä katsellen, kuunnellen, kokien ja kosketusta
tuntien. Sielunhoivakassista saa vinkkejä Raamatun kohtiin, virsiin ja
rukouksiin", kertoo hoiva-avustaja Marjo Kosonen. "Yksi tärkeä elementti on aina hartauden lopuksi tapahtuva posken, pään, olkapään
silittely viimeisen laulun aikana. Se ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun
kyyneleet ovat poskilleni vierineet, kun käyn silittämässä uurteista
poskea ja saan siitä hiljaisen kiitoksen." Myös Hetki hengelliselle mietiskelylle -korttisarja on jo käytössä Rebekassa.

Lähetystyö tutuksi!
Tällä palstalla tutustutaan Savonlinnan seurakunnan
nimikkolähetteihin ja nimikkokohteisiin

Medialähetys Sanansaattajat tekee työtä median välityksellä, joita ovat radio, TV, internet ja puhelin. Ohjelmien
kautta ihmisille kerrotaan, että Jumala rakastaa heitä, ja että
jokaisen elämällä on tarkoitus. Monet kuulijat ovat kertoneet
löytäneensä ohjelmien kautta yhteyden Luojaan, ja sen myötä
saaneensa takaisin ihmisarvon ja ilon. Ohjelmat rohkaisevat
myös vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä. Median kautta voidaan ylittää niin maantieteellisiä kuin kulttuurisia rajoja.
Savonlinnan seurakunnalla on nimikkosopimukset useampaan Sanansaattajien kohteeseen. Kroatiassa tuetaan evankelis-luterilaisen kirkon radiotyötä ja siellä työskentelevää
paikallista Nenadia.
Toivoa naisille-työn kautta rukoillaan eri puolilla maailmaa
elävien naisten puolesta ja tuetaan radio-ohjelmien tekemistä.
Kansainvälinen Toivoa naisille -työ toimii sen puolesta, että
naiset ympäri maailmaa saisivat kuulla olevansa arvokkaita,
ja saada elämään toivoa. Radio-ohjelmissa puolet ajasta on
käytännön neuvoja, toinen puoli kristillistä sisältöä.
Intiassa monet asukkaat kuuntelevat radion lyhytaaltolähetyksiä. Sanansaattajat tukee ohjelmia Intian vähemmistökielillä mm. mundariksi.
SAT-7 on kristillinen satelliittitelevisio, jonka ohjelmat tavoittavat arabian-, farsin- ja turkinkielisinä yli 20 miljoonaa
katsojaa Lähi-idässä aina Iraniin ja Afganistaniin asti, PohjoisAfrikan maihin sekä Turkkiin.
Anni Kortelainen
lähetyssihteeri

Lue lisää: sansa.fi

Elämänmenot
KASTETUT

Viikko 6 Peetu Eemeli Muhonen, Sami Toivo Antero
Östring (Ekoski) Viikko 7 Noel Matias Karttunen, Kerttu
Sofia Laitinen Viikko 8 Martta Aulikki Vänskä (Rsalmi)
Viikko 9 Selma Rosina Adalmiina Huittinen, Eino Petter

Ilmari Mikkonen, Ronja Emilia Nykänen, Kasperi Olavi
Pitkonen Viikko 10 Seela Siviä Huttunen (Kmäki), Linnea Eevi Marie Kettunen, Hugo Johannes Mustonen,
Helmi Lyyti Adessa Niiranen (Ekoski), Elias Iivo Petteri
Tynkkynen (Ekoski) Viikko 11 Jasper Viljami Käyhkö
Hilla Karoliina Nousiainen (Kmäki)
KUOLLEET
Viikko 6 Veikko Olavi Ahokas 92v (Pharju), Touko Vihtori Mattinen 91v, Sirkku Johanna Salminen 85v, Aimo
Olavi Punnonen 84v (Ekoski), Liisa Kaarina Ylisaari 76v,
Leena Tellervo Arponen 72v, Mika Marko Tapio Lipsanen
52v Viikko 7 Tyyne Inkeri Leskinen 105v, Kerttu Siviä
Kaipio 94v (Kmäki), Raili Lahja Anneli Lyytikäinen 94v
(Pharju), Pentti Päiviö Malinen 90v, Irma Salme Inkeri
Punnonen 86v (Pharju), Pentti Arvi Takanen 86v, Anita
Irene Lajunen 85v, Pentti Paavo Kosonen 83v (Kmäki),
Ritva Inkeri Myllys 82v, Lahja Kaarina Kosonen 79v, Jorma Juhani Uotila 78v (Pharju) Viikko 8 Taavi Kosonen
96v, Aino Kaarina Salmela 95v, Sirkka Liisa Vilska 84v,
Ritva Anneli Kapanen 76v, Marjut Anita Suomalainen
64v, Heli Marjatta Juuti 50v, Risto Johannes Kosonen
43v Viikko 9 Irma Liisa Auvinen 93v (Rsalmi), Terttu
Marjatta Kokkonen 92v, Raili Hillevi Ruuskanen 91v
(Rsalmi), Heikki Juhani Seppänen 88v (Pharju), Hannu
Heikki Veini Jäppinen 65v, Kirsi Anneli Mustonen 56v,
Kyösti Sallinen 42v Viikko 10 Aino Emilia Mielonen
95v, Veikko Ilmari Kemppinen 91v, Arja Irmeli Saksio
87v, Pauli Wilhelm Andersson 84v (Sranta), Aarre Petter
Mutikainen 75v (Ekoski), Tuula Mirja Kyllikki Toropainen
72v, Raija Anneli Immonen 69v, Erkki Henrik Pulliainen
55 Viikko 11 Aino Kaarina Helena Hämäläinen 94v,
Meeri Maria Mielikäinen 92v, Irja Kaarina Pulkkinen 89v,
Väinö Olavi Venäläinen 84v (Ekoski), Heikki Kautonen
80v (Kmäki), Teuvo Kalervo Kasper 78v, Risto Johannes
Seppänen 75v (Kmäki), Risto Mikkonen 66v, Eino Olavi
Pulkkinen 66v

Savonlinnan seurakunnan kokoava toiminta on tauolla 28.3.2021 asti. Jumalanpalvelukset ilman läsnäolevaa seurakuntaa Tuomiokirkossa ja Rantasalmen kirkossa. Nettiradiolähetys osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi. 28.3. jälkeen toiminta jatkuu
voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Tiedot kirkollisissa ilmoituksissa:
Rantasalmen lehdessä ke, Puruvesi-lehdessä to ja Itä-Savossa pe. Seuraa tiedotteita ja tapahtumakalenteria savonlinnanseurakunta.fi
Savonlinnan Tuomiokirkkoseurakunta
Vs. kirkkoherra Leena Paintola 044 776 8034
Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa su klo 10 nettiradiossa ja Järviradiossa 89,6 MHz.
Kanttoreiden iltamusiikki Tuomiokirkon nettiradiossa keskiviikkoisin klo 18
12.5. klo 18 Hengellisten laulujen toivekonsertti Kanttorit ja kirkkomuusikot
toteuttavat etukäteen kerättyjä laulutoiveita. Konsertin striimaa Itä-Savo.
Tarkemmat tiedot toukokuussa.
Enonkosken kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050
Kerimäen kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen p. 050 540 6111
Pe 30.4. Tilauksesta vappumunkkeja ja simaa. Tuotto lähetystyölle.
Tilaukset 22.-26.4. Annille p. 050 540 6100
To 13.5. klo 14-16 Perhatapahtuma Anttolan koulun piha-alueella.
Toiminnallista ohjelmaa lapsille ja perheille, mehua ja makkaranpaistoa.
La 22.5. klo 12-14 Pihakirppis ja pihatapahtuma (koronatilanteen salliessa).
Tuotto puoliksi Yhteisvastuulle ja lähetystyölle.
Punkaharjun kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190
Pe 30.4. Tilauksesta vappumunkkeja ja simaa. Tuotto lähetystyölle.
Tilaukset 22.-26.4. Annille p. 050 540 6100
Rantasalmen kappeliseurakunta
Vs. aluekappalainen Suvi Leppänen p. 044 776 8036
Jumalanpalvelus sunnuntaisin nettiradiossa. Ajat kirkollisissa ilmoituksissa.
Savonrannan kirkkopiiri
Johtava seurakuntapastori Henrik Koponen (8.4. alkaen) 044 776 8052

Ruokajakelut
Ruokaa annoksina mukaan maksutta:
Kellarpellon srk-koti (Aapelintie 7) pe klo 12-13 huhtikuun loppuun
Kerimäen srk-koti (Urheilukuja 2) to 8.4., to 22.4. klo 12–13
Savonlinnan srk-keskus (Kirkkokatu 17) ma ja to klo 13-14 huhtikuun loppuun
Savonrannan srk-koti (Pappilantie 17) ti 13.4. ja ti 27.4. klo 11-12
HUOM! Muistetaan maskit, turvavälit ja hyvä käsihygienia.

Diakoniatyö päivystää

Savonlinna kaupungin alue ma-ti ja to-pe klo 9-11 p. 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. 044 755 0152

Älä jää yksin
Ystäväpäivystys ma-pe klo 10–16 p. 0440 768 002.
Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia seurakunnan työntekijöitä.
Kirkon keskusteluavun Palveleva Puhelin
on avoinna joka ilta klo 18–24 p. 0400 221 180 (pvm/mpm.

Lähetyssoppi
Sääminginkatu 4, ti ja to klo 13–18
Kerimäen srk-koti, Urheilukuja 2, ti klo 9-12
Laadukkaita ja aidosti ainutlaatuisia käsitöitä.
Tuotto lähetystyölle.

Hae mukaan päiväkerhoon toimintakaudelle 2021-2022
Ilmoittautuminen 3-6 -vuotiaiden päiväkerhoihin kaudelle 2021–22 käynnistyy normaaliaikataulussa vallitsevista oloista huolimatta. Mikäli toiminta joudutaan syksyllä
perumaan tautitilanteen vuoksi, tiedotamme asiasta suoraan ilmoittautuneille. Päiväkerhossa liikutaan, leikitään, askarrellaan, luetaan, syödään eväät ja vietetään hartaushetki.
Kerhot kokoontuvat kerran viikossa, 2-3 h/kerta. Kerhoihin otetaan 31.7.2021 mennessä 3v täyttäneet. Kerhojen alkaminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä.

Kerho on maksuton! Hae 30.4. mennessä: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan
Kerhopaikat: Enonkoski, Kerimäki, Kellarpelto, Pihlajaniemi, Punkaharju, Savonlinnan keskusta, Savonranta sekä Rantasalmi (erill. ilm. toukokuussa).
Lisätiedot arkisin klo 9-15 p. 044 776 8021. Hakemukset käsitellään touko-kesäkuun aikana.

LASTEN KESÄ 2021

Ilmoittautuminen lasten ja perheiden kesätoimintaan käynnistyy normaaliaikataulussa vallitsevista oloista huolimatta. Toivomme kovasti, että kesällä kokoontuminen olisi
mahdollista! Noudatamme tapahtumahetkellä voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Mikäli toimintoja joudutaan perumaan, tiedotamme asiasta suoraan ilmoittautuneille.

Kesäkerho 1.-2. -luokkalaisille Miekkoniemen srk-koti 7.-24.6. ma-pe klo 9-14.
Kesäistä puuhailua sisällä ja ulkona sekä turvallista yhdessäoloa. Työntekijöinä
Savonlinnan seurakunnan lastenohjaajat. Lämmin ateria 4 euroa (laskutetaan
osallistumispäivien mukaan). Ilm. 14.5. menn. savonlinnan.lapsityo@evl.fi tai
lapsityön toimistoonp. 044 776 8021. Huom. Paikkoja rajoitetusti.
Enonkosken kesäperhekerho Enonkosken srk-talo ma 7.6. ja ke 9.6. klo 10-14.
Ilm. 28.5. menn. Minna Kinnunen 050 540 6181 tai minna.kinnunen@evl.fi
Punkaharjun perhe- ja päiväkerholaisten leiripäivä Punkaharjun srk-talo ti 8.6.
klo 10-14. Ilm. 28.5. menn. Seija Karvinen 050 310 0195 tai seija.karvinen@evl.fi
Kerimäen perhe- ja päiväkerholaisten leiripäivä Kerimäen Tavisalossa to 10.6. klo
10–14. Ilm. 28.5. menn. Miia-Mari Jaatila 050 540 6009 tai miia-mari.jaatila@evl.fi
Savonrannan päiväkerhon leiripäivä Savonrannan srk-koti ma 21.6. klo 10–14.
Ilm. 28.5. menn. Merja Hacklin 050 540 6119 tai merja.hacklin@evl.fi

Savonrannan kesäperhekerho
Savonrannan srk-koti ke 23.6. klo 10–14. Ilm. 28.5. menn. Merja Hacklin
050 540 6119 tai merja.hacklin@evl.fi
Isovanhempi lapsenlapsi -leiripäivä Kerimäen Tavisalossa ti 3.8. ja ke 4.8.
klo 10–15. Yhteistyössä lapsi-, lähetys- ja diakoniatyö. Ilm. 23.7. menn.
Raija Nuopponen 050 540 6114 tai raija.nuopponen@evl.fi.
Lisäksi kesäkuulle on suunnitteilla:
· Kesäperhekerho Savonlinnan srk-keskuksella (ti 8. ja 15.6.)
· Kirkkoseikkailuja seurakuntamme eri alueiden kirkoissa (11.-18.6.)
· Kesäleiripäiviä perheille Hirvaslahden leirikeskuksessa juhannusviikolla
Tarkemmat tiedot näistä löydät srk-uutisista pe 28.5.2021.

:
KEVÄTbingo

puuhaa pääsiäiseksi

Merkitse ulkoilun jälkeen ruudukkoon ne asiat, jotka ulkona näit.
Tyhjiin ruutuihin voit piirtää,
mitä muuta näit.

SAVONLINNAN
SEURAKUNTA

Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse ma-pe klo 9–13 p. 015 576 800 ja savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan kerran pe 28.5. Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi
savonlinnanseurakunta.fi

