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SAVONLINNAN SEURAKUNTA

Ukrainan sota
Venäjän epäoikeudenmukainen ja raukkamainen hyökkäyssota veljeskansaansa Ukrainaa vastaan on ollut meidän
kaikkien mielessä jo maaliskuun 24. päivästä saakka. Suuri
osa aikuisista tarkistaa sotauutiset kännykästään parin tunnin
välein. Lapset kyselevät vanhemmiltaan, että ”eikö se Putin
yhtään ajattele niitä Ukrainan lapsia?”
Jatkuva sodan ajatteleminen on rasittavaa ja haitallista.
Mutta mikä olisi rakentava suhtautumistapa? Kyse on niin
järkyttävästä asiasta, että ehkä sellaista ei olekaan. Hyökkäys Ukrainaan perustuu valheelle ja pahuudelle ja saa aikaan
valhetta ja pahuutta. Siitä on hyvin vaikea saada aikaan jotain hyvää.
Monenlaista voi kuitenkin tehdä. Olennaista on myötätunto kärsiviä kohtaan. Siksi me saamme ja meidän pitääkin
olla järkyttyneitä ja ehkä joskus jopa poissa tolaltamme. Roomalaisen runoilijan, Horatiuksen, sananlasku pitää paikkansa
”Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet.” (Sillä asia
koskee myös sinua, kun naapurisi seinä palaa). Mutta jos
naapureitasi ammutaan kidutuksen jälkeen takaraivoon, se
ei ole vain sinun asiasi, vaan kaikkien eloon jääneitten tuska.
Järkytyksestä seuraava tolaltaan pois olo kannattaa kanavoida oikein. Keinona tähän on ukrainalaisten auttaminen.

Helpoiten ja tehokkaimmin se tapahtuu antamalla Ukrainaan
rahaa avustusjärjestöjen kautta. Jos et sitä vielä ole tehnyt, tee
se nyt. Jos kohtaat tänne saapuneita ukrainalaisia, ole heitä
kohtaan ystävällinen ja avulias.
Tolaltaan pois olon voi kanavoida Ukrainan puolesta rukoilemiseen. Rukoilla voi ihan konkreettisia asioita. Tätä
kirjoittaessani sota on vielä käynnissä, joten rukoilen, että
Ukrainan sotilaat saisivat nukutuksi, että venäläisten luodit
ja ohjukset eivät osuisi heihin, että venäläisiltä loppuisi tankeista ja sotilasajoneuvoista polttoaine, että heidän sotilaansa kieltäytyisivät noudattamasta komentoja, että avustus- ja
evakuointikuljetukset saataisiin perille, että lapsien, naisten
ja vanhusten kärsimys lakkaisi, että rauha koittaisi.
Kun rauha kerran koittaa, pitää rukoilla jälleenrakennustyön ja siihen tarvittavan rahoituksen saamisen puolesta.
Kannattaa myös pyytää Jumalalta, että Venäjän kansa saisi
oikeaa tietoa sodasta ja sen järjettömyydestä sekä siitä, kuinka
heidän valtionsa johto manipuloi heitä ja järjestelmällisesti
valehtelee heille. Rukoillessa kannattaa luottaa siihen, että
totuus on olemassa ja se lopulta aina voittaa valheen.
Viimeiseen saakka pitää välttää venäläisten vihaamista ja
solvaamista. Suurin osa venäläisistä on syyttömiä sotaan.

Putininkin kohdalla kannattaa ajatella itsensä hänen asemaansa. Jos sinä olisit hän, tarvitsisit jonkin edes hieman
kunniallisuuteen vivahtavan peräytymistien siltä väärältä
uralta, jolle olet lähtenyt. Vääryyden tekijän solvaaminen
rikkoo kaikki sellaiset pienetkin polut. Samaan johtaa myös
hänen kansalaistensa vihaaminen.
Sellaisen voi väittää antavan
oikeutuksen sotaan eli
”venäläisen maailman
puolustamiseen vihamielistä länttä vastaan.”

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

10 000 euroa pakolaisten avustamiseen sekä 5000 euroa KUA:lle
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 29.3.
kokouksessaan 10 000 euron lisämäärärahan käytettäväksi
Ukrainan sodan takia seurakuntamme alueelle tulleiden pakolaisten diakoniseen avustamiseen. Avustuksia jaetaan ostoosoituksina kauppoihin. Osto-osoituksilla voi hankkia mm.
ruokaa ja hygieniatarvikkeita. Lisäksi kirkkovaltuusto päätti
lahjoittaa välittömästi 5000 euroa Kirkon Ulkomaanavulle
käytettäväksi avustustoimintaan Ukrainassa.
Voit auttaa Ukrainan sotaa pakenevia Kirkon
Ulkomaan avun kautta. Lue lisää ja lahjoita:
kirkonulkomaanapu.fi

Tietoa avustuksista saa diakoniapäivystyksistä. Avustus on haettava henkilökohtaisesti. Päivystyksessä
palvellaan suomeksi. Hakijalla voi olla mukana tulkki tai tukihenkilö. Jaossa kirjallinen ohje venäjäksi.
Tuomiokirkkoseurakunta
ti ja to 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. 050 478 7524

Savonlinnan Tuomiokirkossa rukoillaan huhtikuussa
Ukrainan tilanteen puolesta tiistaisin klo 18.

Kohtaamispaikka Suomeen muuttaneille naisille
Maahan muuttavalla voi olla haasteita löytää ystäviä, yhteistä tekemistä tai mahdollisuuksia harjoitella suomea. Seurakunnan lähetystyö ja vapaaehtoiset järjestävät Suomeen muuttaneille naisille tarkoitettua kohtaamispaikkatoimintaa Säämingin
srk-talolla. Ohjelmassa on juttelua, ruoanlaittoa ja yhdessä oloa.
Kohtaamispaikka Säämingin srk-talolla (Sääminginkatu 4, 57100 Savonlinna) tiistaisin klo 13-15
Kysy lisää: ullajar@gmail.com tai p. 044 776 8031.

Dear immigrant women
You are welcome to participate in the following activities
in our community: chat, making/preparing food together,
crafting or just simply spending a little time together.
When: on Tuesdays from 13:00 to 15:00
Where: Säämingin seurakuntatalo, Sääminginkatu 4
Contact: ullajar@gmail.com or +358 44 776 8031

seurakunnassamme aloittaa useampi uusi työntekijä. Lisäksi tuttuja työntekijöitä siirtyy uusiin tehtäviin.
Henkilöstöuutisia! Keväällä
Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot sivulla savonlinnanseurakunta.fi/yhteystiedot

Salla Hyrkäs
vs. seurakuntapastori
Tuomiokirkkoseurakunta

Sami Liukku
seurakuntamestari
Kerimäen kappeli-srk

Antti Rahikainen
Kasvatuksen työalan
kappalainen 1.8. alkaen

Esko Siljanen
vs. seurakuntapastori
Tuomiokirkkoseurakunta

Tero Tyni
Enonkosken aluekappalainen 1.8. alkaen

Tiina Strengell
diakoniatyöntekijä
Tuomiokirkkoseurakunta

"Tämä on minulle on ensimmäinen pidempi jakso papin tehtävässä. Savonlinnassa
nautin kauniista luonnosta
ja erinomaisista retkeilykohteista. Toivon teiltä seurakuntalaiset rukouksia alkavaan työhöni. Pian voimme
yhdessä juhlistaa pääsiäisen
iloa. Nähdään messuissa ja
muissa seurakunnan tapahtumissa!"

"Olen viittäkymppiä lähestyvä kirkon palvelija Kerimäeltä. Virallisesti Savonlinnan
seurakunnan nuorin seurakuntamestari, mutta suntion tuurauksia olen tehnyt jo
vuodesta 2015 asti ja Rantasalmen kirkon pihat kävin tekemässä jo 90-luvun
alussa. Tervetuloa kirkkoon:
"Tulkaa, kaikki on valmiina"
(Luuk. 14:17"

Antti siirtyy kasvatuksen
työalan kappalaiseksi Rantasalmen vs. aluekappalaisen
tehtävästä. "On aika miettiä, kuinka voisimme tukea
lapsia ja nuoria kasvamaan
kristittyinä tämän ajan haasteiden keskellä. Toivon, että
löydämme perheiden, päiväkotien ja koulujen kesken
uusia tapoja tehdä yhdessä
kristillistä kasvatustyötä."

"Takana on jo runsaat 40
vuotta pappina, josta noin
puolet olen toiminut lähetystyössä Israelissa ja Etiopiassa. Kotimaassa olen palvellut pisimpään Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnassa. Olen iloinen siitä, että
saan tulevana kesänä palvella
Kristusta Savonlinnan seurakunnassa yhdessä teidän
kanssanne."

"Olen ollut pitkään Savonlinnan seurakunnan palveluksessa ja sitä kautta Enonkoskikin on tullut monella
tapaa tutuksi. Nyt olen saanut mahdollisuuden palvella
Enonkosken jumalanpalvelusyhteisöä laajemminkin.
Odotan innolla yhteistyötä
enonkoskelaisten kanssa."

"Ensimmäiseltä koulutukseltani olen kätilö ja sairaanhoitaja. Olen myös sielunhoitoterapeutti. Diakoniatyössä olen ollut Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnassa. Olen kiitollinen siitä, että
diakoniatyössä on mahdollista olla mukana myös kaikista hauraimmissa asemissa
olevien ihmisten elämässä."

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

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

Facebook.com/rantasalmenkappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri

Pääsiäispolkua voi nyt kulkea villasukkaa neuloen
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Titta Järvensivun suunnittelema Hiljaisen viikon villasukka kertoo pääsiäisen sanoman neuleen muodossa. Ohje
julkaistaan pala palalta palmusunnuntain ja 1. pääsiäispäivän välisenä aikana Savonlinnan seurakunnan kanavissa. Teologista osaamista neuleohjeen suunnitteluun on tuonut Punkaharjun aluekappalainen Sari Vauhkonen.
Sari Vauhkonen sai idean hiljaisen viikon villasukista miet-

tiessään uudentyyppistä tapahtumaa pääsiäisen seuduksi.
”Alun perin ajatus oli viettää Tuomiokirkossa lankalauantain neuleretriittiä. Kävin pohtimaan, olisiko idea laajennettavissa koko hiljaiselle viikolle ja niin syntyi ajatus
Hiljaisen viikon villasukista. Saimme tähän kumppaniksi
upeista villasukkamalleistaan tunnetun neuletaiturin, Titta
Järvensivun. Titta suunnitteli neulemallin vapaaehtoistyönä seurakunnan käyttöön. Minä kerroin Titalle aina päivän
tapahtumista kirkkovuoden mukaisesti ja Titta sommitteli
Sanoman visuaaliseen muotoon."
Titta Järvesivu on erikoistunut näyttäviin kirjoneulesukkiin. "Itselleni on tärkeää, että malleissani on tarina. Hiljaisen viikon villasukkia suunnitellessamme oivalsimme,
että sukka saakin nyt kerrottavakseen tosi suuren tarinan",
Titta kertoo.
Mysteerisukka paljastuu päivä päivältä
Hiljaisen viikon villasukka toteutetaan niin sanottuna
mysteerisukkana. Ohje julkaistaan kahdeksassa osassa ja

neulojat eivät vielä palmusunnuntaina tiedä, millainen valmis sukka tulee olemaan. Sari ja Titta kannustavat lähtemään
rohkeasti mukaan. Sukka on kokonaisuudessaan kahden
värin kirjoneuletta eli jos tämä tekniikka on hallussa, Hiljaisen viikon villasukan neulominen onnistuu. Sari ja Titta
ovat itse neuvomassa neulojia Lankalauntain neuleretriitissä Savonlinna Tuomiokirkossa, jossa on jaossa koko sukan
ohje. Ohjeesta voi Neuleretriitissä maksaa vapaaehtoisen
maksun Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Hiljaisen viikon villasukat yhteisneulontana
Ohje julkaistaan pala palalta 10.- 17.4. Facebooktapahtumassa sivulla Facebook.com/savonlinnansrk
ja kokonaisuudessaan 17.4. sivulla
savonlinnanseurakunta.fi
Lankalauantain neuleretriitti Tuomiokirkossa 16.4.
Klo 12-13 hiljaisuus, klo 13-14 luettuja tekstejä ja
klo 14-15 musiikkia. Mukana Sari Vauhkonen ja
Titta Järvensivu. Sukan ohje on jaossa retriitissä.

Titta Järvensivu (vas.) ja Sari Vauhkonen.

Viestipyhiinvaellus alkaa Savonlinnasta to 26.5.
Kesällä 2022 toteutettava Viestipyhiinvaellus kulkee Pyhän Olavin mannerreittiä pitkin Savonlinnasta
Turkuun. Vaellus yhdistää kesän aikana kuusi hiippakuntaa ja noin 40 seurakuntaa. Viestipyhiinvaellukselle voi
jokainen osallistua omien voimavarojen ja aikataulun mukaan. Matka voi kestää muutaman tunnin tai
muutamia päiviä: jokainen kulkija on mukana Pyhän Olavin mannerreitin yhdistävällä pyhiinvaelluksella.
Savonlinnan seurakunnan alueella on tarjolla kolme erilaista vaellusvaihtohtoa.
Viestipyhiinvaellus käynnistyy messulla Savonlinnan Tuomiokirkossa helatorstaina 26.5. klo 10. Piispa Seppo Häkkinen lähettää messussa matkaan viestin ja viestivaelluksen
kohti Turkua, jonne vaellus saapuu elokuussa.
Messun jälkeen siirrytään Riihisaareen, jossa vietetään
ulkoilmatapahtumaa. Riihisaaren museossa on saman aikaisesti pyhiinvaellusinfopisteen avajaiset. Vaeltajat aloittavat
matkan kävellen, pyöräillen tai kirkkoveneellä kenttälounaan jälkeen Tallisaaren sillalta, jossa lähtijöitä on siunaamassa piispa Seppo Häkkinen. Viestipyhiinvaellus etenee
Savonlinnasta Rantasalmelle 27.5. Rantasalmella vietetään
iltamessu ja yövytään kirkossa. 28.5. vaellus saapuu Kerisaloon, jossa se siirtyy Kuopion hiippakunnan alueelle.

Savonlinnan seurakunnan alueella on tarjolla kolme
vaellusvaihtoehtoa:
1. Kävely Riihisaaresta Kirkkoniemen kellotapulille
2. Riihisaari-Putkisalo-Rantasalmi-Kerisalo

Reitin ensimmäinen etappi to 26.5. Riihisaaresta
Putkisaloon (34 km) kuljetaan pyöräillen. Yöpyminen
Putkisalon Kartanossa. Pe 27.5. matka jatkuu Putkisalosta kävellen Rantasalmelle (14 km). Yöpyminen
Rantasalmen kirkossa. La 28.5. Vaellus jatkuu
kävellen Rantasalmesta Kerisaloon (22,5, km)
3. Soutuvaellus kirkkoveneellä tai omalla veneellä
Savonlinna-Saimaan Eräelämys-Rantasalmi-Kerisalon
saari 26.5. – 28.5. ( 1-3 vrk., täysihoito, maksullinen)

26.5. Avajaistapahtuman ja koko pyhiinvaelluksen aikataulu, reittitiedot, majoitus- ja ruokailupalvelut
sekä ilmoittautuminen vaelluksille huhtikuussa sivulla pyhiinvaellussuomi.fi
Viestipyhiinvaellus Savonlinnasta Turkuun touko-elokuussa 2022 järjestetään hiippakunnittain, paikalliset voimavarat yhdistäen. Savonlinnan seurakunnan
alueella järjestelyissä ovat mukana Pyhän Olavin kilta, Savonlinnan hankekehitys Oy, Riihisaari – Savonlinnan museo, ESLI, Suomen latu sekä Savonlinnan
seurakunta. Paikalliset järjestäjät huolehtivat mm. reittien turvallisuudesta ja vaeltajien palveluista (opastus, huoltoauto jne). Kokonaisuutta koordinoi
Pyhiinvaellus Suomi. Lue lisää: pyhiinvaellussuomi.fi (Ajankohtaista / Viestipyhiinvaellus)

Kirkkolaulujuhlat Kerimäellä
Etelä-Savon kirkkomusiikkipiiri kokoaa kuoroväen Kerimäelle kirkkolaulujuhliin 28.–
29.5.2022. Mukana on aikuis- lapsi- ja gospelkuoroja. Lauantaina kuoroilla on omaa ohjelmaa ja sunnuntaina järjestetään juhlamessu ja -konsertti. Myös Savonlinnan kanttorit
ovat mukana sunnuntain konsertissa eri tehtävissä. Kirkkolaulujuhlilla Kerimäen Kirkkokuoro juhlistaa koronarajoitusten vuoksi väliin jääneitä 95-vuotisjuhlia ja SavonlinnaSäämingin Kirkkokuoro tänä vuonna täyteen tulevaa satavuotista kuorotoimintaansa.
Su 29.5. klo 10 Kirkkolaulujuhlien messu ja klo 13 Juhlakonsertti
Kerimäen isossa kirkossa. Mukana kuoroja Etelä-Savon alueelta.

Mediamissio 2022 "Se löytyi"
Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Helluntaiseurakunta,
Loisto-yhteys ry ja Savonlinnan Vapaaseurakunta lähtevät
yhdessä mukaan syksyllä toteutettavaan valtakunnalliseen
"Se löytyi" -missioon. Missio tulee olemaan kristittyjen
yhteinen, kirkkohistoriallisestikin merkittävä hanke evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. Näkyvin osa missiota
on kuukauden kestävä mediakampanja, jonka aikana järjestämään myös satoja tapahtumia ja tempauksia ympäri
Suomea. Savonlinnan seudun "Se löytyi" -päätapahtumaa
vietetään 24 .–25.9. Lisää tietoa tapahtumasta elokuussa.

Missiossa on mukana
satoja seurakuntia ja
uskonnollisia yhteisöjä.

Lähde ehdokkaaksi
seurakuntavaaleissa!
Seurakuntavaaleissa 2022 valitaan seurakunnan luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle.
Ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt seurakunnan
konfirmoitu jäsen. Valitsijayhdistykset rekrytoivat ehdokkaita 15.9. asti.
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen kannustaa kaikkia ehdolle:
"Onpa hienoa että kenenkään ei tarvitse odottaa hetkeäkään voidakseen alkaa tehdä maailmasta parempaa, sanoi
Anne Frank. Nyt on etsinnässä yhteisten asioiden edistämisestä ja seurakunnan kehittämisestä innostuneita ehdokkaita. Ihanteellinen kirkkovaltuusto on seurakuntalaistensa
näköinen. Kaipaamme ehdokkaiksi kaiken ikäisiä ihmisiä
mahdollisimman monista eri taustoista. Tarvitsemme sekä
ensikertalaisia että kokeneita päättäjiä, niin tiukkoja järjen
ääniä kuin rohkeita visionäärejäkin. Yllätä itsesi, tai toteuta
kenties pitkään itänyt toiveesi päästä toimimaan ja vaikuttamaan yhdessä, ja lähde ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin.
Tervetuloa mukaan juuri sellaisena kuin olet!"

Lue lisää
Valtakunnalliset
vaalisivut:
seurakuntavaalit.fi
Savonlinnan seurakunnan vaalisivut
avataan kesäkuussa.
Sivuilla lisää tietoa mm.
valitsijayhdistyksistä.

Vaalien aikataulu
Ehdokasrekrytointi
päättyy 15.9.
Ennakkoäänestys
8.-12.11.
Vaalipäivä 20.11.
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Taivastelua
pääsiäisen valossa
"Olipa taivaallisen hyvä ateria.", "Taivas varjele!", "Taivaassa tavataan!". Me viittaamme siihen keskusteluissamme. Meillä on siitä erilaisia eloisia mielikuvia.
Me näemme ja kuulemme viittauksia siihen musiikissa, kirjallisuudessa, elokuvissa, kuvataiteessa ja jopa joka aamuisessa Fingerporissa.
Mutta mistä me todella puhumme, kun puhumme Taivaasta? Kirkkoherra Sammeli Juntunen taivastelee eli syventyy siihen, mitä Raamattu kertoo Taivaasta.
Nykyisin kirkossa puhutaan Taivaasta hyvin harvoin. Taivaan
miettimistä eli taivastelua kannattaa kuitenkin harrastaa.
Taivas on uskomme kannalta merkittävä. Jos meitä odottaa
tämän elämän jälkeen ikuinen elämä Taivaassa, kenenkään
ei tarvitse ahdistua siitä, että jotain olennaista jää tässä elämässä kokematta. Taivaassa hyvyys ja mielenkiintoisuus
eivät nimittäin koskaan lopu. Sen tajuaminen antaa toivoa
nykyisen elämän kärsimyksiä ja latteuksia vastaan.
Minä uskon ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän
Ortodoksisessa pääsiäisveisussa lauletaan: ”Kristus nousi kuolleista / kuolemalla kuoleman voitti / ja haudoissa
oleville elämän antoi.” Veisu kertoo siitä, että hauta ei ole
loppusijoituspaikkamme. Jeesuksen ylösnousemuksessaan
saama voitto kuolemasta ei koske ainoastaan häntä, vaan
myös muita ihmisiä. Ylösnousemuksellaan hän toi meille
toivon Taivaasta.
Uuden testamentin mukaan Jeesus on noussut haudastaan ”esikoisena kuolon uneen nukkuneista”. Hän on siis
ensimmäinen kuolleista ylösnoussut mutta ei suinkaan viimeinen. Hänen ylösnousemuksensa saa aikaan, että me
muut ihmiset, hänen pikkusisarensa ja veljensä, koemme
tämän maailman lopussa saman ja nousemme kuolleista
uuteen elämään. Se ei ole pelkästään henkinen vaan myös
ruumiillinen tapahtuma. Siksi kirkoissa lausutaan joka pyhä
uskontunnustus, jonka lopussa on sanat ”[Minä uskon]
ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän”.
Puhe ruumiin ylösnousemisesta kuulostaa järjettömältä.
Miten edes Jumala voisi saada hajonneen ruumiin eläväksi?
Jos sielua edes on, miten hän voisi liittää ammoin kuolleen
ihmisen sielun tämän ruumiiseen?
Vastauksena on, että ruumiin ylösnousemus on Jumalan
uusi luomistyö. Hän loi kerran maailman tyhjästä ja kykenee siksi luomaan kuolleen ihmisruumiinkin uudeksi.
Todisteena tästä on Jeesuksen ylösnousemus. Hänet tapettiin roomalaisten teloittamana. Silti kolmantena päivänä
kuolemasta Jumala herätti hänet uuteen elämään. Koska
Luoja pystyi sen tekemään, hän pystyy tekemään saman
sinun ruumiillesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi
Ruumiillisella ylösnousemuksella on vaikutusta siihen, millainen Taivas on. Se ei ole aineeton tila jossain hengellisessä
ulottuvuudessa. Jumalan suunnitelmana on antaa meille
mielenkiintoinen, ikuinen elämä, jota eletään ruumiillisesti, ei pelkkänä sieluna. Siksi Taivas on fyysinen paikka.
Ruumiillisesti ylösnousseilla pitää olla elämälleen aineelliset puitteet.
Missä tuo Taivas tulee olemaan? Uuden testamentin perusteella näyttää siltä, että se on maan päällä. Me emme nouse
ylös Taivaaseen, vaan Taivas laskeutuu alas luoksemme. Sen
toteutumista Jeesus pyytää Isä meidän rukouksessaan: ”Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös
maan päällä niin kuin taivaassa”. Raamatun viimeisillä sivuilla asiaa kuvataan näin: ”Näin, kuinka pyhä kaupunki,
uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota - - Ja minä
kuulin valtaistuimen luota äänen, joka sanoi:
’Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu

heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse
on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta
eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella
istuva lausui: ’Uudeksi minä teen kaiken.’” (Ilm. 21:2-5).
”Kaikki entinen on kadonnut” ei tarkoita, että Taivaan
laskeutuminen maan päälle tuhoaisi maan. Luoja rakastaa
luomakuntaansa. ”Maailman loppu” tarkoittaa siksi nykyisen maailman syvää uudistamista. Maa luodaan uudeksi
poistamalla sitä pahuus ja turmelus. Taivaan laskeutuminen
maan päälle ei tuhoa maailmassa olevaa hyvää ja kaunista
vaan uudistaa sen nykyistä paremmaksi. Niinpä on ymmärrettävää, että Raamatun lopun kuvauksessa Taivaasta
on piirteitä sen alussa kuvatusta Edenin paratiisista ja sen
ihanasta luonnosta. Luonnon säilymisestä kertovat myös
ne Vanhan testamentin kohdat, joiden mukaan taivaallinen rauha tulee koskemaan myös eläimiä: ”Susi ja karitsa
käyvät yhdessä laitumella, leijona syö heinää kuin härkä,
ja käärmeen ruokana on maan tomu. Kukaan ei tee pahaa,
kukaan ei vahingoita ketään minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra” (Jes. 65:25).
Taivaassa ei pitkästytä
Paitsi paratiisi, taivas on myös kaupunki, ”Uusi Jerusalem”.
Se on täydellinen ihmisyhteisö, jossa kukaan ei jää yksin,
vaan keskinäinen rakkaus, ystävyys ja huolenpito vallitsevat. Kaupunki Taivas on myös siksi, että siellä on kulttuuria. Ilmestyskirjan mukaan ”kaikki kansojen kalleudet
ja ihanuudet” tuodaan Uuteen Jerusalemiin (Ilm. 21:26).
Se tarkoittaa parasta, mitä ihmissuvun eri kulttuureissa on
eri aikoina saatu aikaan: musiikkia, tanssia, kuvataidetta,
teatteria, kirjallisuutta, urheilua, arkkitehtuuria, tiedettä,
teknologiaa. Kaikkea sitä vaalitaan ja kehitetään yhä taidokkaammaksi. Se onnistuu loistavasti, sillä ihmiskuntaa
ei enää vaivaa kateus, ajan puute, riita, sota tai luonnon
tuhoutuminen.
Monille ajatus Taivaan iankaikkisuudesta on ahdistava.
Miten voi olla kyllästymättä sellaiseen, mikä kestää ikuisesti? Pelko Taivaassa koettavasta pitkästymisestä on kuitenkin
turha. Taivaan ydin on, että Jumala asuu siellä ihmisten
luona. Hän on korkein hyvä, joka ruokkii täysin elämän
ja vaihtelun kaipuumme. Ilmestyskirjan mukaan Taivaassa
”kaikki saavat nähdä hänen kasvonsa”. Tuossa ”autuaassa
katselemisessa” (visio beatifica) ei ole kyse tuijottamisesta
vaan rikkumattomasta yhteydestä Luojaan; jostain sellaisesta,
mitä kaikkien uskontojen mystikot ovat etsineet. Taivaassa Jumalan autuas katseleminen on luonteva osa kaikkea
olemista ja tekemistä. Siksi taivaallisessa kaupungissa ei Ilmestyskirjan mukaan ole lainkaan temppeliä (Ilm. 21:22).
Erityistä uskontoa ei enää tarvita, koska Jumala tunnetaan
ja häntä ylistetään kaikessa, mitä ollaan ja tehdään.
Onko taivas pelkästään henkinen juttu?
Kirkon perinteessä ei läheskään aina ole nähty sitä, kuinka olennaiselle tavalla Jeesuksen ylösnousemus vaikuttaa
siihen, millainen Taivas on. Ruumiin ylösnousemus tuo
väistämättä mukanaan aineellisuuden ja ruumiillisuuden.
Jos näin ei olisi, miksi Jumala olisi vaivautunut syntymään
ruumiilliseksi ihmiseksi? Miksi hän koki ruumiillisen ylös-

nousemuksen ja opetti sen kerran koskevan meitäki
Taivas olisi pelkästään henkinen juttu? Kirkon perin
on silti monesti erehdytty luulemaan, että Taivaan o
tava aineeton, ajaton ja muuttumaton ”hengellinen
kai siksi, että Jumalan palvominen on niin olennaista
muuta Taivaaseen ei mahdu.
Kyllä mahtuu. Taivaassa Jumalan tunteminen tote
maallisen hyvän kautta. Siksi Jeesus puhuu vertauksi
Taivaasta ”kuninkaan pojan hääjuhlana” ja messun eh
lisliturgiassa pyydetään pääsyä ”taivaan juhla-aterialle”.
nousemuksensa jälkeen Jeesus söi opetuslastensa nä
paistettua kalaa. Näin tekemällä hän halusi osoittaa h
että hän ei ole mikään kummitus, vaan hänellä on ylös
tuaankin liha ja luut (Luuk. 24:36-43). Uuden testam
mukaan me saamme kerran Jeesuksen ylösnousemu
voimasta vastaavanlaisen ruumiin kuin hän. Eikö si
oletettavissa, että taivaalliseen elämään kuuluu myös
lista hyvää, kuten juhla-aterioita, hyvää seuraa, urhei
kulttuuria?
Ylösnousemuksessa saatava ruumis on nykyistä pare
Se on jossain mielessä sama kuin nykyinen, mutta silt
versio. Siinä ei ole sairauksia, kremppoja tai epämuod
mia. Kirkon joissain traditioissa on spekuloitu sillä, m
ikäisen ruumiin me ylösnousemuksessa saamme. Yl
on päädytty siihen, että vastaavan kuin 30-vuotiaana
silloin rapistuminen ei ole vielä alkanut.

Pitkäperjantain pimeydestä pääsiäisen riemu
Mitä kuolleille tapahtuu ennen ruumiin ylösnousem
Sehän koittaa vasta joskus tulevaisuudessa. Kirkkomm
tekismus opettaa asiasta näin: ”Ruumiimme hajoaa, m
sielu odottaa ylösnousemuksen päivää, jolloin elävät ja
leet kootaan Jumalan eteen tuomiolle. Kristukseen usk
le kuolema on portti tulevaan elämään. Voimme jätt
turvallisesti taivaallisen Isämme käsiin, sillä Kristus
voittanut kuoleman. Jumalan Poika on jo noussut
leista ennen meitä. Mekin saamme uuden, kuolematto
ruumiin, jonka esikuva on Jeesuksen ylösnousemusru
Näin Jumalan alkuperäinen luomistahto toteutuu me
Edellisessä lainauksessa puhutaan ylösnousemuksen
västä, jolloin ”elävät ja kuolleet kootaan Jumalan
tuomiolle”. Puhe tuomiosta on niin rankkaa, että s
säikäyttää perusteellisesti ja pääsiäisen ylösnousemus
man ihanuus peittyy näkyvistä.
Pääsiäistä edeltää kuitenkin pitkäperjantai eli se, et
nen ylösnousemustaan Jeesus kuoli. Hän kuoli jokaise
misen puolesta, sovittaakseen hänen syntinsä. Kun
tarttuu, säikähdys katoaa ja voi alkaa luottaa siihen
Jeesuksen ylösnousemuksen takia omaa ylösnousemu
seuraa Taivas: olen tehnyt syntiä, mutta selviän tuom
koska Jeesus on kuollut ja ylösnoussut puolestani. Sam
syystä se tila, jossa sieluni kuolemani jälkeen odottaa
miini ylösnousemusta, ei ole ankea vaan hyvä; joska
yhtä hyvä kuin lopullinen Taivas eli paratiisin kaup
uudeksi luodun maan päällä.
Sammeli Juntunen
kirkkoherra ja ekumeniikan dosentti
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Pääsiäisen tapahtumat
Savonlinnan Tuomiokirkossa ja Rantasalmen kirkossa
hiljaisen viikon ja pääsiäisen aikana vietettäviä jumalanpalveluksia
voi kuunnella myös nettiradiosta. Avaa nettiradio etusivulla
savonlinnanseurakunta.fi
Savonlinnan Tuomiokirkkoseurakunta
Ti 12.4. klo 18 Ahtisaarna, Tuomiokirkko.
To 14.4. klo 18 Kiirastorstain iltamessu, Tuomiokirkko.
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, Tuomiokirkko.
La 16.4. klo 12-15 Lankalauantain neuleretriitti, Tuomiokirkko.
Mukana Titta Järvensivu. Lue lisää s.3.
La 16.4. klo 16 Hiljaisen lauantain rukoushetki, Tuomiokirkko.
La 16.4. klo 23 Pääsiäisyön messu, Tuomiokirkko.
Su 17.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu, Tuomiokirkko.
Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro.
Su 17.4. klo 12 Pääsiäispäivän messu, Pääskylahden kirkko.
Su 17.4. klo 13 Pääsiäispäivän messu, Oravin rukoushuone.
Su 17.4. klo 13 Pääsiäispäivän messu, Sulkavan Lohikosken kirkko.
Ma 18.4. klo 10 2. pääsiäispäivän messu, Tuomiokirkko.
Ma 18.4. klo 15 ja 18 Katso, aurinko! – musiikillinen pääsiäisnäytelmä,
Tuomiokirkossa. Klo 15 esitys myös striiminä Facebook.com
/savonlinnansrk
Enonkosken kappeliseurakunta
Su 10.4. klo 10 Palmusunnuntain messu, kirkossa.
Kristus yhdistää ry:n kirkkopyhä. Saarnaa Esa Kosonen,
Messun jälk. srk-talossa kahvit ja seurat.
Ti 12.4. klo 18 Hiljaisen viikon hartaus, Simanalan kylätalo,
Enonkoskentie 1945. Kahvit. Järj. Simanalan kyläyhdistys ja srk.
To 14.4. klo 18 Kiirastorstain messu, kirkossa.
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, kirkossa.
Su 17.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu, kirkossa.

Kerimäen kappeliseurakunta
Ti 12.4. klo 16, 17 ja 18 Elämyksellisen pääsiäispolun yleisönäytökset,
Kerimäen srk-koti.
To 14.4. klo 18 Kiirastorstain messu, talvikirkossa.
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, talvikirkossa.
Su 17.4. klo 10 Pääsiäispäivän juhlamessu, talvikirkossa.
Ma 18.4. klo 16 2. pääsiäispäivän iltapäivämessu, talvikirkossa.
Punkaharjun kappeliseurakunta
Su 10.4. klo 18 Iltamessu Tuomaslauluin, srk-talo.
Iltapala tilaisuuden päätteeksi.
Ti 12.4. klo 18 Elämyksellisen pääsiäispolun yleisönäytös
Kerimäen srk-koti. Punkaharjulta järjestetään ilmaiskuljetus klo 18
näytökseen, ilm. Seija Karviselle pe 8.4. klo 13 menn.
seija.karvinen@evl.fi tai p. 050 310 0195. Linja-auto lähtee
P-harjun srk-talolta ti 12.4. klo 17.15, paluu esityksen päätteeksi.
To 14.4. klo 19 Kiirastorstain messu, kirkossa.
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, kirkossa.
Su 17.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu, kirkossa.
Su 17.4. klo 13 Pääsiäispäivän messu, Vuoriniemen srk-talo.
Rantasalmen kappeliseurakunta
To 14.4. klo 19 Kiirastorstain iltamessu, kirkossa. Aikamiehet -kuoro.
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, kirkossa.
Aikamiehet -kuoro.
Su 17.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu, kirkossa.
Savonrannan kirkkopiiri
Ti 12.4. klo 14 Ahtisaarna, Rönkkötalossa.
To 14.4. klo 18 Kiirastorstain messu, kirkossa.
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, kirkossa.
Su 17.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu, kirkossa.

Lapsille ja perheille

Muusiikkia pääsiäiseen

Palmusunnuntaina su 10.4.
klo 10 Perhemessu kaikenikäisille, Tuomiokirkko.
klo 10 Lasten ja perheiden pääsiäiskirkko, Kerimäen talvikirkko.
Lyhyt kirkkohetki, virpomavitsojen koristelua (tuo oma oksa),
rukousseinän täydentämistä ja pääsiäismunajahti.
klo 10 Perhejumalanpalvelus, Rantasalmen kirkko. Perheet tervetuloa kirkkotorille klo 9.30, lapsille luvassa yllätys. Lapset voivat
tuoda koristeltuja pajunoksia jumalanpalvelukseen.
klo 10 Perhemessu, Savonrannan kirkko.

Su 10.4. klo 19 Bach: Osia Matteus-passiosta, Tuomiokirkko
Savonlinnan Orkesteri, johtaa Kari Kropsu. Savonlinna-kuoro, kuoron
valmennus Matti Makkonen. Solistit: sopraano Marika Hölttä, altto Anu
Ontronen, tenori Joonas Eloranta ja basso Tiitus Ylipää. Liput nettilippu.fi
20 € / 10 €, ovelta 25 € / 15 €. Konserttiin käy voimassa oleva Kaikukortti.

Pääsiäisvaellus ti 12.4. klo 17.30 srk-keskuksen juhlasali.
Srk:n varhaiskasvatuksen vaellusnäytelmän pääsiäisen tapahtumista.
Kesto n. 30 min.

Katso, aurinko!
Musiikillinen pääsiäisnäytelmä
Tuomiokirkossa ma 18.4. klo 15 ja klo 18
Näytelmässä seurataan Jeesuksen elämän viimeisiä
päiviä, pääosin Uuden testamentin oppilaiden
näkökulmasta. Sunnuntaiaamuna herää uusi toivo.
Simon Pietari: Juha Räisänen
Vaimo Hanna: Anna Lamberg
Jeesus: Kari Komonen.
Kertojana Jaakko Parkkinen
Bändiä johtaa Mika Siekkinen
Lauluryhmää johtaa Maria Padatsu
Käsikirjoitus ja ohjaus Kaisa Oittinen

(Matt., Mark. ja Joh. pohjalta)
Mukana on paljon vapaaehtoisia ja myös eri alojen
työntekijöitä. Esitys sopii kaikenikäisille (suositusikäraja 6 v).Vapaa pääsy. Kesto n. 1,5 h. Vapaaehtoinen lahja puoliksi Yhteisvastuukeräykselle
ja puoliksi srk:n Japanin-lähetykselle musiikki- ja
seurakuntatyön tukemiseen.
Klo 15 esitys myös striiminä Facebook.com/savonlinnansrk

Ma 11.4. klo 18 Lupa laulaa - Hiljaisen viikon virsiä, Tuomiokirkko
Syvennytään virsikirjan lisävihkosta löytyviin hiljaisen viikon virsiin.
Tilaa myös toivevirsille. Laulattamassa Katariina Kokkonen ja Laulukoulu.
Pe 15.4. klo 15 J.S. Bach Johannes-passio
Tuomiokirkko
Saara Silvennoinen, sopraano
Minna Raassina, altto
Heikki Hattunen, tenori (evankelista ja aariat)
Olli Tuunanen, basso (Jeesus)
Sampo-Elias Asikainen, basso (aariat)
Tuomiokirkon lauluyhtye ja orkesteri,
johtaa, Reko Tammi.
Kirkko- ja taidemusiikin tuki ry ja Sln srk.
Vapaa pääsy, ohjelma 20€.
Su 17.4. klo 15 Hiljaiseks' tyynnytä
-konsertti, Tuomiokirkko
Esa Ruuttunen ja Cello Spirituals,
Savonlinna-kuoro, joht. Matti Makkonen.
Ohjelma koostuu virsistä sekä hengellisistä
sävelmistä. Konsertti päättyy Matti Makkosen
säveltämään ”Hiljaiseks tyynnytä” -teokseen,
joka pohjautuu fantasian omaisesti suomalaisille
tuttuihin iltavirsiin. Liput 20 €, (lapset alle
18-vuotta 10 €) ennakkoon nettilippu.fi ja
ovelta puoli tuntia ennen konserttia.
Järjestää: Nova Records Oy
Ma 18.4. klo 15 Pääsiäispäivän konsertti, Savonrannan srk-koti
Anneli Raninen laulu, Henrik Koponen laulu ja viulu, Esko Alanen piano.
Kahvitarjoilu.

5

Pekka-pappi hyvästelee rakkaan kappeliseurakunnan
lähtöjuhlassa Enonkoskella 15.5.
"Voiko olla jalompaa virkaa kuin sellainen, jossa saa palvella
sekä ihmisiä että Jumalaa", pohti Pekka Auvinen Mikkelin
tuomiokirkossa 24.10.2004. Takana oli pappisvihkimys ja
edessä ensimmäinen papin virka. Seuraavat vuodet kuljettivat Pekkaa Luumäen ja Imatran seurakuntien kautta Enonkoskelle, jossa hän on toiminut aluekappalaisena vuodesta
2013 lähtien. Pitkä työura pappina on pian päättymässä ja
Pekka Auvinen siirtyy eläkkeelle 1.8. 2022 alkaen.
Yhteisö, jossa pidetään huolta
Pekka Auvisen mielestä Enonkosken kappeliseurakunta oli
hänelle paras mahdollinen paikka toimia pappina.
"Enonkoski on hyvin yhteisöllinen kunta, jossa ihmiset
pitävät huolta toisistaan. Kappelineuvosto on täällä innostunut ja tekee työtä seurakunnan parasta ajatellen. Olen
myös saanut kokea, että seurakuntaa arvostetaan. Yhteistyö
kunnan, koulun, luostarin, yhdistysten ja järjestöjen kanssa
on sujunut hyvässä hengessä. Olen monesti yllättynyt siitä, kuinka monenlaisia armolahjoja enonkoskelaisilla on.
Löytyy näytelmän kirjoittajaa, näyttelijää, laulajaa, soittajaa,
runonlausujaa ja ruoanlaittajaa, rakentajaa..."
Eläkepäivien alkaessa Pekka arvelee jäävänsä kaipaamaan
eniten juuri kaikkia näitä ihmisiä: "Papin työssä parasta on
ollut ihmisten kohtaaminen ja se, että on saanut antaa toivoa
ja keventää taakkoja. Pappina olen saanut kertoa ihmisille,
että Jeesus rakastaa meitä ja häneen turvautumalla saamme syntimme anteeksi ja pääsemme Taivaan kotiin. Myös
Enonkosken pientä ja ahkera työporukkaa tulee ikävä."

Enemmän aikaa läheisille ja harrastuksille
Pian lisääntyvän vapaa-ajan Pekka Auvinen aikoo käyttää
läheisten kanssa olemiseen ja harrastuksiin. "Olen todella tyytyväinen, että jaksoin tehdä töitä 68-vuotiaaksi asti.
Sain tehdä täyden työuran ja nyt on sitten enemmän aikaa
läheisille ihmisille sekä lukemiselle, kuntoilulle, Raamatun
tutkimiselle ja rukoukselle."
Työvuosien aikana elämä kulki työn ehdoilla ja vapaa-aikaa
jäi vähän. "Kooltaan suuressa seurakunnassa työntekijät
myös liikkuvat alueiden välillä ja matkat venyttävät työpäivien kestoa. Paljon aikaa vei myös hallinnollinen työ."
Kiitollisena kohti uutta
Enonkosken uudelle aluekappalaiselle Pekka Auvinen toivottaa onnea ja siunausta. "Enonkoski on hieno yhteisö,
jossa uusi pappi toivotetaan tervetulleeksi lämmöllä ja mielenkiinnolla. Aluekappalaisen ensimmäisenä työtehvänä
voisi olla vaikkapa kahvit Maitolaiturilla. Siellä on mukava
jututtaa seurakuntalaisia. "
Mutta miten on? Vastasivatko työvuodet niitä odotuksia,
joita vasta vihityllä papilla oli pappisvihkimuksen jälkeen
melkein18 vuotta sitten? "Tämä todella oli jalo virka. Olen
saanut palvella sekä ihmisiä että Jumalaa. Samalla olen kuitenkin huomannut sen, miten vajavainen itse olen. Papin
työssäkin saa onneksi turvautua Jumalan armoon ja apuun.
Päällimmäisenä mielessä on nyt syvä kiitollisuus näistä vuosista", Pekka pohtii.

Pekka Auvisen lähtöjuhla Enonkoskella su 15.5.
Messu kirkossa klo 10
Liturgina Sammeli Juntunen, saarna Pekka Auvinen.
Kanttorina Mika Siekkinen.
Messun jälkeen juhla srk-talolla
Lounas, puheita ja musiikkia

Lämpimästi tervetuloa!

Repun täydeltä eväitä elämää varten
Partioharrastus tarjoaa monipuolista ja merkityksellistä puuhaa kaikenikäisille. Vuonna 2020 julkaistun tutkimuksen* mukaan partiota harrastavat nuoret erottuvatkin ikäistensä joukossa positiivisesti erityisesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäin suuntautuneisuudessa sekä auttamisessa ja muiden tukemisessa. Näitä
tärkeitä taitoja opitaan myös paikallisissa lippukunnissa, Rantasalmen Ruutanoissa ja Savon Saukoissa.
Rantasalmen Ruutanat on seurakunnan oma lippukunta ja
samalla osa kappeliseurakunnan varhaisnuorisotyötä. Tällä
hetkellä Ruutanoissa on aktiivisesti mukana viisitoista partiolaista. Ryhmiä on kaksi, 7–9 -vuotiaat sudenpennut sekä
10–12 -vuotiaat seikkailijat. Ryhmät kokoontuvat joko seurakuntatalo Kirkkorinteellä tai partion metsäkololla. Partion
lippukunnanjohtajana ja ryhmien ohjaaja toimii vs. nuorisotyönohjaaja Kaisa Hämäläinen ja toisena ohjaajana lastenohjaaja Miia Ruuskanen-Eronen. Vapaaehtoisena ohjelmajohtajana ja ohjaajana toimii Harri Hoikkanen.
Kaisa Hämäläinen aloitti partiopolkunsa vasta tullessaan
töihin Rantasalmen Kappeliseurakuntaan. "Tämä on ollut
tosi hauska ja antoisa työtehtävä. Ihan oman kokemuksen
myötä voin sanoa, että partio sopii kaikille ja kaikenikäisille. Partiossa oppii paljon uusia hyödyllisiä taitoja ja pääsee
viettämään aikaa yhdessä muiden kanssa. Partiosta voi löytää uusia ystäviäkin. Tällä hetkellä Ruutanoiden toimintaa

kehitetään ja ryhmiä voidaan lisätä, mikäli saamme lisää
partiolaisia mukaan toimintaan. Myös vapaaehtoisia aikuisia otetaan mielellään mukaan toimintaan. Harkinnassa on
perustaa myös perhepartio, jossa alle kouluikäiset lapset ja
huoltajat pääsisivät yhdessä partioon."
Oman lippukunnan lisäksi Savonlinnan seurakunta toimii
taustayhteisönä meripartiolippukunta Savon Saukoille. Kaisa
on mukana myös Saukkojen kanssa tehtävässä yhteistyössä
niin kutsuttuna Seppona eli seurakunnan partiovastaavana.
Sepon rooliin voi kuulua yhteydenpito lippukuntaan ja osallistuminen toimintaan. Seppo voi esimerkiksi auttaa lippukuntaa partio-ohjelman mukaisissa aktiviteeteissä, jotka liittyvät
uskontoon tai hengellisyyteen", Kaisa kertoo. "Partion ja
evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöllä onkin pitkät perinteet. Partioliikkeessä oman uskonnon tai muun maailmankatsomuksen etsiminen sekä myönteinen suhde hengellisyyteen
nähdään tärkeänä osana ihmisenä kasvamista."

*Lainaus partion vaikuttavuustutkimuksesta Lisätietoa: partio.fi

Haluatko tulla mukaan toimintaan?
Lue lisää: savonlinnanseurakunta.fi/
rantasalmen-kappeliseurakunta
tai kysy Kaisalta p. 040 820 0418

Ruutanoiden lippukunnanjohtaja,
nuorisotyönohjaaja Kaisa Hämäläinen

Savon Saukot
100 + 1 vuotta
Vuonna 1921 perustettu meripartiolippukunta Savon Saukot täytti viime vuonna pyöreitä. Virallisia
100-vuotisjuhlia oli määrä juhlia syyskuussa 2021,
mutta koronapandemian vuoksi ne päädyttiin siirtämään tulevalle toukokuulle.
Savon Saukot on Savonlinnan ainoa partiolippukunta. Jäseniä on noin sata. Ryhmät kokoontuvat
partiokololla Säämingin srk-talolla tai keskustan
ulkoilusaarilla ja vesillä. Saukot ovat pitäneet kiinni meripartiolippukunta-identiteetistään jo vuosikymmeniä, ylläpitäen erilaista vesillä liikkumiseen
mahdollistavaa kalustoa v. 1946 lahjoituksena saadusta valasvene "Maijasta" lähtien. Leireilyyn ja
retkeilyyn lippukunta hyödyntää Huosion majaa
metsäympäristöineen. Saukkojen edustaja onkin
mukana Huosion Kirkkometsän toimintaa kehittävässä Huosio-työryhmässä. Savonlinnan seurakunta toimii Saukkojen taustayhteisönä ja tukee
lippukuntaa mm. vuosittaisella avustuksella.
Savon Saukot 100 + 1 vuotta
14.5. Savonlinnan seurakuntakeskuksella
Tervehdysten vastaanotto klo 13 alkaen
Virallinen yhteisjuhla klo 14
Juhlan jälkeen partioparaati torille
Ilmoittaudu: savonsaukot.fi/saukot-100/
Juhlaan ovat tervetulleita kaikki Savonlinnan
partiotoiminnassa mukana olleet.

Diakoniatyö tutuksi:

Diakoniatyöntekijän päivä
Kirkon diakonia on lähimmäisen palvelemista ja rakastamista. Diakoniatyö auttaa ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ja
kulkee rinnalla vaikeinakin hetkinä kuunnellen ja rukoillen. Toisaalta diakoniatyö on iloa ja yhteisöllisyyttä, jossa jokainen tulee kohdatuksi arvokkaana ja ainutlaatuisena. Mutta mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa? Savonlinnan seurakunnan diakoniatyöntekijät
kuvasivat ihan tavallisena työpäivänä ihan tavallisia työtehtäviä. Näin me pääsemme kurkistamaan diakoniatyöntekijän päivään.

Kohdataan kotikäynnillä
Savonlinnan seurakunnan diakoniatyöntekijät tekivät vuoden 2021 aikana yhteensä 1472 kotikäyntiä. Kotikäynnille lähdetään yleensä niissä tilanteissa, kun asiakkaan ikä tai toimintakyky rajoittavat liikkumista kodin ulkopuolella. Kotikäyntiä voivat pyytää asiakkaan suostumuksella myös läheiset,
kuten iäkkään henkilön toisella paikkakunnalla asuvat lapset. Käynnillä varmistetaan, että asiakas pärjää kotona ja voi hyvin. Tarvittaessa kartoitetaan
muiden palveluiden tai etuuksien tarve ja se kuinka niitä haetaan. Sekä työntekijälle että monelle asiakkaalle tärkeintä kotikäynnissä on kohtaaminen:
Aikaa on kuulumisten vaihtamiselle ja asiakkaan niin toivoessa myös hengellisistä asioista juttelemiselle ja rukoukselle.

Virkistystä, vertaistukea, yhdessäoloa ja hyvää mieltä
Diakoniatyöntekijöille korona-ajan raskaimpia kokemuksia oli ryhmätoiminnan rajoittaminen. Nyt toiminta on kuitenkin taas käynnistynyt ja kokoontumisia riittää seurakunnan alueella jokaiselle päivälle. Ikääntyvien kerhot, vertaistukiryhmät, rukous- ja raamattuhetket sekä yhteisöruokailut
tarjoavat hyviä yhteisiä hetkiä vuosittain tuhansille kävijöille. Ryhmät ja yhteisöruokailut löytyvät sivulta savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat

Diakoniatyö päivystää
Savonlinnan seurakunnan jokaisella alueella on oma diakoniapäivystys. Diakoniapäivystykseen voi tulla juttelemaan tai kysymään yhteiskunnan etuuksista ja palveluverkosta, tai varaamaan ajan avustuskeskustelua varten. Vuoden 2021 aikana diakonia-avustuksia myönnettiin yhteensä 93 952 eurolla.
Avustukset ovat pääasiassa osto-osoituksia kauppoihin. Diakoniapäivystyksellä on tärkeä rooli myös asiakkaan henkisessä ja hengellisessä tukemisessa.
Äkillisen kriisin tai pitkään jatkuneen kuormittavan elämäntilanteen läpikäyminen turvallisessa ja luottamuksellisessa keskustelussa tuo helpotusta
monelle. Diakoniatyöntekijät myös kysyvät asiakkaalta, saako hänen asiansa puolesta rukoilla. Päivystysten aukioloajat tämän lehden takakannessa
sekä sivulla savonlinnanseurakunta.fi/apua-ja-tukea

1.9.2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakonissa,
Matilda Hoffman. Tämän kunniaksi vietämme diakonian juhlavuotta. Pekka Simojoki on tehnyt laulun
diakonian juhlavuoden kunniaksi. Kuuntele "Käsien teologiaa" YouTube / Kirkon kanava

Elämänmenot
KASTETUT Viikko 8 Helmi
Aila Vivian Bogdanoff, Nella
Linnea Laitinen, Oliver Eino
Alexander Salmi, Sulo Pentti
Sakari Simonen, Wiljami Roope Oliver Turtiainen Viikko 9
Noel Eelis Oliver Immonen
(Pharju), Sonja Ida Maria Kivimurto (Kmäki), Otto Johannes Kullström Rekolan
seurakunnasta (Pharju), Janna
Susanna Matleena Leinonen
(Kmäki) Viikko 10 Hilda Liisa
Johanna Hämäläinen Lepistö,
Samu Valtteri Oliver Hämäläinen (Kmäki), Kaspian Väinö
Elmeri Koivunen, Jare Eemeli
Kukko (Ekoski), Oliver Verneri Loikkanen (Rsalmi), Tomas
Daniel Tenhunen Viikko 11
Ella Juulia Tuovinen
KUOLLEET Viikko 8 Ari Petri Matti Lötjönen 59v (Pharju), Heimo Aatos Munck 73v,
Pekka Juha Jalmari Vaalivirta
78v, Riitta Inkeri Turtiainen
81v (Rsalmi), Maija Inkeri
Partanen 81v (Rsalmi), Aini
Onerva Sihvonen 82v, Leo
Ilmari Muuruvirta 85v, Leila Anita Pihl 87v, Timo Tapio Väinämö Tiilikainen 89v,
Eila Kerttu Kyllikki Linna 93v
(Pharju), Lauri Hannes Huttunen 96v (Kmäki), Teuvo Turunen 96v (Kmäki) Viikko 9
Maila Annikki Sorjonen 97v
(Pharju), Sirkka Liisa Vihavainen 94v (Rsalmi), Jenny Siviä
Tirkkonen 93v (Ekoski), Erkki
Asser Terävä 88v, Ritva Inari
Makkonen 88v, Terttu Tuulikki Sairanen 87v (Kmäki),
Sirkka Liisa Kyllikki Laamanen 81v (Pharju), Ulla Katriina Tistelgren 80v (Kmäki), Jyrki Jaakko Juhani Honkapohja
79v (Pharju), Markku Olavi
Kosunen 65v, Kimmo Tapani Hintsanen 55v, Ari Juhani
Hirvonen 54v Viikko 10 Irja
Sylvia Malinen 97v (Kmäki),
Eila Annikki Pesonen 88v,
Eine Ingrid Anttonen 84v,
Risto Kalevi Topi 76v, Viljo
Ilmari Antero Hyvärinen 73v,
Markku Kalervo Puhakainen
73v, Sirpa Anneli Turunen 70v
(Pharju), Riitta Hannele Kupiainen 62v, Sirpa Helena Issakainen 58v (Rsalmi) Viikko 11
Pentti Kalevi Huupponen 93v,
Sirkka Helena Yli-Torkko 88v,
Taisto Eemeli Hartikainen 81v
(Rsalmi), Eero Kullervo Rinkinen 81v (Kmäki), Markku
Kalevi Hämäläinen 67v (Rsalmi), Jarmo Antero Pitko 64v
(Ekoski), Ari Heikki Kalervo
Herttuainen 57v Olarin srk:sta
(Kerimäen ilmoituksiin), Hannu Niilo Juhani Hirvonen 43v
Viikko 12 Sirkka Annikki
Tynkkynen 93v, Sirkka Armi
Kyllikki Kosonen 88v (Pharju), Raimo Armas Hirvonen
85v, Heikki Kalervo Miikki
80v, Pirkko Marjatta Nieminen 79v (Sranta), Juha Alpo
Julkunen 78v (Rsalmi), Timo
Juhani Mikkonen 76v, Keijo
Armas Vihavainen 76v (Rsalmi), Raili Marketta Koponen
74v, Matti Tapio Kuutti 74v
(Kmäki), Milja Kyllikki Juuti
73v, Leo Ilmari Hagman 67v
(Kmäki), Teuvo Väinö Kalevi
Turkulainen 64v, Markku Olavi Pitkänen 62v, Nina Maarit
Leppänen 47

SAVONLINNAN
SEURAKUNTA

Kirkkoherranvirasto palvelee ma-pe klo 9–13 p. 015 576 800 ja savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan kerran pe 3.6. Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi
savonlinnanseurakunta.fi

Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 7768 016
Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa su klo 10. Kuunneltavissa nettiradiosta savonlinnanseurakunta.fi
Hengen ravintola Leipä maanantaisin srk-keskuksessa
lounas klo 11‑12 (vap. eht. maksu), arkimessu klo 12.
Arkimessu Pääskylahden kirkossa 19.5. asti to klo 10.30.
Su 10.4. klo 16 Uuden elämän ilta, Pääskylahden kirkko. Kahvit.
Ma 11.4. klo 17 Linnan lausujien runomatinea: Valoa
kohti - runoja murheesta ja ilosta, Säämingin srk-talo.
Ohjaus Kaarina Lavonen. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
Ukrainan hyväksi Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Su 24.4. klo 15–17 Yhteisen leivän jaamme -messu,
Säämingin srk-talo.
Ti 19.4. ja 26.4. klo 18 Iltamessu, jossa rukoillaan
Ukrainan puolesta, Tuomiokirkko.
To 28.4. klo 17.30 Koululaisten ilta, srk-keskus. Opetusta, toimintapisteitä ja yhdessäoloa.Välipala. Vapaa pääsy!
Ennakkoilm. savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
(hakusana: koululaisten ilta) tai p. 0440 768001.
Su 1.5. klo 11.30‑13 Vappulounas, srk-keskuksen
pikkusali ja kahvio.
Ti 3.5. klo 18 Yhteiskristillinen rukousilta, srk-keskuksen
juhlasali.
Su 8.5. klo 13 Äitienpäivän messu, Oravin rukoushuone.
Esikoululaisten siunaaminen koulutielle.
Su 15.5. klo 15 Torikirkko, Savonlinnan kauppatori.
To 19.5. klo 17 Ripari-ilta kaikille Tuomiokirkko. Tule
muistelemaan omia rippikouluaikojasi, ohjelmassa riparilauluja, sketsejä ja laululeikkejä/leikkejä.
Su 22.5. klo 15 Uuden elämän iltojen kevään päätös,
Hirvaslahden leirikeskus. Kahvit klo 15.
Ti 24.5. klo 18 Perheiden kevätkirkkohetki, Tuomiokirkko.
To 26.5. klo 10 Viestipyhiinvaelluksen aloitusmessu,
Tuomiokirkko. Lue lisää s. 3.
Su 29.5. klo 13.30 Rauhanyhdistyksen seurat,
Oravin rukoushuone.
Su 29.5. klo 15-17 Kansanlähetyksen päiväseurat,
Säämingin srk-talo.
Su 29.5. klo 17 Maastopyöräsafari, Huosion maja. Kesto
2-3h (15-20km). Kalustona toimii parhaiten hyväkuntoinen maastopyörä. Omat eväät. Ei ilmoittautumista
To 2.6. klo 13 Hautausmaapäivystys, Talvisalon
hautausmaa. Koko kesän ajan torstaisin 4.8. saakka.

To 2.6. klo 17 Kesän arkimessu, Tuomiokirkko.
Koko kesän ajan torstaisin 18.8. saakka.
Enonkosken kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Su 24.4. klo 13 Messu, Enonkosken luostari.
Ti 26.4. ja ti 24.5. klo 13 Yhteislaulu- ja lähetyshetki,
srk-talo.
Pe 29.4. ja 20.5. klo 11-12.30 Kaikille avoin
yhteisöruokailu, srk-talo
Su 1.5. klo 13 Messu, Enonkosken luostari.
Su 8.5. klo 13 Messu, kirkossa.
Ti 17.5. klo 9.30 Lasten hartaus, kirkossa.
Su 29.5. Ei jumalanpalvelusta. Yhteiskuljetus Kerimäelle.
Lisätietoa kirkollisissa ilmoituksissa.
Kerimäen kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen
p. 050 540 6111
Jumalanpalvelus su klo 10 talvikirkossa, ellei toisin mainita.
Kaikille avoin yhteisöruokailu tiistaisin 19.4.-31.5.
srk-kodilla klo 11-12.
Ma 11.4. klo 18.30 Rauhanyhdistyksen seurat, talvikirkko.
Su 1.5. klo 10 Messu, talvikirkossa. Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhä, Urpo Karjalainen. Kirkkokahvit ja seurat
srk-kodilla.
Su 8.5. klo 9 Äitienpäivän brunssikirkko, srk-koti. Brunssi
klo 9, perhekirkko klo 10, lopuksi kakkukahvit ja äitien
kukitus.
La 14.5. klo 14 Motoristimessu, kirkonmäellä.
Kovan sateen sattuessa isossa kirkossa.
La 14.5. klo 17 Musiikillinen ilta Oronmyllyn tukemiseksi,
talvikirkossa. Case4U, kahvitarjoilu, vapaa pääsy, Kolehti
Oron toiminnan tukemiseen.
Su 15.5. klo 13 Perhetapahtuma, Anttolan koulun
pihapiirissä.
Su 22.5. klo 16 Iltapäivämessu, talvikirkossa.
To 26.5. klo 10 Helatorstain messu, talvikirkossa.
Lähetysyhdistys ELY:n kirkkopyhä, Erja Kalpio. Kirkkokahvit ja päivätilaisuus srk-kodilla.
To 26.5. klo 15 Kirkkokonsertti, iso kirkko. Saksalainen
Carl-von-Ossietzky -kuoro.
Su 29.5. klo 10 Kirkkolaulujuhlien messu, iso kirkko.
Mukana kuoroja Etelä-Savon alueelta. Lue lisää s. 3
Su 29.5. klo 13 Kirkkolaulujuhlien juhlakonsertti, iso
kirkko. Mukana kuoroja Etelä-Savon alueelta. Lue lisää s. 3

Punkaharjun kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Su 24.4. klo 16 Messu, kirkossa.
Su 1.5. klo 10 Messu, kirkossa. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. klo 12.15 Rauhanyhdistyksen kevätseurat, srk-talo.
To 5.5. klo 10.30-13 Leipä - Hengen ravintola, srk-talo.
Ruokailu klo 11-12 (vap.eht. maksu), arkimessu klo 12.
Pe 6.5. klo 10-11.30 Seurakunta tutuksi, K-Market
Kruunun piha. Srk tarjoaa makkaraa ja mehua. Tule
tapaamaan srk:n työntekijöitä.
Su 8.5. klo 16 Messu, kirkossa.
To 19.5. klo 17.30 Kappelin kevätrieha kaikelle kansalle
vauvasta vaariin, srk-talon piha. Klo 17.30 kouluun
lähtevien siunaus, lämmittelyhartaus, klo 18 Activity Maker
viihdyttää. Herkkubuffetti. Tekemistä ja puuhaa
kaiken ikäisille.
To 26.5. klo 10 Helatorstain messu, kirkossa.
Su 29.5. Ei jumalanpalvelusta. Yhteiskuljetus Kerimäelle.
Lisätietoa kirkollisissa ilmoituksissa.
Rantasalmen kappeliseurakunta
vs. aluekappalainen Antti Rahikainen 044 776 8029
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Kuunneltavissa nettiradiosta savonlinnanseurakunta.fi
Ma 25.4. ja 23.5. klo 11-12 Avoin yhteisöruokailu,
Kirkkorinteellä.
Su 1.5. klo 13 Messu, kirkossa.
Su 15.5. klo 10 Messu, kirkossa. Aikamiehet-kuoro.
To 12.5. klo 18 Eskarikirkko kirkossa. Siunataan esikoululaiset koulutielle.
Ti 17.5. klo 18 Puhallinorkesterin konsertti kirkossa.
To 26.5. klo 10 Helatorstain messu, kirkossa.
Pe 27.5. klo 18 Viestipyhiinvaelluksen jumalanpalvelus
kirkossa
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 vkn pe klo 18.
Su 24.4. klo 13 Messu, kirkossa.
Su 8.5. klo 11 Lähetyslounas, srk-koti.
Su 15.5. klo 13 Kaatuneiden muistopäivän messu,
kirkossa. Kirkkokahvit srk-kodilla messun jälk.
Su 29.5. Ei jumalanpalvelusta. Yhteiskuljetus Kerimäelle.
Lisätietoa kirkollisissa ilmoituksissa.
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Älä jää yksin
ongelmien
kanssa

Kirkon keskusteluapu on avoinna joka päivä
Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat
henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä.
Palveleva puhelin 0400 221 180
on avoinna joka päivä klo 18–24
Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksen
mukaan pvm/mpm

Diakoniatyöntekijät päivystävät
Tuomiokirkkoseurakunta ti ja to klo 9–11. Kirkkokatu 17 tai 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. 050 478 7524

LASTEN KESÄ 2022
Kesäkerho 1.-2. -luokkalaisille Miekkoniemen srk-koti ma 6. - to 23.6. arkisin klo
9-14. Kesäistä puuhailua sisällä ja ulkona sekä turvallista yhdessäoloa. Työntekijöinä
srk:n lastenohjaajat. Lämmin ateria 4 euroa (laskutetaan osallistumispäivien mukaan).
Ilm. 13.5. menn. savonlinnan.lapsityo@evl.fi tai p. 044 776 8021. Huom. Paikkoja
rajoitetusti ja ne täytetään ilm. järjestyksessä.
Perhe- ja päiväkerholaisten leiripäivät
Tervetuloa leiripäiviin perhe- ja päiväkerholapset oman huoltajan kanssa.
Enonkosken srk-talolla ma 30.5. klo 9.30-13. Ilm. 19.5. menn. Marja Mustonen
040 865 5653 tai marja.mustonen@evl.fi
Kerimäen srk-kodilla ti 31.5. klo 9.30-13. Ilm. 19.5. menn. Miia-Mari Jaatila 050
540 6009 tai miia-mari.jaatila@evl.fi
Punkaharjun srk-talolla to 2.6. klo 9.30-13. Ilm. 19.5. menn. Seija Karvinen 050
310 0195 tai seija.karvinen@evl.fi

Rantapäivät
Tervetuloa Rantapäiviin leikkimään, uimaan ja piknikille siihen aikaan, kun itselle parhaiten sopii. Tarjolla juomista ja pientä purtavaa, lisäeväitä voi ottaa kotoa.
Perheille Kerimäen Tavisalossa (Kesäkodintie 32) ti 7.6. klo 14-19 .
Perheille Punkaharjun kirkkorannassa (Kirkkotie 10) ke 15.6. klo 12-15.
Isovanhemmille ja lastenlapsille Kerimäen Tavisalossa ke 15.6. klo 13-16 .
Leiri isovanhemmille lastenlasten kanssa
Hirvaslahden leirikeskuksessa (Kesäkodinkatu 16, Sln) la 11.-su 12.6. Tulkaa
kokemaan kesäistä leirielämää. Ilm. 30.5. menn. savonlinnan.lapsityo@evl.fi tai
p. 044 776 8021. Huom. Paikkoja rajoitetusti ja ne täytetään ilm. järjestyksessä.
Muista kesäkuun toiminnoista lapsille ja perheille tiedotamme
seuraavissa srk-uutisissa pe 3.6.2022.

Hae mukaan päiväkerhoon toimintakaudelle 2022–2023
3–6 -vuotiaiden päiväkerhossa liikutaan, leikitään, askarrellaan, luetaan, syödään
Kerhopaikat: Enonkoski, Kerimäki, Kellarpelto, Pihlajaniemi, Punkaharju,
eväät ja vietetään hartaushetki. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa, 2-3 h/kerta.
Savonlinnan keskusta, Savonranta, sekä Rantasalmi (johon erill. ilm. toukokuussa).
Kerhoihin otetaan 31.7.2022 mennessä 3v täyttäneet.
Lisätiedot arkisin klo 9–15 p. 044 776 8021. Hakemukset käsitellään toukoKerhojen alkaminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä.
kesäkuun aikana.
Kerho on maksuton! Hae 30.4. mennessä: savonlinnanseurakunta.fi/paivakerhot

