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Poliittisia eläimiä
Luin jostain jo ennen koronakriisiä, että meitä ihmisiä on
kahdenlaisia: Toisille yksin tai perheen parissa oleminen on
normaali ja miellyttävä tila. Heidän pitää kuitenkin joskus
saada virkistävää vaihtelua eli kontakteja muihin ihmisiin,
kuten ystäviin ja sukulaisiin. Toisille taas elämä osana ystävien, tuttavien ja sukulaisten joukkoa on normaali ja miellyttävä tila. Heidän pitää kuitenkin joskus saada virkistävää
vaihtelua eli yksinoloa.
Itse kuulun ehdottomasti tuohon ensimmäiseen ryhmään.
Silti minullekin tulee vähitellen sellainen olo, että nyt alkaa
yksinolon ja vähien ihmiskontaktien ylenpalttisuus riittää. Jos
meikäläinen erakko tuntee tällaista, niin miten vaikeaksi elämä
meneekään niillä ihmisillä, joille ystävien ja harrastuskaverien
kanssa eläminen on perustila ja yksinäisyys vain sen mauste!
Jo filosofi Aristoteles (384 – 322 eKr.) opetti, että ihminen
on zoon politikon eli ”poliittinen eläin”. Tuossa politikon ei
tarkoita puoluepolitiikkaa vaan yhteisöllisyyttä. Meidän ihmisten ominaislaatuna on yhteisöjen muodostaminen. Tarvitsemme toistemme kasvojen näkemistä, äänen kuulemista
ja halaamista.

Siksi tuntuu erittäin hyvältä, että näillä näkyminen seurakuntakin voi 1.6. alkaen pikkuhiljaa ruveta olemaan paikka,
jossa tuo ihmisyyden zoon politikon -puoli toteutuu. Onhan
kasvoja toki voinut nähdä ja ääntä kuulla jo tähänkin asti,
ainakin yhteen suuntaan, nimittäin some-kanavien kautta.
Niitä pitkin seurakunnassamme on korona-aikana tapahtunut yli 100 000 kohtaamista.
Mutta se on vain kalpea korvike sille, mitä zoon politikon
tarvitsee elääkseen. Aristoteleen aikana yhteisöllinen elämä
tapahtui kansankokouksissa kaupunkivaltion eli poliksen torilla sekä teatterissa ja urheilutapahtumissa. Kristuksen kirkon
yhteisöllisyys tapahtuu kokoontumisena jumalanpalvelukseen
ja muihin tapahtumiin. Se on ennen kaikkea fyysistä yhteen
tulemista johonkin paikkaan. Fyysistä eli aineellista ovat myös
ehtoollisen leipä ja viini. Niitä ei voi välittää internettiä pitkin. Ei edes tuttavallista juttelua voi netissä täysin välittää.
Siksi on hyvä, että 1.6. alkaen kirkollisten kokoontumisten
pitäisi taas olla mahdollisia. Halaaminen ei vielä ole mahdollista, mutta kahdensuuntainen kasvojen näkeminen, ehtoollisen vietto ja turvavälit säilyttävä juttelu on.

Tervetuloa kirkkoon
su 7.6. alkaen!
Seurakunnilla on taas 1.6. alkaen mahdollisuus järjestää jumalanpalvelukset
läsnäolevan seurakunnan kanssa. Savonlinnan seurakunnassa jumalanpalvelukset
alkavat 7.6. klo 10 Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen,
Savonrannan ja Pääskylahden kirkoissa sekä Savonlinnan Tuomiokirkossa
Jumalanpalvelusten osanottajamäärää rajataan niin, että turvavälit toteutuvat. Suntiot
valvovat, että sallittu määrä ei ylity. Kirkossa on tärkeää muistaa yleiset ohjeet tartuntojen
välttämiseksi: Pidetään turvavälit kunnossa ja huolehditaan käsihygieniasta. Flunssaoireissa jäädään kotiin. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Ehtoollisen vietosta
ohjeistetaan kirkoissa. Kokoontumisrajoitusten takia kesän konfirmaatiojumalanpalveluksiin
kutsutaan ensisijaisesti konfirmoitavien perheitä. Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita
mukaan kokoontumisrajojen puitteissa.
Tuomiokirkon ja Rantasalmen kirkon jumalanpalvelukset myös nettiradiossa osoitteessa
savonlinnanseurakunta.fi
Enonkosken kappeliseurakunta
Sallittu osallistujamäärä kirkossa 125
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10.
Poikkeukset:
La 20.6 klo 10 Jumalanpalvelus
Su 21.6. Ei jumalanpalvelusta
Jumalanpalvelus klo 13 su 28.6. ,Su 19.7.,
ja su 2.8.
Su 5.7. klo 16 Iltakirkko. Ei klo 10
jumalanpalvelusta.
Su 12.7. klo 12 Konfirmaatio
Kerimäen kappeliseurakunta
Sallittu osallistujamäärä isossa kirkossa 300
Jumalanpalvelus sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10.
Su 14.6. klo 12 Konfirmaatio
La 20.6. klo 10 Kansanlaulumessu Kallunmäellä. Kirkossa ei jumalanpalvelusta.
La 27.6. Konfirmaatiot klo 10 ja klo 12
Su 19.7. Konfirmaatiot klo 12 ja klo 14
Su 9.8. klo 10 Elopäiväsunnuntain messu,
lounas ja tilaisuudet Isossa kirkossa n.klo
15-16 saakka.
Su 30.8. klo 13 Sadonkorjuumessu ja luontokirkko Huosiossa. Kirkossa ei messua.
Su 6.9. klo 10 Lähimmäisen päivän ja
vapaaehtoisten kirkkopyhän messu Isossa
kirkossa. Lounas ja tilaisuus kappeliseurakunnan vapaaehtoisille messun jälkeen.
Punkaharjun kappeliseurakunta
Sallittu osallistujamäärä kirkossa 25
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10
Poikkeukset:
Su 5.7 klo 13 Jumalanpalvelus
Su 19.7 klo 16 Luontokirkko kirkkorannassa
Su 9.8. klo 16 Iltakirkko
Su 23.8. klo 13 Jumalanpalvelus
Rantasalmen kappeliseurakunta
Sallittu osallistujamäärä kirkossa 190
Jumalanpalvelus klo 10

Poikkeukset:
Su 5.7. Konfirmaatiot klo 12 ja 13.30
Su 12.7. Jumalanpalvelus klo 13.
Su 19.7. klo 10 Kesävieraiden kirkkopyhä
Su 26.7. klo 16 Iltakirkko
Su 16.8. klo 13 Jumalanpalvelus
Su 30.8. klo 16 Iltakirkko
Tuomiokirkkoseurakunta
Sallittu osallistujamäärä Tuomiokirkossa
260 ja Pääskylahden kirkossa 40
Tuomiokirkossa messu sunnuntaisin klo 10
ja lyhyt arkimessu keskiviikkoisin klo 12
Su 21.6 klo 16 Kansanlaulukirkko
Kirkkoniemen kellotapulilla
Su 2.8 klo 16 Iltakirkko Tuomiokirkossa
Kouluun lähtevien kirkko su 9.8. klo 13
Tuomiokirkossa ja klo 15 Pääskylahdessa
Konfirmaatiot Tuomiokirkossa la 6.6. klo
10 ja 12, su 24.6. klo 12 ja klo 13.30, su
28.6. klo 12 ja klo 13.30, su 5.7. klo 12 ja
13.30, su 12.7. klo 12 ja 13.30, su 19.7. klo
12 ja 13.30, sa 25.7. klo 10, su 26.7. klo 12,
su 2.8. klo 12
Talvisalon hautausmaalla päivystys
torstaisin kello 11-13.
Savonrannan kirkkopiirissä
Sallittu osanottajamäärä 200
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10
Poikkeukset:
La 20.6 klo 10 Jumalanpalvelus
Su 21.6. ei jumalanpalvelusta
Su 14.6., 26.7., 9.8. Jumalanpalvelus klo 13
Su 16.8. klo 10 Hautuumaan juhla
Su 28.6. klo 13 Musiikkipainotteinen messu
Su 19.7. klo 13 Myllykirkko Säimenen
myllyllä, Sönkäntie 7
Enonkosken luostariyhteisön kesä
Su 21.6. klo 13 Luomakunnan sunnuntain
messu ja kirkkokahvit luostarinpuutarhassa
Su 12.7. klo 13 messu ja kirkkokahvit
Su 23.8. klo 13 messu ja kirkkokahvit
Lue lisää toiminnasta: luostariyhteiso.fi

Samalla surettaa niiden tilanne, joille ei iän tai muun riskiryhmäläisyyden takia ole suositeltavaa tulla mukaan. Heitä
on nyt ja 1.6. jälkeen entistä tärkeämpää tavata niillä keinoin,
jotka ovat turvallisia ja terveysviranomaisten suosittelemia.
Kyse ei ole vain ruokakassin perille toimittamisesta, vaan
kasvojen näkemisestä ja äänen kuulemisesta. Ulkona on sisätiloja turvallisempaa tavata ja jutella voi 2 metrin päästä.
Rukoillaan Jumalaa, että hän antaisi halaamistenkin ajan
pian koittaa.

Lomarauha
alkaa 7.6. klo 12

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Valtakunnallinen Lomarauhan julistus Kerimäen kirkon portailta toteutaan tänä
kesänä videoituna. Video julkaistaan Itä-Savon verkkosivuilla su 7.6. klo 12.
Lomarauhan julistaa Saimi Hoyer ja kaupungin terveiset tilaisuuteen tuo
Anna-Kristiina Mikkonen. Mukana on myös rovasti Toivo Loikkanen
Lomarauhan julistaa tänä kesänä hotelliyrittäjä ja Saimaa-ilmiö 2026 -hankkeen sytyttäjä
Saimi Hoyer. Seurakuntuutiset kyseli Hoyerin kuulumisia kesän kynnyksellä. "Vietin perussairauteni takia keväällä yhdeksän viikkoa tiukasti eristyksissä", Hoyer kertoo. "Tämä on
ollut raskasta aikaa, mutta olen kuitenkin saanut olla erityksissä luonnon keskellä, kevään
etenemistä seuraillen."
Hoyer uskoo edessä olevan kesän olevan seudullemme mahdollisuus. "Luontomatkailukohteet kiinnostavat ja niitä alueellamme on tarjottavana. Täällä on tilaa ja rauhaa. Odotan
nyt ihmisiä Saimaalle. Tästä voi myös tulla todellinen Luonnon Kesä: ihmiset ymmärtävät
luonnon voiman ja merkityksen hyvinvoinnille. Koronapandemianhan voi nähdä myös
luonnon hätähuutona, joka pakottaa meidät pysähtymään", Hoyer pohtii.
Erityisesti Hoyer toivoo, että ikäihmiset löytäisivät kesällä tiensä luontoon. "Voimia ja
jaksamista kaikille ikäihmisille tässä tilanteessa. Luonnossa myös riskiryhmiin kuuluvat
voivat edelleen liikkua turvallisin mielin. Epävarmasta tilanteesta huolimatta katson kesää
valoisin mielin. Tämä on meille kaikille hyppy tuntemattomaan. Yllätysten kesä. Muistetaan, että vaikeat ajat nostavat esille aina myös helmiä!"

Lomarauhan julistus osoitteessa
ita-savo.fi su 7.6. klo 12
Lomarauhan julistaa Saimi Hoyer
Tervehdykset: kaupunginvaltuuston
pj Anna-Kristiina Mikkonen ja
rovasti Toivo Loikkanen.
Musiikki: Puruvesi-Seitsikko
Jari-Matti Vänttisen johdolla,
oopperalaulaja Petri Lindroos.
Järjestäjinä: Kerimäki-Seura ry,
Pääkanta-Säätiö sr, Savonlinnan kaupunki, Kerimäen kappeliseurakunta
/ Savonlinnan seurakunta
Kuvaus: Sami Karttunen / SavoFilms

Created by Freepik

Varttikonsertit 7.6. alkaen

vartti konsertit

Seurakunnan omat kirkkomusiikkikonsertit toteutetaan tänä kesänä videoituina Varttikonsertteina. Noin 15 minuutin pituiset konsertit julkaistaan sivulla Facebook.com/
savonlinnansrk ja YouTube-kanavalla sunnuntaisin klo 18 su 7.6 alkaen. Ohjelmassa on
yhteensä yksitoista konserttihetkeä. "Kokoontumisrajoitusten osittainen purkaminen ei
ehtinyt vaikuttaa konserttikesän toteutukseen. Tämä toteutustapa on joka tapauksessa
kuulijaystävällisin. Kesän konserttien kävijämäärät ovat niin suuria, että jopa Tuomiokirkon kokoisessa kirkossa osa vieraista ei välttämättä olisi mahtunut sisälle uusien turvarajojen puitteissa. Videoidut konsertit tuovat kesän musiikkielämykset kaikkien ulottuville", kertoo johtava kanttori Minna Raassina. Konsertit kuvataan kesäkuun alussa.
Kesän esiintyjät
Katariina Kokkonen, laulu ja Minna Malinen, piano
Minna Malinen ja Seija Tapanainen, laulu, oboe, urut
Minna Raassina, laulu ja Maija Teikari, piano
Kaisa Makkonen, laulu ja Maija Teikari, piano
Pauliina Sairanen, laulu ja Eeva Tapanen, piano
Savonlinna-kvartetti
Hanni Autere, viulu ja laulu
Ilkka Vesioja, sello ja Hannu Vesioja, urut
Seeli Toivio, sello ja laulu; Kari Pykäläinen, urut
Helmi Consort: Marja Gaynor, viulu, Katri Susitaival,
viola da gamba ja Anna Savelainen, continuo
Katja Inkala, alttoviulu ja Liisa Rousti, piano

Tuomiokirkko ja Kerimäen
iso kirkko avoinna vieraille
Valtakunnallinen Tiekirkkokausi peruttiin kokoontumisrajoitusten takia, mutta seurakunnilla on mahdollisuus pitää kirkkoja auki hiljentymistä ja tutustumista varten myös
kesäkuukausina.
Kerimäen iso kirkko ja Savonlinnan Tuomiokirkko ova avoinna kesä-heinäkuun
ma-pe klo 11-18. Paikalla on opas tai srk:n työntekijä. Lisäksi Tuomiokirkko on avoinna
sunnuntaisin klo 11-13 ja Kerimäen kirkko sunnuntaisin klo 12-13. Enonkosken kirkko
on avoinna tiistaisin klo 13-15. Enonkoskella ei ole opastusta.
Tulijoita pyydetään huomioimaan varotoimet: pidetään 1-2 metrin turvaväli kanssaihmisiin ja huolehditaan käsihygieniasta. Lievienkin flunssaoireiden aikana jäädään kotiin.

Kiitos lahjastasi!
Facebook.com/
savonlinnansrk

Hae:
Savonlinnan seurakunta

Riparikesää
ei peruttu!

Kesän rippikoululeirien järjestely on ollut varsinainen jännitysnäytelmä. Seurakunnassa varauduttiin vielä toukoukuun alussa sekä leirien järjestämiseen,
lykkäämiseen että perumiseen. Toukokuussa saatiin kuitenkin iloinen uutinen. Leirien
järjestäminen on sallittua ja leirit käynnistetään etuajassa, heti kesäkuun alussa.
Savonlinnan seurakunta on arvioinut tilannetta yhteistyössä Sosterin kanssa ja terveydenhuollon viranomaisten suositusten perusteella rippikoululeirit aloitetaan heti kesäkuun
alussa. "Paikallinen epidemiatilanne on rauhallinen ja edellisistä tartunnoista oli arviointihetkellä (6.5.) aikaa kolme viikkoa. Leiritoiminta on turvallisinta aloittaa nyt, kun tartuntoja on alueella vähän", kertoo johtava nuorisotyönohjaaja Juha Hakala. Riskiryhmiin
kuuluville sekä niille, jotka eivät halua tulla leirille, järjestetään opetus päivärippikouluna.
Konfirmaatioiden järjestelyistä tiedotetaan koteihin
1.6. voimaan tulevat kokoontumisrajat vaikuttavat myös konfirmaatioiden järjestämiseen.
Osallistujamääristä tiedotetaan suoraan koteihin hyvissä ajoin ennen konfirmaatiota.
"Tämän kesän rippileirien eteen on tehty valtavasti työtä. Olen iloinen, että kaiken epävarmuuden jälkeen leirejä on mahdollista lähteä toteuttamaan. Rippikoulu on ikimuistoinen kokemus monelle nuorelle ja iloitsen, että voimme sen olla myös tänä kesänä
tarjoamassa näille talven aikana tutuiksi tulleille nuorille. Teemme kaiken mahdollisen
sen eteen, että leirit pystytään pitämään ennen kaikkea turvallisesti. Erityisesti kiinnitetään huomiota hygieniaan ja tilojen väljyyteen. Mikään asia ei aja leirillä turvallisuuden
ohi. Siksi on tärkeää, että kaikki noudattavat niitä ohjeita, joilla leirien turvallisuudesta
huolehditaan", kertoo nuorisopastori Antti Rahikainen
Seuraa ripariarkea somessa! Ripariraportissa
riparikirjeenvaihtajamme kertovat leirien
kuulumisia kolme kertaa viikossa osoitteessa
Facebook.com/savonlinnansrk

Savonlinnan seurakunnan Yhteisvastuukeräys 2020 tuotti yhteensä
13 238,80 euroa. Keräysmuodoista eniten tuottivat perinteiset
lista- ja lipaskeräykset. Lisäksi keräystuottoa kartuttivat kolehdit,
tapahtumat, myyjäiset ja verkkolahjoitukset. Kiitos vapaaehtoisille kerääjille ja kaikille lahjoittajille!
Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen tuotto käytetään vanhemmuuden tukemiseen Suomessa ja maailman katastostrofialueilla.

Diakonia-avun tarve on jopa
kaksinkertaistunut
Avuntarvitsijoiden määrä on Savonlinnan seurakunnassa noin kaksinkertaistunut
viimeisen kahden kuukauden aikana verrattuna vuoden kahteen ensimmäiseen
kuukauteen. Poikkeusolot ovat herättäneet myös valtavasti auttamisen halua
ja samalla avuntarjoajien määrä on kasvanut.
"Näkemykseni mukaan yhteiskunta ei ole varautunut tällaiseen kriisitilaan. Ymmärrettävää sikäli, koska korona vaikuttaa kaikkeen elämään. Työt loppuvat yllättäen tai kesätyöt eivät pääse alkamaankaan. Laajemmassa mittakaavassa tästä seuraa se, että erilaiset
tuet ruuhkautuvat. Silloin ihmiset kokevat taloudellista ja henkistä hätää, joka heijastuu
myös perheisiin", kertoo johtava diankonianviranhantija (vs.) Juha Räisänen. Poikkeustilan aikana asiakasryhminä ovat kasvaneet erityisesti mm. lomautetut sekä opiskelijat ja
erityisesti lukio- ja ammatilliset opiskelijat ja aikuisopiskelijat.
Vaikeassa tilanteessa yhteyttä voi ottaa oman alueen diakoniapäivystykseen. Asioita
pääsee selvittelemään diakoniatyöntekijän kanssa ja pahimman tilanteen yli autetaan
diakonia-avustuksen, ruoka-avun sekä henkisen ja hengellisen tuen voimin.
Auttajille kiitos!
Juha Räisäsen mukaan koronaepidemia on herättänyt ihmiset myös näkemään avun tarpeen ja auttamaan monilla tavoilla. "Yksityiset henkilöt ovat lahjoittaneet rahaa sekä
suoraan tileillemme, että Kotimaanapu.fi -täsmäkeräyksen kautta ja yrittäjät ovat lahjoittaneet mm. ruokaa kauttamme jaettavaksi. Punaisen Ristin Savonlinnan osasto on järjestänyt lahjoitusvaroin toteutetun ruokajakelun kapungin alueella diakoniatyön kautta.
Kaikki tämä apu on tullut kipeään tarpeeseen. Kiitos jokaiselle pienen tai suuren lahjan
antajalle. Avun tarve jatkuu ja lahjoittaa voi edelleen Kotimaanapu.fi -palvelun kautta tai
ottamalla yhteyttä Savonlinnan kaupungin alueen diakoniapäivystykseen."
Lahjoituksen voi tehdä verkkomaksuna:
Mene osoitteeseen Kotimaanapu.fi
Valitse alueeksi Savonlinna

Diakoniatyö päivystää läpi kesän
Ota yhteyttä oman alueesi diakoniatyöntekijään puhelimitse. Työntekijöiden
kesäloma-aikoina puhelut ohjautuvat Savonlinnan päivystykseen.
Savonlinnan kaupungin alue: ma-pe klo 9–12 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

Fyysistä etäisyyttä, hen
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Seurakuntien kokoava toiminta keskeytettiin poikkeusolojen takia 16.3. Piispat ohjeistivat, että säännöllinen viikkotoiminta siirretään m
Savonlinnan seurakunnassa toiminta siirtyi verkkoon nopeasti ja sisältöä tuottivat kaikki työalat. Koht

Yli100 000 kohtaamista

Jumalanpalveluksilla yli

7500 kuulijaa

Seurakunnallamme on yhteensä yhdeksän Facebook-sivua sekä melkein sama määrä Instagram-tilejä.
Poikkeustilan aikana näiden sivujen kautta kohdattiin ajalla 15.6.–25.5. yhteensä yli 100 000 kertaa*.
Lisäksi nuorisotyö kohtasi nuoria livenä instagramin päivänaloituksissa, Zoom-nuortenilloissa
sekä nuorten omassa WhatsApp-ryhmässä. Osa videoista on edelleen nähtävissä Facebook-sivuilla.
Videohartauksia ja lähetysten taltiointeja voi katsella myös osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi/videohartauksia

Seurakunnat joutuivat 16.3. tekemään historiallisia päätöksiä.
Kirkkojen ovet suljettiin seurakuntalaisilta ja jumalanpalvelukset alettiin toteuttaa ainoastaan verkossa. Savonlinnan seurakunnassa jumalanpalveluksia on voinut kuunnella nettiradion
kautta sekä Savonlinnan Tuomiokirkosta että Rantasalmen
kirkosta. Lisäksi Tuomiokirkon jumalanpalvelukset radioitiin Järviradion taajuudella. Yksittäisiä jumalanpalveluksia
striimattiin myös kuvallisina lähetyksinä. Jumalapalveluksiin
osallistui etäyhteyksien välityksellä 16.3.–24.5. arviolta yli
7500 kuulijaa ja katsojaa*.

Tuomiokirkon
pääsiäispäivän
jumalanpalvelus
striimattiin ItäSavon verkkosivuille. Liturgina
Antti Rahikainen.
Palaute tärkeää papeille ja kanttoreille
"Poikkeustilan takia peruuntui moni jo pitkällekin suunniteltu tapahtuma ja moni yhdessä seurakuntalaisten kanssa
suunniteltu hyvä hetki jäi toteutumatta", kertoo johtava
kappalainen Leena Paintola. "Jumalanpalvelukset keskitettiin Tuomiokirkkoon ja Rantasalmen kirkkoon ja niiden
toimittamisesta vastasivat papit ja kanttorit kaikkialta
seurakunnasta."
"Jumalanpalvelus tyhjässä kirkossa tuntui aluksi oudolta, jopa kolkolta. Kun vuorovaikutus seurakunnan kanssa
puuttui, oli vaikea arvoida tuliko vaikkapa puhuttua liian
pitkään", Leena muistelee poikkeustilan alkuaikoja. "Itse
aloin visualisoida mielessäni kuulijoita radioiden äärellä.
Niitä ihmisiä, jotka olivat läsnä, vaikka en heitä nähnytkään.
Onneksi seurakuntalaiset ovat antaneet ahkerasti palautetta.
Viestit, joissa kommentoitiin lähetyksen tunnelmaa, äänenlaatua tai pitämääni saarnaa, rohkaisivat ja ilahduttivat pitkin kevättä."
Nettiradiolähetykset jatkuvat
Kirkkojen ovet aukeavat taas 1.6. alkaen, mutta jumalanpalveluksiin voi jatkossakin osallistua nettiradion kautta
osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi. "Lähetykset jatkuvat
sekä Tuomiokirkosta että Rantasalmen kirkosta", Leena
Paintola muistuttaa. "Kuunteluhetkestä voi tehdä erityisen
sytyttämällä kynttilän ja ottamalla virsikirjan esille. Eräs seurakuntalainen kertoi kuunnelleensa lähetystä järven rannalla
ja tätä ideaa kannattaa lainata: Puhelimen nettiyhteyden ja
kuulokkeiden avulla jumalanpalvelusta voi viettää vaikka
metsässä tai mökkilaiturilla!"
Nettiradiolähetyksen äänenvoimakkuus
Kuulijat ovat antaneet palautetta Tuomiokirkon lähetyksen hiljaisesta äänestä. Vikaa selvitettiin ja järjestelmän
säädöistä riippumatta ääni jäi edelleen hiljaiseksi. Lopulta
syyksi selvisi se, että kirkkosalin äänenvoimakkuuksien
säätöjärjestelmä ei ole ottanut huomioon nettiradion
tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla: Äänentoistotekniikan uusimisen yhteydessä nettiradioon menevä
kiinteä miksaus oli tehty palvelemaan tilannetta jossa
kirkossa on ihmisiä paikan päällä. Viikolla 21 järjestelmään on ohjelmoitu radion kuuntelijat huomioon ottava
kirkkosalista riippumaton säätömahdollisuus ja annettu
koulutusta järjestelmän käyttämiseen. Seurakunta
pahoittelee kuulijoille aiheutunutta harmia.

*Lifetime: The number of people who had Page's post enter their screen. Posts include statuses, photos, links, videos and more. (Unique Users)

*Nettiradiolähetysten, kuvallisten striimausten ja radiokanavan kuulijoiden
yhteenlaskettu määrä. Luku on arvio ja perustuu nettisivujen kävijämääriin
ja palveluntarjoajien antamiin lukuihin.

Katariina Kokkosen Aakkosvirret-yhteislaulutilaisuuksien
sarjan viimeiset osat kuultiin
nettiradiossa.

Kouluikäisten eV-arkki-kerho
kokoontui kerran viikossa.
Anna neuvoi mm. ötökkähotellin perustamisessa.

Perheneuvonta jatkoi asiakkaiden tapaamisia etänä. Perheneuvojat antoivat myös
videolla ohjeita korona-arkeen.

Pappien videohartaudet
toivat lohtua poikkeustilan
raskaisiin päiviin. Kuvassa
Leena Paintola.

Kanttoreiden minikonsertit
keräsivät suuria yleisöjä.
Kuvassa Minna Raassina ja
Minna Malinen Tuomiokirkossa.

Rovastin rukousasemalla syvennyttiin Isä meidän -rukoukseen
kahdeksassa eri jaksossa. Kuvassa rovasti Toivo Loikkanen.

Tuomiokirkon ja Rantasalmen
kirkon iltahartauksia kuunneltiin sekä suorina lähetyksinä
että nauhoituksina.

Sari Kaunismäki vei katsojat
opastetulle kierrokselle
Tuomiokirkkoon ja kohtasi
kellotornissa Sammelin.

Äitienpäivän perhemessu striimattiin Kerimäen kappeliseurakunnan Facebook-sivulle.

Videoilla vilahteli myös työntekijöiden etätyökavereita,
kuten Johanna-papin koira.

Hoivakotien ja palvelutalojen
asukkaille lähetettiin videotervehdyksiä.

Nuorisotyön jumppavideolla
esiintyi myös jumppaamisesta
kieltäytynyt kissa.

Videotuotantojen lisääntyessä
kuvaus- ja sisällönsparraushommiin siirtyi myös Jani Lamberg.

Lapsityön digiloikkaa siivitti
toimistosihteeri Sarita
Peuralanmäki.

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

Lapsityönohjaajat tuottivat
pyhäkouluvideoita viikoittain.
Kuvassa Tarja Montosen
askartelemat Kaksi rakentajaa.

Facebook.com/savonrannankirkkopiiri
Facebook.com/savonlinnan-seurakunnan-lapsi-ja-perhetyö
Facebook.com/SavonlinnanSeurakunnanNuoret/
Facebook.com/savonlinnan.perheasiainneuvottelukeskus

nkistä läheisyyttä

ELÄMÄNMENOT
KASTETUT
Viikko 14 Kerttu Elviira Jordan,

mahdollisuuksien mukaan verkkoon ja jumalanpalvelukset striimataan joko nettiradion kautta tai kuvallisina.
taamisia ideoitiin muutenkin kuin verkon kautta - turvavälejä noudattaen.

podcast
Seurakuntamme kaikkien aikojen ensimmäinen podcast
alkoi maaliskuussa aiheella Apostolinen uskontunnustus.
Ohjelmassa Apostolinen uskontunnustus käydään läpi
lause lauseelta, välillä peräti sana sanalta. Ohjelmaa ovat
tekemässä RadioDein Alusta alkaen -ohjelmasta tuttu
työpari, Sammeli Juntunen ja Jani Lamberg. Äänityksistä
vastaa Jukka Laaksonen.
"Olen jo vuodesta 2007 asti tehnyt radio-ohjelmia
Raamatun eri kirjoista. Nyt halusin vaihtelua, ja siksi päätimme tehdä radio-ohjelmia jostain muusta kuin
Raamatun tekstistä. Apostolinen uskontunnustus on siitä hyvä, että siinä on tiiviissä paketissa koko kristillisen
uskon sisältö", Sammeli kertoo.
Podcastin jaksot ovat noin 20–25 minuutin pituisia.
Sisältö on tiukkaa asiaa, mutta sävy pohdiskeleva ja keskusteleva. Kuulijalle syntyy vaikutelma, että Jani ja Sammeli puhelevat spontaanisti, toinen toistensa ajatuksiin
ja ideoihin tarttuen ja niitä kehitellen. Miten tällainen
ohjelma oikeasti syntyy ja paljonko niitä valmistellaan?
"Kirjoitan jokaista jaksoa varten noin 4 ½ -sivuisen tekstin", Sammeli kertoo. "Sitten juttelemme siitä, enemmän
tai vähemmän vapaasti. Puhetta ei harjoitella etukäteen,
vaan annetaan mennä. Yhden jakson äänittäminen kestää nykyisin sen verran, että noin 2,5 tunnissa saamme
kolme ohjelmaa purkkiin."
Podcast-sarja Apostolinen uskontunnustus on
kuunneltavissa osoitteessa:
savonlinnanseurakunta.fi/podcast/
apostolinenuskontunnustus
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Sielunhoivakassi

Riskiryhmien suojeleminen rajoittaa myös sielunhoidollisia kohtaamisia. Sairaalapastori Jaana Paju tutustui
Vantaan seurakuntien Sielunhoivakassi-hankkeeseen ja kutsui
seurakunnan kanttoreista, diakoniatyöntekijöistä, papeista ja tiedotuksesta tiimin suunnittelemaan oman alueemme näköistä Sielunhoivakassia hoitohenkilökunnan avuksi
ja virikkeeksi ikäihmisten palvelutaloissa ja hoivakodeissa.
Kassista löytyy mm. Raamatun tekstejä, runoja, rukouksia,
musiikkia ja toteutusmalleja pienten hartaushetkien
viettämiseen sekä pöydälle asetettava risti.
Taivaansininen
Sielunhoivakassi
jaetaan kesän alussa 27
hoivakotiin ja palvelutaloon seurakuntamme
alueella.

Etänä kohti

riparikesää

Kun leirikesän toteutuminen varmistui
toukokuussa, saatiin toinenkin iloinen
uutinen: isoset lähtevät mukaan poikkeuksellisen leirikesän järjestelyihin.
Leireihin on valmistauduttu etäkokouksissa. Kyselimme 3. leirin isosten
tunnelmia:

"Aika jännät fiilikset, mutta ootan hyvillä mielin että pääsee leirille."
"Odotan innolla. Kesällä ei muuta järkevää pääse tekemään kun kaikki on peruttu."
"Jännittää kun on ekaa kesää isosena ja heti tämmöset erityisjärjestelyt."
"Tulee kaikkien aikojen leirikesä, metrin etäisyyksillä."
"Tätä voi sitten vanhana muistella kiikkustuolissa."
"Mietityttää miten pääsee antamaan yhtä hyvän leirikokemuksen
leiriläisille ku aikasempina vuosina."

Isosten siunaamisjumalanpalvelus toteutettiin videoituna.
Video löytyy seurakunnan YouTube-kanavalta.

Soittokierros yli 80
vuotiaille seurakuntalaisille
Seurakunta käynnisti toukokuussa soittokierroksen yli 80-vuotiaille seurakunnan jäsenille.
Soitot keskitetään niille alueille, joilla vastaavaa
soittokierrosta ei ole vielä toteutettu.
Soittoja tekevät seurakunnan työntekijät, jotka ovat kaikki työnsä puolesta vaitiolovelvollisia. Keskusteleminen on siis turvallista ja luottamuksellista. Soittajat kertovat
aluksi soittavansa seurakunnan puolesta ja esittelevät itsensä. Puheluiden aikana
kysellään vointia ja kuulumisia sekä kartoitetaan tarvetta diakoniatyöntekijän tai
papin yhteydenotolle. Seurakunta käyttää puhelinnumeroiden hakuun Fonectaa. Mikäli
puhelinnumero on salainen, soittoa ei voida tehdä. Puhelujen myötä halutaan antaa
riskiryhmään kuuluville ikäihmisille myös hengellistä tukea ja rohkaisua korona-aikana,
jolloin he eivät voi osallistua seurakunnan toimintaan. Soittoja jatketaan läpi kesän sen
mukaan, miten työntekijät ovat vapaana leirityöstä, jumalanpalvelusten toteuttamisesta
sekä kirkollisista toimituksista.

Äitienpäivä
Äitienpäivänä seurakunta jakoi kukkia äidelle
kirkkojen portailla klo 11-13. Myöhemmin
päivällä sairaalapastori sekä ryhmä
seurakunnan pappeja ja kanttoreita kiersi
kahtena eri tiiminä Savonlinnan keskustan
alueen yhdeksän palvelutaloa ja hoivakotia
vieden asukkaille tervehdyksen laulujen muodossa.
Tempaus toteutettiin ulkoa käsin menemättä
sisätiloihin tai asukkaiden lähelle.

Saimi Sofia Aleksandra Pentikäinen, Nicky Leo Eemil Juhani Turtiainen (Kmäki) Viikko
15 Helmi Anna Josefiina Falck,
Vella Terttu Tuulikki Sairanen
(Kmäki) Viikko 18 Helmi Sofia
Kauhanen, Väinö Antero Sistonen (Pharju) Viikko 19 Helmi
Sofia Immonen, Eeva Kosonen
Viikko 21 Aada Viivi Minea
Myllys (Kmäki), Miro Matti
Johannes Rouhiainen (Rsalmi)
AVIOLIITTOON AIKOVAT
Viikko 15 Riitta Helinä Huitti-

nen & Leo Juha Ilmari Eronen
Juha-Pekka Järvinen & Lea
Mirjami Riikonen
KUOLLEET

Pirkko Kaisa Holopainen 82v (Kmäki), Taimi Sinikka Saarinen 82v, Veli Viktor
Lybeck 81v (Ekoski), Liisa Marjatta Mäkelä 81v, Anja Annikki
Mustonen 79v, Seppo Kalevi
Korhonen 52v Viikko 15 Irene
Astrid Laukka 95v (Rsalmi),
Matti Juhani Kolehmainen 77v,
Leena Inkeri Elomaa-Sorjonen
65v Viikko 16 Alma Alviina
Lindgren 96v (Rsalmi), Kauko
Armas Issakainen 94v (Rsalmi),
Aili Mirjam Tolvanen 92v, Eila
Hillevi Lahti 90v (Kmäki), Tuovi Kalevi Massinen 90v, Laila
Annikki Ärväs 90v, Lyyli Elina
Nuopponen 89v, Urpo Sakari Malinen 85v, Anja Kyllikki Pesonen 84v (Rsalmi), Sinikka Orvokki Packalen 82v
(Kmäki), Seppo Vilho Juhani Nuopponen 68v (Rsalmi),
Matti Juhani Valkeapää 65v
(Pharju) Viikko 17 Hilja Marjatta Kiiveri 96v (Rsalmi), Sally Kosonen 95v (Pharju), Aili
Elisabet Makkonen 94v (Kmäki), Aune Annikki Kokki 93v,
Oili Olga Sofia Asikainen 92v,
Taisto Allan Reinikainen 91v
(Sranta), Erkki Aulis Tuunanen
91v (Pharju), Hilkka Hannele
Juuti 90v, Irma Huhtanen 87v
(Rsalmi), Esa Antero Liukko
86v, Anna Reijonen 82v (Sranta), Reino Kalevi Soinisalo 80v
(Pharju), Raija Liisa Kaarina Kainulainen 74v (Pharju)
Viikko 18 Aaro Petter Hirvonen
93v (Kmäki), Laina Siviä Valtonen 92v, Maija Kaarina Hämäläinen 85v, Annikki Helena
Tunturila 82v, Helka Marjatta
Nousiainen 81v, Hilkka Maarit Birgitta Hirvonen 62v, Sari
Päivi Tyynelä 48v Viikko 19
Kaarin Inkeri Tiilikainen 95v,
Martti Johannes Tuunanen 93v
(Pharju), Anja Inkeri Laine 90v,
Martti Sakari Vilkko 88v, Arvo
Kalevi Myllys 86v, Pentti Olavi
Karhu 76v, Pekka Antero Hynninen 71v (Rsalmi), Jussi Erkki
Kilpeläinen 71v (Rsalmi), Urpo
Pekka Tervonen 69v, Pirkko
Tuulikki Malmstedt 63v, Voitto Huugo Kalervo Iljinen 59v
Viikko 20 Heimo Kalervo Kurki
94v (Rsalmi), Sirkka Annikki
Tynkkynen 94v (Rsalmi), Jaakko Tiilikainen 88v, Aili Helena
Kokki 83v (Ekoski), Irma Anneli Rautiainen 72v (Kmäki),
Pekka Kalevi Pöyhönen 68v,
Harri Markku Juhani Kekäle
67v, Asko Tapio Ruuskanen
44v (Pharju) Viikko 21 Aili
Sinikka Rissanen 92v, Seppo
Aleksander Pöllänen 88v, Anja
Liisa Kettunen 85v, Esko Ensio
Nojonen 84v, Raili Sirkka Lihavainen 79v (Rsalmi), Marita
Orvokki Heiskanen 73v, Soili
Annikki Mononen 59v (Sranta)
Viikko 14
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Turvapaikkaa etsimässä –
pakolaistyön syvät vedet

MissiologiSen seminaariN WEBINAARI pe 12.6. klo 10–15
JESUS IN ATHENS -elokuva klo 20–21.30
Seminaari on ilmainen, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista
Ilmoittautuneille lähetetään linkki, jota kautta pääsee mukaan ohjelmaan.

Olemme osa laajaa kirkkojen ja kristittyjen perhettä, jonka missio tässä maailmassa koskee myös muualta tulleita.
Miten täytämme velvollisuutemme Jumalan valtakunnan kansalaisina yksilöinä
ja organisaatioina? Miten seurakunnat
avautuvat vastaanottamaan pakolaisia ja
muita toisista kulttuureista tulleita hengellisellä, sosiaalisella, yhteisöllisellä ja
käytännöllisellä tasolla monikulttuurisen
seurakuntayhteisön rakentumiseksi? Miten siirrymme vieraanvaraisuudesta molemminpuoliseen kohtaamiseen, niin että vieraasta tulee omaa? Tule
kuulemaan ja jakamaan pakolaisten kohtaamiseen ja auttamistyöhön sekä
evankeliumin kertomiseen liittyviä kokemuksia, yhteisiä haasteita ja kysymyksiä Euroopan laajuisesti sekä suomalaisen paikallisseurakunnan tasolla.
10.00

Valtava haaste – sitäkin suurempi mahdollisuus
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjohtaja Taneli Skytän johdolla
pureudumme pakolaistilanteeseen, joka kutsuu osallistumaan
Jumalan valtakunnan edistämiseen yksilötasolla ja kokonaisten
kansojen kohdalla.

Osallistu Kesäpäiville kotoa käsin!
Koronaepidemia muutti Lähetyksen kesäpäivien
suunnitelmat kerta heitolla: Lähetysyhdistys Kylväjän ja Savonlinnan seurakunnan yhteistyössä järjestämä tapahtuma toteutetaan Savonlinnaan kokoontumisen sijaan verkossa ja RadioDein taajuudella.
”Lähetyksen kesäpäivien toteuttaminen myös poikkeusoloissa nähtiin ehdottoman tärkeäksi. Toivon sanoma
kuolemankin läpi kulkeneesta Vapahtajasta on nyt entistäkin ajankohtaisempi. Koronatilanne on koskettanut
ihmisten elämää myös lähetyksen työalueilla”, toteaa
Lähetysyhdistys Kylväjän kotimaantyön johtaja Hanna
Lindberg.

"Lähetyksen kesäpäivien peruuntuminen Savonlinnassa on valitettavaa, mutta olemme tässä tilanteessa yhdessä
lukuisien muiden tapahtumajärjestäjien kanssa. Päätös kesäpäivien muuttamisesta tähän muotoon syntyi nopeasti,
ja olemme seurakunnassa iloisia siitä, että Kylväjä lähtee
rohkeasti toteuttamaan tätä suunnitelmaa sen sijaan, että
päivien järjestämisestä olisi luovuttu kokonaan. Nyt
yhteinen tavoitteemme on tuoda myös Savonlinnan seutu
osallistujien ulottuville käytössä olevin keinoin", kertoo
Lähetyksen kesäpäivien suunnitteluryhmän puheenjohtaja
kappalainen Tero Tyni Savonlinnan seurakunnasta.

Mukana studiossa keskustelemassa:
– Mikko Puhalainen, Kylväjän työaluevastaava, pakolaistyöntekijä Ateenassa
– Teijo Peltola, Kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja
– Faisal Masih, Kylväjän pakolaistyöntekijä Ateenassa

Syvään
veteen -teemapäivä
Radio Deissä 12.6.
11.00 Maahanmuuttajat
ja me

Kylväjän viestintäpäällikön Mari Turusen kanssa kokemuksista
elää pakolaisten- ja maahanmuuttajien kanssa seurakunnassa
keskustelemassa
– Minna-Sisko Mäkinen, Malmin seurakunnan kansainvälisen
työn sihteeri: Miten seurakunta vastaanottaa maahanmuuttajat?
– Jouni Lehikoinen, kirkkoherra, Turun Mikaelinseurakunta:
Mitä on kirkkoturva?

Raamattuopetusta,
musiikkia,
keskusteluja ja
PINTAA
SYVEMMÄLLE
12.00–13.00 Tauko
kertomuksia lähetystyön tiimoilta. Studiossa mu13.00 Syvemmälle kulttuurien kerroksiin
kana
myösMap
vieraita
Savonlinnasta.
Ohjelma kou– Culture
-työkalu avuksi
parempaan kohtaamiseen,
luttajana
Kylväjän hankekoordinaattori
osoitteessa
kylvaja.fi/lahetyksen-kesapaivat
– Chaila-ryhmämateriaali traumaattisen stressin käsittelyyn ja
siitä selviytymiseen psykososiaalisen tuen ryhmissä, Hanna
Skyttä ja Katriina Sipari, työskennelleet pakolaisten parissa
Ateenassa

Missiologinen
12.6.rakentamassa
klo 10–15
14.00
Heittäkää verkotwebinaari
syvään veteen –pe
verkostoa
Pohdimme, miten uusien kristittyjen täysivaltainen kansalaisuus toteutuu Jumalan valtakunnassa, seurakunnissa ja evankeliumia viemässä.

Turvapaikkaa etsimässä –
pakolaistyön
vedet
Lähetysjohtaja
Taneli Skytän syvät
kanssa keskustelemassa

– Ulla Siirto, Kirkkohallituksen asiantuntija: Miten kirkko
Tule kuulemaan
jakamaan
vastaanottaaja
uudet
kristityt? pakolaisten kohtaa– Juhani
Mäkilä, Kansanlähetyksen
miseen
ja auttamistyöhön
sekäpakolaistyöntekijä
evankeliumin
– Maiju Ollilainen, Kansanlähetyksen maahanmuuttajatyöntekijä
kertomiseen
kokemuksia,apulaislähetysjohtaja:
yhteisiä haasteita ja
– Teijoliittyviä
Peltola, Kansanlähetyksen
Kylväjän ja Kansanlähetyksen pakolaistyön yhteinen ohjelma
kysymyksiä
Euroopan laajuisesti sekä suomalaisen
innostavana uutena yhteistyön mallina
paikallisseurakunnan
tasolla. Webinaari on ilmainen.
Videotervehdys: Piispa Ivan Laptev, Inkerin kirkko: Miten
Inkerin kirkko
etniset vähemmistöt?
Ilmoittaudu
viim.vastaanottaa
to 11.6. osoitteessa
kylvaja.fi
Videotervehdys: Timo Keskitalo, Patmos lähetyssäätiön pastori

15.00 Webinaari loppuu

Voimme olla teknisten mahdollisuuksien ja yhteisen
rukouksen kautta henkisesti lähellä toisiamme

Lähetyksen kesäpäiville voi osallistua oman puhelimen tai
tietokoneen lisäksi Radio Dein taajuuksilla. Tapahtuman
sisältö tuotetaan yhdessä Savonlinnan seurakunnan kanssa.
Virtuaalinen osallistuminen Lähetyksen kesäpäiville on
aikaisempaa helpompaa myös seurakuntalaisille, jotka ovat
viime aikoina harjoitelleet osallistumista hengellisiin tilaisuuksiin sosiaalisen median kautta. Radioinnin lisäksi päiville voi sukeltaa verkossa suorana lähetettävän tapahtuman
eli webinaarin muodossa.
"Joskus pitää mennä kauas tullakseen lähelle. Voimme olla
sekä teknisten mahdollisuuksien että yhteisen rukouksen
kautta henkisesti lähellä toisiamme, jatkaa lähetyselämää
ja osallistua Jumalan lähetykseen rajoituksista huolimatta.
Tätä yhteyttä saamme kokea myös eri puolilla maailmaa
olevien ihmisten kanssa", kuvailee Kylväjän kotimaantyön
johtaja Hanna Lindberg.

PeJesus
12.6.
klo 20 Jesus
20.00–21.30
in Athens-elokuva

in Athens

Elokuvaa pääsee katsomaan verkossa, kun ilmoitJesus in Athens -elokuva vie meidät eturiviin seuraamaan mitä Jumala tekee kestautuu pakolaistyön missiologiseen webinaariin.
kellä yhtä maailman historian suurimmista muuttoliikkeistä pakolaismassojen liikkuessa Aasiasta
kohti Eurooppaa.
toimii Ateenassa
monella tavalla: afgaanit
Elokuva
on Jumala
tekstitetty
suomeksi.
kokoontuvat jumalanpalvelukseen, iranilaiset kastavat tuhansia uusia uskovia,
kreikkalaiset perustavat seurakuntia ja amerikkalaiset ja eurooppalaiset ruokkivat
ja vaatettavat pakolaisia. Elokuvan tarinoiden kautta saamme välähdyksen Jumalan
työstä Euroopan porteilla, jossa myös suomalaiset saavat olla mukana.
Lue lisää www.jesusinathens.com/
Elokuva on tekstitetty suomeksi.
Lähetysyhdistys

Lähetyksen kesäpäivät -webinaari 13.6.
kylvaja.fi/lahetyksen-kesapaivat
Vinkkejä ohjelmasta:
Studiossa mukana Tero Tyni Savonlinnasta
Lapsille Pikku Kylväjä
Lähettien tervehdyksiä ja haastatteluja
Pekka Simojoen ja Sami Aspin konsertti klo 19–20

Hannan vinkit
Kesäpäiville:
"Laita kahvipannu porisemaan ja etsi
mukava istumapaikka kotikatsomossa"
Olemme jännän äärellä, kun kesäpäivät
tulevatkin studiolta ja radiosta eivätkä
kirkosta tai teltasta! Uskon, että yhteys
syntyy myös tekniikan välityksellä, ja nyt
ei etäisyys tai sää estä mukana oloa.
Jääkaappiin omat virvokkeet valmiiksi
ja kahvipannu porisemaan; näillä kesäpäivillä ei tarvitse kuluttaa aikaa
ruoka- tai vessajonossa.
Odotan erityisellä mielenkiinnolla perjantain pakolaistyön missiologista webinaaria,
jossa asiantuntijoiden kanssa pohditaan
pakolaisten kohtaamiseen ja auttamistyöhön sekä evankeliumin kertomiseen liittyviä kokemuksia, yhteisiä haasteita ja kysymyksiä Euroopan laajuisesti sekä suomalaisen paikallisseurakunnan tasolla.
Lauantaina innostavana uutuutena on
perheen pienimmille Pikku Kylväjäohjelma, jossa on Sanan kylvöä, taidetta
ja puhuva papukaijakin! Eläviä lähettejä
saadaan keskustelemaan studioon ja
kuulemme heiltä myös videotervehdysten
kautta, miten poikkeustilanne on koskettanut lähetyskenttien yhteistyötahojamme.

Kotimaantyön johtaja
Hanna Lindberg
Lähetysyhdistys Kylväjä
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Tyhjän sylin muistelupaikalla

näkymätön suru tulee näkyväksi

Tyhjän sylin muistelupaikka on lapsettomuutta, lapsen menettämistä tai lapsenlapsettomuutta sureville omistettu
pysähtymisen ja hiljentymisen paikka. Savonlinnan seurakunnan Tyhjän sylin muistelupaikka on perustettu
toukokuussa 2020 Talvisalon hautausmaan yhteyteen. Muistelupaikan avajaisia vietetään tulevana syksynä.

Moni kantaa sisällään kokemusta tyhjäksi jääneestä sylistä. Toive lapsesta tai lapsenlapsesta ei ole syystä tai toisesta
toteutunut tai lapsestaan on joutunut luopumaan liian aikaisin. Tyhjän sylin muistelupaikka tarjoaa mahdollisuuden
tehdä näkymättömästä surusta näkyvää, jolloin lohtuakin
voi olla helpompi löytää.
"Tieto siitä, että paikka on tärkeä monille, voi
auttaa vertaistukena."
Lapsettomien yhdistys Simpukka Ry edistää muistelupaikkojen perustamista tiedottamalla mahdollisuudesta ja kokoamalla tietoa muistelupaikoista tyhjän sylin surusta kärsivien saataville.
”Lapsettomuutta sureva suree jotain, mitä ei ole koskaan
ollut”, kuvailee Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Johanna
Repo. ”Surua voi olla vaikeaa kohdata, käsitellä tai ilmentää. Muistelupaikka voi konkretisoida menetystä, ja monet
saavat suurta lohtua siitä. Myös tieto siitä, että paikka on
tärkeä monille muille, voi auttaa eräänlaisena vertaistukena.
Se, että seurakunnat tekevät tällä tavalla näkyväksi tahattoman lapsettomuuden kokemusta, on tärkeä ele. Olemme kuulleet, että käynti muistelupaikalla voi tuoda lohtua
ja helpottaa oloa. Tyhjän sylin muistelupaikalla voi myös
itkeä. Varsinkin Lapsettomien lauantaina ja jouluisin muistelupaikat ovat tärkeitä lapsettomille, koska ne ajankohdat ovat
erityisen vaikeita silloin, kun kriisi on päällä.”

Rauhallinen ja arvokas sijainti löytyi Talvisalosta
Muistelupaikkoja on perustettu jo 21 seurakunnassa ympäri
Suomea. Savonlinnan seurakunnassa Tyhjän sylin muistelupaikkaa ovat toivoneet sekä seurakuntalaiset että työntekijät. ”Lapsettomuus ja suru tyhjästä sylistä ovat totta
monelle myös meidän seurakunnassamme. On hienoa, että
pystymme tuomaan tätä asiaa näkyväksi esimerkiksi näin
muistelupaikan muodossa”, pohtii pastori Antti Rahikainen,
muistelupaikan suunnitteluryhmän vetäjä.
Talvisalon Tyhjän sylin muistelupaikka sijaitsee siunauskappelin läheisyydessä, alarinteen puolella. Muistelupaikalle on
pystytetty kivi, jonka vieressä on Marko Ruuskasen valmistama sydänaiheinen kynttiläteline. Muistelupaikalla on myös
penkki viivähtämistä varten. Muistelupaikalle voi tuoda
kynttilöitä ja kukkia.
”Halusimme muistelupaikalle keskeisen, mutta samalla myös rauhallisen ja arvokkaan paikan. Vaihtoehtoja oli
useita, mutta lopulta paras paikka löytyi Talvisalosta”, Antti
Rahikainen kertoo. ”Muistelupaikalla voi käydä omassa
rauhassa tai yhdessä muiden kanssa hiljentymässä ja
rukoilemassa. Muistelupaikka on kaikille avoin. Kirkkomme
sanomaan on aina kuulunut toivo. Meillä on toivoa, koska
turvanamme on kaikkivaltias ja rakastava Jumala. Jumalan
huolenpidon alle saamme tuoda kaikki kipumme ja surumme,
myös tyhjän sylin mukanaan tuomat.”

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Simpukan kautta voi löytää toisia tahattomasti
lapsettomia ja saada ja antaa vertaistukea.
Vertaistukea löytyy niin livenä tapaavista ryhmistä kuin verkon moninaisista kanavista.
Simpukan verkkosivuilta simpukka.info löytää kootusti tietoa Simpukan vertaismahdollisuuksista. Lisätietoa: vertaistukikoordinaattori
Anniina Valkonen anniina@simpukka.info
Seurakunta tukee tyhjän sylin surussa
Seurakuntamme työntekijät ovat käytettävissä,
jos haluat käsitellä ajatuksiasi tai tunteitasi
yhdessä jonkun kanssa esimerkiksi tyhjän sylin
muistelupaikalla. Perheasiain neuvottelukeskus
tarjoaa keskusteluapua lapsettomuuskriisin
käsittelyyn. Soita ja varaa aika ma-pe
klo 11-12 numerosta 044 776 8032 tai
perheneuvonta.savonlinna@evl.fi
Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut
ovat asiakkaille maksuttomia.

Kokemus tahattomasta lapsettomuudesta:

"Jouduinpa minne tahansa, sielläkin Jumala on."

”Tulee jos on tullakseen”, mietin kun ajatus lapsesta tuli
ajankohtaiseksi. Olin naimisissa, oli oma koti ja töitä
riitti. Hyvät edellytykset vanhemmuuteen! Mutta mikäli
lasta ei tulisikaan, ei se kaataisi maailmaa. Jätin asian
Herran haltuun. Tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta Jumala tahtoikin muuta kuin minä.

Tunsin ahdistusta tulevaisuudesta, jota en voinut hal- lapsettomia, puhuivat muusta. Niin minäkin, lapsettolita. Katkeroiduin ja käperryin itseeni.
muus oli avoin haava, jonka piilotin. Suojasin itseäni
Uskoani kriisi koetteli toden teolla. Tunsin Raamatun ja sisimpääni. Löysin tukea vertaisryhmistä, ihmisistä,
sanan satuttavan. ”Mitä ikinä te rukouksessa pyydät- jotka laillani surivat täyttymättömiä toiveitaan.
te, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän”.
Minä pyysin, mutta sylini pysyi tyhjänä. ”Jos te pysytte
minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää
mitä ikinä haluatte ja te saatte sen”. Eikö uskoni siis ollut tarpeeksi vahvaa tai oikeaa, kaikuivatko rukoukseni
siksi tyhjyyteen? Samanaikaisesti pohdin, miksi Jumala
antoi lapsia kurjuuden ja väkivallan keskelle, muttei
minulle. Mikä minussa oli vikana?

Vuodet vierivät eikä lasta kuulunut. Toiveet romuttuivat joka kuukausi. Suhtautumiseni muuttui. Herran
haltuun ei tuntunutkaan enää totuudenmukaiselta. Tahdoin muuta, vaikka tunsinkin siitä syyllisyyttä. Voisinko
tehdä jotain, olisiko se Luojan tahdon vastaista? Koska
jos hän ei tahtonut minusta vanhempaa, tuskin hän olisi
voinut sitä suoremminkaan ilmoittaa. Mutta toisaalta,
Yritin käydä Jumalan kanssa kauppaa. Lupasin vaikpystyisikö ihminen saamaan aikaan elämää ilman, että ka mitä, jos hän täyttäisi toiveeni. Turhaan. Jälkikäteen
se oli Jumalalle mieleistä?
ajatellen se oli aivan oikein. Itsekkyydessäni olin yritTutkimusten perusteella olimme selittämättömästi tänyt alistaa Jumalan tahtooni, tehdä hänestä rukouslapsettomia ja valintojen edessä. Päädyimme lapsetto- automaatin. Mutta ei, Luojaa ei voinut manipuloida.
muushoitoihin. Elämästä tai oikeastaan sen alkuun saaTyhjän sylin surua oli toisinaan helpompi, toisinaan
misesta tuli projekti. Aika oli jatkuvasti meitä vastaan. raskaampi kantaa. Ystäväpiiri kapeni; ne, jotka saivat
Epävarmuuden tunne velloi mielessä.
lapsia, puuhailivat keskenään. Ne, jotka olivat

Parisuhteeni kesti lapsettomuuden surun, tukeuduimme toisiimme yhä tiiviimmin. Silti oli synkkyyksiä,
joihin toinen ei voinut seurata. Tiesin, ettei pimeyteen
pitänyt jäädä, mutta se pimeys oli toisinaan niin mustaa,
että tunsin katoavani siihen. En kuitenkaan ollut yksin.
Jumala oli kanssani. Hän oli kuin se kaikessa koeteltu
paras ystävä, joka järkähtämättä pysyi vierellä. Hän ei
koskaan hylännyt minua.
Nuo vuodet muuttivat peruuttamattomasti suhdettani
Jumalaan. Ennen ajattelin voivani vaikuttaa asioihin,
päättää itse mihin elämä minut vie. Nyt tiedän kaiken
olevan Luojan käsissä. Nyt ymmärrän, etten ole millään
tavalla tasavertainen Jumalan kanssa – hän päättää tien
ja minä en voi kuin kulkea. Ja kaiken tämän jälkeen tiedän, että jouduinpa minne tahansa, sielläkin Jumala on."

Kesäpuuhaa lapsille
Kesämestari -ohjelmat
1.-5.6. Koululaisille ja perheille Kesämestari -ohjelmat
Savonlinnan seurakunnan kanavalla YouTubessa.
Päivittäin julkaistavissa jaksoissa uusi kesätekeminen,
Kesämestarin Haaste sekä Mestarivinkki. Osallistut
Kesäpaketin arvontaan suorittamalla haasteen. Haaste
suoritetaan itsenäisesti ja osallistumisesta ilmoitetaan
Facebookissa. Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja arvontaan
osallistumisesta Facebook-sivulla Kouluikäiset
Savonlinnan Seurakunnassa.

Kesärastit
-kaupunkisuunnistus

8.-14.6. Koululaisille ja perheille Kesärastit -kaupunkisuunnistus Savonlinnan Tuomiokirkon lähistöllä.
Kesärastien aloituspiste ja ohjeet ovat Tuomiokirkon
pääoven edustalla ilmoitustaululla. Vihjeet johdattavat
sinut toiminnalliselta rastilta toiselle. Rasteilla tarvitset
älypuhelimen, jossa on QR-koodin lukija. Rasteilla mm.
tietovisa, kesävinkkivideoita ja liikunnallista puuhaa.
Ota mukaan koko perhe tai kaveri sekä iloista kesämieltä!
(huom. rastit sijaitsevat kaupunkialueella)

Youtube.com
Hae: Savonlinnan seurakunta

Askartele norppa
sanomalehdestä

Sanasokkelo
->

ETSI NÄMÄ KESÄÄN LIITTYVÄT SANAT.
MITKÄ SOKKELON SANOISTA KUULUVAT SINUN KESÄÄSI?
sanat löytyvät sokklosta -> ja
Jäätelö
Uiminen
Aurinko
Voikukka
Juhannus
Mansikka
Kesämökki
Uimapatja
Makkaranpaisto
Päiväkakkara

Tarvitset
Paperi/pahvi askartelun pohjaksi
Sanoma- tai aikakausilehden tai mainoksia
Liimaa
Sakset
Askartelun pohjaksi käy paperi tai vaikkapa pahvi
puuropaketin tms. kupeesta. Kokeile repeääkö lehti
helpommin pysty- vai vaakasuuntaan.
Etsi lehdistä taustamaisemaa varten kallion ja veden
värejä. Revi ne irti askartelua varten.
Liimaa norpalle paperinpalasista taustaksi
ranta ja köllöttelykivi.
Piirrä norppa omaa jalkapohjaa mallina käyttäen sellaiselle lehden sivulle, jossa pelkkää tekstiä. Pidä sukka jalassa piirtäessäsi. Leikkaa sitten norppa irti.
Etsi lehdestä mahdollisimman tumma kohta. Leikkaa
siitä norpalle räpylät, silmät ja nenä ja liimaa ne norpalle.
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