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Kapeilla poluilla
Olemme eläneet puolitoista vuotta korona-aikaa. Viime
vuonna elämä äkkipysähtyi ja sosiaaliset kontaktit hupenivat
minimiin. Jälkeenpäin tuntuu hurjalta, että muistan nuhdelleeni lasta ankarasti siitä, että hän vietti aikaa ystävänsä kanssa pihalla palloa pelaten. On lapsia mahtanut ahdistaa, kun
normaali lapsen elämä on kielletty. Onneksi shokkivaihe kesti
aika vähän aikaa ja sitten tuli hyvä kesä, kohtuullinen syksy
ja joulun aika. Sitten alkuvuonna 2021 rysähti ja koronatilanne olikin Savonlinnassa paha. Sen seurauksena sosiaaliset
kontaktit vedettiin minimiin ja Jumalalle ja savonlinnalaisille
kiitos, että ryppäistä selvittiin hienosti.
Kesän kynnyksellä olemme jälleen avaamassa kokoavaa toimintaa. Se on innostavaa, mutta toisaalta myös jännittävää.
Koronan kanssa eläminen on kuin veitsenterällä tanssimista.
Toisaalta on tärkeää pitää huolta terveydestä, mutta onhan
terveys muutakin kuin koronan välttämistä. Esimerkiksi ravintoloiden ahdinko aiheuttaa työttömyyttä ja taloudellista
kärsimystä hyvin laajalle joukolle ihmisiä. Sosiaalisten kontaktien, työelämästä tai opiskeluista tippuminen ja harrastusten
loppuminen voi sairastuttaa kenet tahansa. Itseäni huolettavat
eniten nuoret. Nuoruus on ohikiitävä hetki, jonka aikana

rakennetaan perustaa loppuelämälle. Miten rakennat sitä
etänä, ilman vertaisten tukea?
Koronan kanssa eläminen on kuin kapealla polulla kulkemista. Ei saisi lipsua oikealle eikä vasemmalle vaan pysyä
tiukasti keskellä. Toisella puolella on koronakuilu ja toisella
puolella sosiaalisen eristämisen ja eristäytymisen haitat.
Me Jeesuksen opetuslapset olemme tottuneet kaitoihin
teihin. Meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesusta, joka itse on
ainoa tie Jumalan luo. Sen tien pohjana on luja luottamus
Jumalan työhön. Olemme ilman omaa ansiotamme saaneet
synnit anteeksi ja päässeet osaksi Jumalan perheväkeä. Jos
epäonnistun, sairastun tai kuolen, kaikki on hyvin silloinkin.
Siitä luottamuksesta käsin uskallan elää ja yrittää parhaani.
Ehkä tuo ymmärrys auttaa meitä koronapolullakin kulkiessa. Me emme voi tehdä maailmasta täydellisen turvallista,
mutta me voimme silti olla henkisestit ja hengellisesti turvassa. Meidän lopullinen turvamme ei ole ihmisen teoissa
vaan Jumalassa. Kun me yritämme parhaamme pitää huolta
omasta ja toisten terveydestä se riittää. Me saamme elää ja
hengittää pandemian keskelläkin

Tässä seurakuntauutisten numerossa puhutaan ihmisen
luontosuhteen hengellisestä merkityksestä. Luonto opettaa
meille elämän raadollisuuden hyväksymistä. Ihminen ei koskaan voita luontoa vaan se aina päihittää meidät. Me voimme
rakentaa majoja ja ukkosenjohtimia turvaksemme, mutta
loppujen lopuksi ihminen ei mahda luonnon voimalle paljonkaan. Ikihonkien humina
korvissa voi laittaa omat murheet mittasuhteisiin ja vain
kiitollisena katsella Jumalan
luoman luomakunnan karua
kauneutta.

Leena Paintola
vs. kirkkoherra

Voimme taas kokoontua
rajoitusten puitteissa
Pyhän Olavin reitti on retki
rikkaaseen kulttuuriperintöön

Pyhän Olavin mannerreitti on Suomeen rakentuva pyhiinvaellusreitti, joka kulkee Suomen itärajalta Manner-Suomen läpi kohti Turkua. Savonlinnan seudulla reitti tarjoaa
pitkästä historiasta kumpuavaa kiehtovaa sisältöä sekä matkailijoille että paikallisille.
Pyhän Olavin reitti yhdistää pyhän Olavin kulttuuriperintöön liittyvät kohteet sekä kulkijoita palvelevat yritykset, yhteisöt, seurakunnat ja alueilla asuvat ja toimivat ihmiset kokonaisuudeksi, joka kutsuu vaeltamaan Pyhän Olavin jäljissä läpi Suomen. "Pyhä Olavi yhdistää
meidät eurooppalaiseen tuhat vuotta vanhaan kulttuuriperintöön", kertoo projektipäällikkö
Susanna Peura Savonlinnan Hankekehitys Oy:stä. "On jännä ajatella, että muualta päin Eurooppaa tuli vaikutteita meille Saimaan rannoille saakka jo satoja vuosia sitten, kun täällä oli
lähinnä metsiä ja vettä ja vain vähän asutusta. Monet Savonlinnan seudulla arjessa näkyvät
asiat liittyvät Pyhän Olavin teemaan, vaikkei moni tulekaan sitä ehkä ajatelleeksi. Lisäksi
meillä on tiettävästi maailman ainoa Pyhän Olavin mukaan nimetty linna, ja Savonlinnan
Olavin päivän juhla on varmaan Suomen suurimpia ja perinteikkäimpiä."
"Savonlinnan seudun Pyhän Olavin vaellusreitistö on Suomen Olavinreittien tunnetuin
osuus Turun seudun ohellaa ja reitin merkittävin yhteyskohta Venäjälle ja Novgorodiin.",
kertoo Timo Auvinen Pyhän Olavin Killasta. "Savonlinnan seudun Pyhän Olavin vaellusreitistön erityinen vahvuus on Saimaan vesistö. Reitillä voi vaeltaa soutaen ja meloen useita
päiviä ja jopa viikon eri ilmansuuntiin, kulkematta kertaakaan samaa reittiä tai tietä. Reitti
auttaa meitä kirkastamaan ajatusta siitä, että Saimaan alueella on arvokasta ja omaperäistä
kulttuuriperintöä, josta kannattaa olla ylpeä. Savonlinnan seudun Pyhän Olavin vaellusreitistön tavoitteena on saada teemallinen Euroopan neuvoston sertifiointi vuoteen 2024
mennessä Pyhän Olavin Killan 100-vuotisjuhliin tai viimeistään 2026, jolloin Savonlinna
on Euroopan kulttuuripääkaupunki."
Kesän 2021 tapahtumat
7.-12.6. Pyhän Olavin soutuvaellus Valamo – Savonlinna
2.-8.8. Pyhän Olavin soutuvaellus Kerimäki – Savonlinna
Soudut tehdään kirkkoveneillä ja sisältävät opastuksen, majoituksen ja ruoat
sekä käyntejä eri kohteissa. Päätösasteria ja hartaustilaisuus pidetään Olavinlinnassa.
Lisätietoa osoitteessa pyhatpolut.fi
29.7. Pyhän Olavin päivä tapahtumat ja Pässinpeijaiset Savonlinnassa
Lue lisää: pyhanolavinmannerreitti.fi

Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitus on alueellamme 17.6. asti 50. Seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan 2 m -turvavälejä ja tästä syystä osassa tiloistamme sallittu henkilömäärä on pienempi kuin 50. Jos tilakohtainen rajoitus on pienempi kuin 50, tämä ilmoitetaan
tapahtumien tiedoissa. Tuomiokirkon jumalanpalveluksissa on 17.6. asti käytössä ilmoittautuminen. Ilmoittautumalla voit varmistaa, että kirkossa on tilaa. Mikäli max. henkilömäärä
ei täyty ilmoittautumisten perusteella, kirkkoon voi tulla myös ilmoittautumatta. Ilmoittautumiset 0440 768 002, ma-pe klo 9-13. Tilakohtaiset henkilörajat: savonlinnanseurakunta.fi

Diakoniatyöntekijä Leila
Mäkitalo jää eläkkeelle 1.9.
Leila aloitti työt Savonlinna-Säämingin seurakunnassa
3.1.1996. Leilan tehtäviin on vuosien satossa kuulunut muun
muassa ystäväpalvelun koordinointi ja vetäminen, sururyhmät ja diakoniapäivystykset. "Lähden sekä haikein että iloisin
ja odottavin mielin. Olen saanut kohdata paljon erilaisissa
elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Toivottavasti olen oppinut
heiltä jotain. Työtä ei ole tarvinnut tehdä yksin. Kiitän myös
työtovereitani, yhteistyökumppaneitani sekä ystävätoiminnan
vapaaehtoisia yhteisistä vuosistamme. Kaikille tapaamilleni
ihmisille haluan toivottaa Jumalan siunausta. Kaikkea sitä,
mitä ihminen tarvitsee selvitäkseen sekä elämän aurinkoisilla
ja tasaisilla teillä että synkimmillä ja vaikeakulkuisimmilla
poluilla. Tähän tarvitaan vierelläkulkijoita."

Emiliana Skoog aloittaa
vs. seurakuntapastorina 1.7.
"Olen Helsingistä kotoisin ja tulen kaksikielisestä ja musikaalisesta perheestä. Vapaa-ajallani harrastan laulamista (muun
muassa hautajaisissa), huonekasvien hoitoa sekä vietän aikaa
kissani Massimon kanssa.
Saan pappisvihkimyksen toukokuun lopussa ja määräaikainen, 11 kuukauden seurakuntapastorin virka alkaa 1.
heinäkuuta. Miehelläni on seurakuntapastorin virka Helsingissä, joten ajamista tulee puolin toisin olemaan paljon. Siitä
huolimatta en voisi olla enempää innoissani. Kaupunki on
yksi Suomen kauneimpia ja ihmiset ovat ihanan eläväisiä ja
mukavia. Odotan innolla sitä, että pääsen tutustumaan teihin seurakuntalaisiin!”

Ekumeeninen veneristisaatto
Savonlinnassa su 18.7.
Savonlinnassa järjestetään heinäkuussa ensimmäistä kertaa ekumeeninen veneristisaatto.
Ristisaattoon lähdetään kahdella kirkkoveneellä Savonlinnan satamasta sunnuntaina 18.7.
klo 14. Matkaan voi liittyä myös omalla veneellä, mutta tiedottakaa tästä ilmoittautumisen
yhteydessä. Omat pelastusliivit pakolliset. Lapset voivat osallistua huoltajan seurassa. Järjestäjinä toimivat Saimaan ortodoksinen seurakunta ja Savonlinnan seurakunta. Savonlinnan
seurakunnasta mukana ovat pastori Sanni Rissanen ja kanttori Minna Raassina.
Ilmoittautumiset 11.7. mennessä isä Mikolle
p. 050 593 1383 tai sähköpostitse mikko.mentu@ort.fi

1.8.

Musiikkilähetyspäivä
Kerimäen kirkossa

Etkot perjantaina 30.7. Enonkosken kirkossa (Kirkkotie 2)
klo 18 Matti Turusen Jamming-C -yhtyeen konsertti
Sunnuntaina 1.8. Kerimäen kirkossa (Hälväntie 1) ja srk-kodilla (Urheilukuja 2)
klo 10 Lähi-itä-messu Kerimäen kirkossa. Mukana Matti Turunen ja Middle East Music
Company. Kirkonmenojen jälkeen kahvit kirkonmäellä.
klo 12.30 Middle East Music Companyn konsertti Kerimäen kirkossa
klo 16 Afrikkalainen iltapala Kerimäen seurakuntakodissa
klo 17.30 Afrikan tähden ilta Kerimäen kirkossa, mukana joensuulais-ghanalainen
Narrow Way -yhtye. Illan konserttiin järjestetään yhteiskuljetuksia seurakunnan alueelta.
Tapahtuma järjestetään 1.8. voimassa olevien henkilömäärärajoitusten mukaisesti.
Lisää tietoa kirkollisissa ilmoituksissa ja savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
(Sääminginkatu 4) suljettu 1.-30.6.
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Opastetut hautausmaakierrokset alkavat taas
Savonlinnan oppaiden järjestämiä suosittujat hautausmaakierroksia järjestetään kesällä neljä
kertaa Talvisalon hautausmaalla ja kerran Kirkkoniemessä.
Opastukset alkavat klo 17.30. Kesto n. 1 h-1,5 h. Vapaa pääsy.
Talvisalon hautausmaalla (Kalmistontie 1): Ke 30.6. Kauppiaita, upseereita ja herrasmiehiä, Opas Timo Auvinen, Ke 21.7. Talvisalon hautojen kertomaa, Opas Johanna Kotilainen, Ke 28.7. Kauppiaita, upseereita ja herrasmiehiä, Opas Timo Auvinen,
Ke 4.8. Talvisalon hautojen kertomaa, Opas Johanna Kotilainen
Pe 6.8. Päiväpromenadilla Kirkkoniemessä 1946 (Kellotornintie 26) Linnankadun joulusta tutut rouvat Ada Liljeström ja Elise Burgman jatkavat yhteisiä tapaamisiaan
ja vierailevat tällä kertaa Kirkkoniemen vanhalla hautausmaalla vuoden 1946 tunnelmissa.
He keskustelevat ajankohtaisista asioista sodan jälkeisenä jälleenrakennuksen aikana ja tutustuvat myös Kirkkoniemen historiaan. Oppaat Anne Paulasuo ja Merja Leppänen.
Hautausmaapäivystys Talvisalon hautausmaalla torstaisin
!
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Hu 3.6.–5.8. klo 13–15, srk:n työntekijöitä tavattavissa.

Käy kirkossa kesällä

Kerimäen iso kirkko (Hälväntie 1) avoinna joka päivä 7.–30.6. klo 10–16;
1.7.–15.8. klo 10–18 ja mahdollisesti 16.–31.8. klo 10–16.
Tuomiokirkko (Pappilankatu 8) avoinna joka päivä 7.6.–10.8. klo 10–18
Savonrannan kirkko (Pappilantie 24) avoinna 4.6.-13.8. perjantaisin klo 10–14
Su 13.6. klo 12 Lomarauhanjulistus
Kerimäen kirkon ovelta Sateella kirkossa.
Kaupungin ja seurakunnan tervehdykset
Musiikki: Puruvesi Seitsikko

Kesän konsertit

Konsertit toteutetaan voimassa olevien kokoontumisrajoitusten sekä
seurakunnan tilojen tilakohtaisten rajoitusten mukaisesti. Noudatamme turvavälejä ja maskisuositusta. Tiedot myös: savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
Kesäillan konsertit Savonlinnan Tuomiokirkossa (Pappilankatu 8)
Vapaa pääsy. Kesto n. 35 min.
Ke 16.6. klo 17 Melissa Korhonen, viulu, Mimosa Korhonen, alttoviulu,
Katja Inkala, piano ja alttoviulu.
Ke 23.6. klo 17 Lavrenchukin perhe.
Ke 30.6. klo 17 Maiju Vaahtoluoto, mezzosopraano ja Minttu Siitonen, piano.
Ke 7.7. klo 17 Savonlinna-kvartetti.
Ke 14.7. klo 17 Barokkiyhtye Galantina.
Ke 21.7. klo 17 Pirjo Honkanen, sopraano ja Maija Teikari, piano.
Ke 28.7. klo 17 Sabine Kaipainen, mezzosopraano, Tuomas Kaipainen, barokkioboe,
Tommi Niskala, urut
Ke 4.8. klo 17 Minna Malinen, oboe ja Seija Tapanainen, piano.
Kesäillan Sävel Kerimäen isossa kirkossa (Hälväntie 1)
heinäkuussa to klo 17. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.
To 1.7. klo 17 Sirkka Kosonen, Sinikka Kontio, Kaisa Kautto ja Sirkku Rintamäki.
To 8.7. klo 17 Nordic Journey -Organ music from Nordic Lands.
James D. Hicks, urut (USA) ja Johann Tilli, basso (Suomi).
To 15.7. klo 17 Barokkiyhtye Galantina.
To 22.7. klo 17 Lavrenchukin musiikkiperhe
To 29.7. klo 17 Pianotaiteilija Liza Ivlevan konsertti.
Lomasävel Punkaharjun kirkossa (Kirkkotie 10) Vapaa pääsy. Max. 25 hlö.
To 1.7. klo 12 Seeli Toivio laulu ja sello, kanttori Kari Pykäläinen urut.
To 8.7. klo 12 Ville Mustonen, kitara.
To 15.7. klo 12 Sarastus - yhtye.
To 22.7. klo 12 Hannu Musakan 70 - vuotisjuhlakonsertti. Hannu Musakka,
laulu ja kanttori Kari Pykäläinen, urut
Muut konsertit
To 1.7.2 klo 20 Savonrannan kirkko Savonlinnan Musiikkiakatemian
Kamarimusiikin mestarikurssin konsertti. Ohjelma 20/10 €.
Pe 2.7. klo 18 Kerimäen kirkko Savonlinnan musiikkiakatemia, ”Isä ja poika – laulun
juhlaa”. Petri Lindroos (basso), Kristian Lindroos (baritoni), Tuula Hällström(piano)
ja Kristian Attila (piano). Vapaa pääsy, ohjelma 30/20 €.
La 3.7. klo 15 Tuomiokirkko Kamarimusiikin helmiä. Ralf Gothóni 75-vuotta,
Ylen radioima Savonlinnan Musiikkiakatemian konsertti. Liput 75/40 €
Su 4.7. klo 18 Tuomiokirkko Savonlinnan Musiikkiakatemian Kamarimusiikin
mestarikurssin konsertti. Ohjelma 20/10 €.
Ma 5.7. klo 18 Rantasalmen kirkko Seeli Toivio, laulu & sello. Ohjelma 10€.
Ke 14.7. klo 19 Kerimäen kirkko Savonlinnan oopperajuhlat -Ilta Saimaalla
Marjukka Tepponen, Valtteri Torikka ja Jukka Nykänen. Liput: Operafestival.fi
Pe 16.7. klo 18 Kerimäen iso kirkko Ylioppilaskunnan laulajat. Liput: Operafestival.fi
Su 18.7. klo 15 Kerimäen kirkko Soinnikasta suvea. Eilamaria Leskinen, sopraano,
Hannu Jurmu, tenori, Jouni Somero, piano. Vapaa pääsy, käsiohjelma 25 €.
Ma 19.7. klo 18 Kerimäen kirkko Savonlinnan musiikkiakatemia, Kesäillan unelmia
Konrad Jarnot, baritoni, Bryan Lopez Gonzalez (tenori), Kristian Attila piano.
Vapaa pääsy, ohjelma 25 €.
La 24.7. ja ma 26.7. klo 19 Kerimäen kirkko Karita Mattila resitaali.
Liput: Operafestival.fi
Su 25.7. klo 14 Kerimäen kirkko Reppurin laulu, Merikannon ja suomalaisen
Oopperan matkassa. Juha Kotilainen, Jyrki Anttila, Marika Hölttä ja Tuomas
Miettola. Liput 35 €.
Ke 29.7.klo 21 Tuomiokirkko Yösoitto - Enkelin tango, Astor Piazzolla 100-vuotta,
Trio Tanguango ja baritoni Juha Kotilainen. Ohjelma 20/10 €, vapaa pääsy.
Pe 30.7. klo 18 Savonrannan Vanha pappila (Viitaniementie 97
Juha Kotilainen, baritoni ja Viivimaria Saarenkylä, harmonikka.Vapaa pääsy.
Pe 30.7. klo 18 Matti Turusen ja orkesterin konsertti Enonkosken kirkko
Su 8.8. klo 15 Kerimäen iso kirkko. Kaisa Makkonen ja Liza Ivleva.
Vapaa pääsy, ohjelma 25 €
Ke 11.8. klo 18 Savonrannan kirkko Nordic Journey -Organ music from Nordic
Lands.James Hicks, urut ja Johann Tilli, basso. Vapaa pääsy.
Su 29.8. klo 18 Sellon ja laulun ilta, Kerimäen kirkko. Seeli Toivio. Vapaa pääsy, ohjelma 15€.

Ennenkuulumatonta!

Unohtuneita urkuaarteita

Yksi konserttikesän kiinnostavista vieraista on yhdysvaltalainen urkuri James D. Hicks. Hicks
on perehtynyt pohjoismaiseen urkutaiteeseen ja hänen tutkimustyönsä pohjalta on syntynyt
äänitesarja "Nordic Journey". Sarjaa varten Hicks on kaivanut esiin ennen julkaisemattomia
ja jo unohduksiin jääneitä urkuteoksia. Konsertissa kuullaan mm. harvinaisia teoksia aikaisemmilta aikakausilta sekä sävellyksiä, joita ei ole koskaan äänitetty. Konsertissa esiintyy myös
oopperalaulaja Johann Tilli. Tilliä on nähty ja kuultu kaikilla Keski-Euroopan merkittävillä
oopperalavoilla sekä solistina Suomen Kansallisoopperassa ja Savonlinnan oopperajuhlilla.
Konsertti Nordic Journey
Organ music from Nordic Lands
Ke 11.8. klo 18 Savonrannan kirkko
To 8.7. klo 17 Kerimäen iso kirkko
James D. Hicks, urut (USA)
Johann Tilli, basso (Suomi).
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €

Urkuri James Hicks
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Kuva: Jussi Koponen

Vaella Pyhään
Luonto on suomalaisille yhtä pyhä asia kuin terveys ja yksilönvapaus*.
Monelle luonnossa liikkuminen on myös vahvasti hengellinen kokemus.
Millainen rooli luonnolla on 2020-luvun hengellisyydessä ja miten
omaa luontosuhdetta voisi syventää hengellisempään suuntaan?
Tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta ja pappi, tutkija ja
tietokirjailija Pauliina Kainulainen kertovat Pyhän kohtaamisesta !uonnossa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomus**
kartoittaa suomalaisten suhtautumista uskontoon neljän vuoden välein. Syksyllä 2020 julkaistu nelivuotiskertomus Uskonto
arjessa ja juhlassa esittelee sitä, millaisia muotoja uskonto saa
suomalaisten arkisessa elämässä. Tutkimustulokset perustuvat suomalaisten uskonnollisuutta ja arvoja kartoittaneeseen
Gallup Ecclesiastica 2019 -kyselytutkimukseen.
Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan muun muassa, että
kokemuksellinen kosketuspinta kristinuskoon tai kirkkoon
ei synny vain toimitusten, hartauselämän tai perinteiden
kautta, vaan merkityksellistä on myös arkinen tai konkreettinen tekeminen, kuten luonnossa liikkuminen, hiljaisuuteen
vetäytyminen tai ihmisten auttaminen. Erityisesti luonnon
pitäminen pyhänä tai luonnossa liikkumisen kokeminen
lähentymisenä Jumalaan tai johonkin korkeampaan ovat
tämän tutkimuksen mukaan yleisiä ilmiöitä suomalaisten
henkilökohtaisessa hengellisyydessä.
Nelivuotiskertomuksen laatimiseen osallistuneen tutkija
Veli-Matti Salmisen mukaan ilmiö on tämän päivänä kristillisyyden valtavirtaa. ”Kyselyyn osallistuneille esitetty väittämä "Luonnossa liikkuminen ja oleskelu lähentää minua
Jumalaan tai johonkin korkeampaan" sai aika laajan kannatuksen suomalaisilla ja etenkin vanhemmilla sukupolvilla.
Näkisin, että ilmiö on varsin pitkäaikainen suomalaisten
hengellisyydessä. Vertailukohtana esimerkiksi meditaation
harjoittaminen, joka on yleistynyt vasta viime vuosikymmeninä ja painottuu nuorempiin sukupolviin. Tarkastelin
lisäksi mainittua luontoyhteys-väittämää suhteessa muihin
uskonnollisuuden osa-alueisiin. Luontosuhteen kokeminen
yhteytenä Jumalaan on yleisintä heillä, jotka myös rukoilevat usein, kuuntelevat hengellistä musiikkia, identifioituvat
"kristityiksi", "hengellisiksi ihmisiksi" tai "uskonnollisiksi
ihmisiksi", Salminen kuvailee.
Luonto suojelee ihmistä
Me suomalaiset miellämme luontosuhteemme erityiseksi.
Salmisen mukaan vastaavanlainen suhde luontoon ei kuitenkaan ole kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuinen. ”Vastaavaa voisi ilmetä kaikkialla, missä ihmiset asuvat harvemmassa ja luonnontilaista ympäristöä on vielä paljon. Ehkä
tällaiset taustatekijät mahdollistavat sen, että ihminen on
tietoisempi omasta riippuvuudestaan suhteessa luontoon.
Myös historian tunteminen ja se, miten aiemmat sukupolvet
ovat eläneet enemmän luonnon ehdoilla ja myyttisemmässä suhteessa siihen, tuo luontokokemukseen syvällisemmän
elementin. Luonnonsuojelua sanoitetaan yleensä niin päin,
että ihminen suojelee luontoa, mutta olen tykästynyt myös

erään luontoaiheisen taidenäyttelyn yhteydessä esitettyyn
ajatukseen, että luonto suojelee ihmistä, mikä on ilmennyt
esimerkiksi korona-aikana ihmisten hakeutuessa luontopoluille ja kansallispuistoihin arkea pakoon.”
"Savonlinnan seutu on hyvin erityistä."
Ekoteologina tunnettu Pauliina Kainulainen käsittelee teoksissaan ihmisen, luonnon ja hengellisyyden vuorovaikutusta.
Kainulainen kannustaa hakeutumaan luontoon, kun syvyyden kaipuu herää. Ihmisen ei tarvitse mieltää itseään erityisen
hengelliseksi voidakseen lähteä etsimään Pyhän läsnäoloa.
”Savonlinnan seutu on hyvin erityistä. Näissä maisemissa
tuhansia vuosia sitten liikkuneet esivanhemmat ovat jättäneet kiehtovia merkkejä omasta sielustaan, kalliomaalauksien ketjuna. Ehkä tällaisilla paikoilla vieraillessaan voi saada
kosketuksen johonkin syvään elämänulottuvuuteen.
Syvän hengellisyyden kautta myös kristillinen usko voi
avautua ymmärrettävästi, esimerkiksi Jeesuksen vertaukset
tai se, millainen Jumala on uskomme mukaan. Henkilökohtaiset pyhät paikat muistuttavat, miten myös kristittynä
voi ajatella, että Luojan luomakunta on pyhä. Uskonperintömme mukaan Jumala itse on läheisesti läsnä kaikessa luodussaan, vaikka hän on samalla luotujansa paljon suurempi
ja käsittämättömämpi.
Tällainen tuntuma Pyhän läheisyydestä luonnossa voi olla
hyvin lohdullista. Avaran maiseman äärellä omat huolet suhteellistuvat. Kalliomaalauksen vierellä saa ehkä kosketuksen
toisenlaiseen aikakäsitykseen kuin tämä moderni, hektinen
meno. Samalla nämä suuret mittasuhteet muistuttavat, että
ihminen ei voi hallita luontoa”, Pauliina Kainulainen kuvailee.
Syvä tarve tuntea olevansa osa maisemaa
Millä mielellä luontoon sitten tulisi lähteä voidakseen syventää kokemusta hengellisemmäksi? ”Luontoon kannattaa lähteä
kaikki aistit avoimina, kuuntelemaan luonnon ääniä, elämään
koko kehollaan vuodenaikojen rytmissä. Ei tarvitse mitata
mitään. Voi kulkea oikein hitaasti ja aistia, mitä ihmeellistä
Luojan luonto lahjoittaa tällä kertaa”, Kainulainen neuvoo.
”Virolaisen kirjailijan Valdur Mikitan mukaan me itämerensuomalaiset olemme aika luontoherkkiä ihmisiä. Hänen mukaansa hyvin monilla meistä on henkilökohtaisia
pyhiä paikkoja lähiluonnossa. Voit pohtia, vievätkö askelesi usein johonkin tiettyyn paikkaan, vaikkapa tietylle rannalle katselemaan järvenselkää. Ehkä toteutat silloin jotain
hyvin syvää tarvetta itsessäsi, tarvetta tuntea olevasi osa
tuota maisemaa.”

Pauliina Kainulaisen
vinkit luonnossa liikkujalle
Harjoita marjanpoimintameditaatiota
Itämerensuomalaisen sielu kaipaa keräillä marjoja, sieniä, tai alkukesästä yrttejä. Sen voi ymmärtää itselleen hiljentymisen ja rukouksen
muotona.
Lähde kiitollisuuskävelylle
Kävelysi aikana keksi jokin kiitoksen aihe jokaiselle sormellesi. Ja jos oikein innostut, myös
jokaiselle varpaallesi! Vaikka elämäntilanne olisi
raskas, jotain kiitoksen aihetta voi löytää vaikkapa siitä mitä aistii. Ja mieli voi keventyä, luomakunta auttaa. Jumala itse syleilee meitä luomakunnassaan, se on yksi armon muoto.
Olet pyhiinvaelluksella
Muutenkin luonnossa liikkumisen voi mieltää
pyhiinvaelluksena. Voi kuljeskella yksin, hiljaisuudesta nauttien. Tai voi etsiytyä yhteisille pyhiinvaelluksille, yhteyden tunteesta iloitsemaan.
Tänä kesänä matkailu voisi olla teemamatkailua.
Teemana esimerkiksi Suomen luonnon pyhät
paikat. Tai ”Pyhiinvaellus ikimetsään”.

Pauliina Kainulainen tuntee Savonlinnan seudun
luonnon toimittuaan Enonkosken luostariyhteisön
retriittipappina vuosina 2018–20

*"Tutkimus "Pyhyyden ytimessä" (Pessi & al 2018). Korkeimmalle pyhinä pidettävissä asioissa nousivat rakkaus ja läheiset, rauha, oma koti ja lepo sekä ihmisarvo.
** Tutkimus on luettavissa osoitteessa evl.fi/nelivuotiskertomus

Huosiossa tapahtuu
Kuva: Jussi Koponen
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Leirimaja
Metsäkirkko

Huosiojärvi
Valkeislampi ja laavu

Huosion kirkkometsäksi kutsuttu alue sijaitsee Kerimäen
Huosiossa, Huosiojärven ympärillä. Alueen erityinen karu
kauneus on aina kutsunut ulkoilijoita. Huosio tunnetaan
erityisesti kumpuilevista hiekkaharjuista sekä ikihongista:
järven pohjois-koillispuolella sijaitseva metsä on iältään noin
150 vuotiasta.
Savonlinnan seurakunta omistaa Huosion alueella metsää,
josta noin 32,5 ha on päätetty suojella METSO-ohjelman
puitteissa. Kulkija saattaa huomata maastossa pehmeitä sammaloituneita kantoja muistuttamassa hakkuista, joita alueella
on toteutettu vuosikymmeniä sitten. Perimätieto kertoo, että
Huosiosta on aikoinaan saatu puuta myös Kerimäen ison
kirkon rakennustyömaalle.
Seurakunnan toiminta Huosiossa alkoi jo 1960 luvulla,
kun yksityishenkilöt hankkivat partiomajan partiolippukunta
Salon Samoojille. Kerimäen seurakunta toimi lippukunnan
taustayhteisönä. Myöhemmin seurakunta rakensi majan yhteyteen saunan ja rannan tuntumaan tunnelmallisen hiljetymispaikan, Metsäkirkon. Lisäksi Valkeislammen rannalta
löytyy taukopaikaksi laavu ja nuotiopaikka.
Huosiossa voi liikkua omatoimisesti, jokamiehen oikeudet
muistaen ja luontoa kunnioittaen. Suojelupäätöksen edetessä
alueen virkistyskäyttö jatkuu entiseen tapaan. Suojelupäätökseen liittyy tiettyjä rajoituksia suojelualueella toimimiseen.
Tutustu: savonlinnanseurakunta.fi/huosio

Su 6.6. klo 15 Suvilinnun laulut -luontokirkko
Metsäkirkossa
Su 6.6. klo 15 Opastettu maastopyöräsafari Huosiossa. Lähtö Huosion leirimajan pihasta. Sopii kaiken tasoisille pyöräkuskeille. Kalustona toimii parhaiten hyväkuntoinen maastopyörä. Safarin kesto
2–3h (15–20km). Sen verran pitäisi myös jaksaa
ajella ylä- ja alamäkiä. Välillä pysähdellään ja ihmetellään maisemia ja luonnon ihmeitä. Omat eväät
mukaan! Ei tarvitse ilmoittautua. Tarkempia tietoja
Jani Lamberg 050 540 6116.
Su 27.6. klo 16 Luontokirkko Metsäkirkossa
Su 25.7. klo 15-18 Opastettu maastopyöräsafari Huosion kirkkometsässä ja vähän muuallakin.
Tarkempia tietoja Jani Lamberg 050 540 6116
Su 29.8. klo 13 Kirkkometsä kutsuu tapahtuma
Huosiossa. Ohjelmassa mm. luontokirkko,
erilaisia vaelluksia sekä ohjelmaa myös lapsille
ja perheille, tarjoilua.
Su 5.9. klo 13 Sadonkorjuumessu Metsäkirkossa
Opastetut maastopyöräsafarit alkavat su 6.6.
Oppaana toimii kappalainen Jani Lamberg.

Pyhät Polut kutsuu retkeilemään yhdessä tai omatoimisesti
Pyhät Polut ry järjestää kaikille avoimia vaelluksia Savonlinnan seudulla. Paikallisille on tarjolla säännöllisesti kokoontuva vaelluskerho. Pidempiä, 3–7 päivän vaelluksia järjestetään
kesäisin. "Savonlinnan seutu on luontoliikkujan paratiisi.
Täällä on paljon erilaisia ja helposti lähestyttäviä kohteita niin
lapsiperheille kuin pidempiäkin vaellusmatkoja kaipaaville.
Täkäläiset järvi- ja metsämaisemat tekevät muualta tuleviin
vaikutuksen, sillä luonto on täällä erilaista kuin Etelä-, Pohjois- tai Länsi-Suomessa. Pyhät Polut ry:n tavoitteena on
myös tukea paikallista elinkeinoelämää tuomalla vaeltajia
Savonlinnan seudulle. Käymme tutustumassa myös täkäläisiin kirkkoihin ja kulttuurikohteisiin," kertoo Marita Liukku
Pyhät Polut ry:stä.
"Metsä on suomalaisen kirkko."
"Luonnossa ihmetellään Luojan luomistyön jälkiä (ja välillä
kauhistellaan ihmisen aikaansaannoksia)", Marita Liukku
kuvailee. "Luonnossa voi olla myös helpompi hiljentyä kuin
urbaanissa ympäristössä. Stressitaso laskee ja voi kokea olevansa lähempänä Jumalaa. Metsä on suomalaisten kirkko."

Kokeile näitä reittejä!

Pyhien Polkujen reitti Oronmyllyltä Enonkoskelle

Polvikosken laavulla

Vaeltajat tauolla Huosion majalla.

Päiväetappeja tai jopa viiden päivän pyhiinvaellusreitti
patikoida tai pyöräillä. Kulje yksin tai vaelluskerhon
kanssa. Kartat ja ohjeet: pyhatpolut.fi
Huosionjärven ympäri kulkevalta luontopolulta löytyy
pastori Sanni Rissasen laatimia hartauskylttejä. Järven voi
kiertää myös rantoja pitkin ja lopuksi hiljentyä metsäkirkolla. Reitit ovat helppokulkuisia. Eväitä voi nauttia Valkeislammen laavulla tai Huosion leirimajan pihapiirissä.
Polvikosken laavu Enonkoskella Laavulle pääsee autolla
Simanalan kautta. Lapsiperheille Kerimäen suunnalta
lähestyminen on mielenkiintoisempi vaihtoehto.
Auton voi jättää Toramäentien päähän ja jatkaa kävellen maatalon pihan poikki oranssipäisiä tolppia seuraten. Matkalla on lumoava "taikametsä" sammalpeitteineen. Ohjeet: pyhatpolut.fi/vaellukset/reitit/lapsiperheille/

"Luonnon kuvaaminen on maadoittumista"
Luonnon kuvaaminen on suosittu harrastus. Älypuhelimien kamerat ovat kehittyneet huimasti ja kulkevat monilla
aina mukana.
Luonnon kuvaaminen voi olla myös tapa pysähtyä ja hiljentyä ihmeellisen äärelle. Seurakuntauutiset kysyi kahdelta taitavalta luontokuvaajalta, Juho Tiaiselta ja Lyydia Lambergilta,
mitä luonnon kuvaaminen heille merkitsee. Pyysimme myös
valitsemaan kaksi onnistunutta otosta lukijoiden ihailtavaksi.
"Luonnon kuvaaminen on minulle maadoittumista ja pysähtymistä tämän ihmeellisen luomakunnan äärelle, niin
ihmeellisen, että en edes ymmärrä sen moninaisuutta ja
kauneutta. Luonto palauttaa, se palauttaa minut konkreettisesti maan pinnalle. Järvien vedet, kalliot, kaikki se on ollut
täällä tuhansia vuosia, ja minun askeleeni jälki on mitätön sen
rinnalla", Juho kertoo. Entä miksi Juho ja Lyydia valitsivat
juuri nämä kaksi kuvaa satojen upeiden otosten joukosta?

Juho: "Toisessa on pääosassa liike, tanssi ja elämän ilo. Toisessa herkkyys ja särkyväisyys, se miten elo on joskus vesipisaran kannattelemista selän päällä. Kuvat kertovat minusta
kuvaajana: Kuvatessa usein polvistun, tai jopa maastoudun,
katson maailmaa jostain muusta kuin seisovan ihmisen perspektiivistä. Tarkennan yksityiskohtiin ja pieniin, ohimeneviin hetkiin..."

Lyydia: "Tykkään kuvata, koska tykkään luonnosta ja siellä

on hienoja yksityiskohtia. Valitsin nämä kuvat, koska niissä
on hienot värit."
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Alkavatko huolet kasaantua?

ikeaa apua
oikeaan aikaan
Koronavuosi mullisti kaikkien elämän ja se näkyy voimakkaasti myös seurakunnan diakoniatyössä. Vuoden 2020 aikana diakoniatyön puoleen kääntyi lähes
kaksinkertainen määrä ihmisiä edelliseen vuoteen verrattuna. Joskus huolet täyttävät mielen niin, ettei oikein tiedä mistä niiden selvittelemisen voi aloittaa.
Yksi diakoniatyön tavoitteista on kartoittaa vaikeuksien syyt ja pyrkiä saamaan asiakkaiden elämään mukaan ne toimijat, jotka voivat olla avuksi.
Tässä jutussa diakonian yhteistyöverkosto kertoo, millaista tukea seudullamme on tarjolla pieniin ja suuriin ongelmiin.

Isolla osalla diakoniapäivystykseen tulevista arjen suurimmat
haasteet liittyvät taloudellisiin vaikeuksiin. Hankaluuksia
tuottavat usein myös työttömyys, terveydelliset huolet tai
kuormittavat ihmissuhdeasiat.
"Verkostoyhteistyö on diakonialle välttämätön toimintatapa sillä ongelmat harvoin johtuvat vain yhdestä tekijästä", kertoo johtava diakonian viranhaltija Mari Kulmala.
"Diakoniatyö toimii laajalla yhteiskunnan kentällä, jossa
verkostoyhteistyökumppani kysytään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Tietoja ei luovuteta eikä yhteistyötä aloitetan
ilman asiakkaan suostumusta. Kaikilla kumppaneillamme
on yksi yhteinen viesti: älä odota ongelmiesi kanssa, kunnes
et enää selviä yksin. Hae apua mahdollisimman ajoissa. Hae
sitä viimeistään silloin, kun et ensimmäistä kertaa pysty selviämään elintärkeän laskun maksamisesta."
Ohje saattaa tuntua liioitellulta, sillä moni meistä on joutunut varmasti miettimään, että mistä rahat laskuihin saadaan
ja pitääkö vaikka eräpäivää siirtää. "Me toimijat olemme
kuitenkin huomanneet, että mitä aikaisemmassa vaiheessa
kaikki mahdollinen apu etsitään, niin samalla estetään ongelmien paisuminen yöunia vieväksi", Mari Kulmala korostaa.
Talous- ja velkaneuvonta
Apua pieniin ja suuriin talous- ja velkaongelmiin voi saada
oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnasta. Talousongelmia ei kannata missään tapauksessa jäädä yksin pohtimaan. Talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa yhteyttä, vaikka
velkaa ei olisi paljoa tai ei lainkaan. Riittää, että jokin taloudellinen asia askarruttaa mieltä.
Savonlinnan alueella talous- ja velkaneuvonta sijaitsee oikeusaputoimistossa, osoitteessa Tottinkatu 9 (Poliisiaseman yläkerta). Suositeltavaa on kuitenkin soittaa ensin p. 029 566
0345. Ajanvaraus Savonlinnan toimipaikkaan on avoinna
ke-to klo 9-11. Myös toimiston muina aukioloaikoina (8.0016.15) voi soittaa ja kysyä apuja ja neuvoja.
Talous- ja velkaneuvonnassa voi asioida myös sähköisesti.
Helpoiten sähköisen asioinnin löytää menemällä sivulle
talousjavelkaneuvonta.fi, josta löytyy helposti sähköisen
asioinnin linkki. Sähköinen asiointi on yhtä helppoa kuin
verkkopankissa asiointi. Tarvitset siis pankin verkkotunnukset tai mobiilivarmenteen.

Nettisivuilta löytyy myös paljon tietoa koskien talous- ja velka
-asioita. Tietoa löytyy myös velkajärjestelystä, jota haetaan
käräjäoikeudesta. Talous- ja velkaneuvojat auttavat hakemuksen tekemisessä, jos velkajärjestelyn edellytykset täyttyvät.
Aikuissosiaalityö
Sosterin aikuisten sosiaalipalvelut löydät Savonlinnan kaupungintalon Äkkiväärän E-rapusta. Sosiaalipalvelut ovat sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan henkilökohtaista ohjausta
ja neuvontaa tarjolla olevista palveluista, niiden saamisen
ehdoista sekä tukea palveluiden hakemiseen. Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat iältään 18-64-vuotiaita perheettömiä tai
perheellisiä henkilöitä.
Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä,
jonka tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaalle sujuvampi arki
ja mahdollisuuksien mukaan mielekäs tekeminen vaikeissa
elämäntilanteissa ja ongelmien kohdatessa. Usein henkilökohtaiset ongelmat ovat jollain tapaa kytköksissä yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten työttömyyteen, asunnottomuuteen
ja perusturvan heikkouteen. Aikuissosiaalityön tehtäväalueita
ovat mm. arkielämän hallinta, asuminen ja asunnottomuus,
köyhyys ja toimeentulo-ongelmat, päihde-ja mielenterveysongelmat, syrjäytyminen ja osallisuus, työttömyyden yksilölliset seuraukset ja yksinäisyys.
Sosiaaliviraston neuvonnan asiakaspalvelu Savonlinnan kaupungintalolla E-rapussa ja puhelinpalvelu p. 044 417 4121
ovat auki klo 9-11 ja 12-15. Yhteystiedot ja puhelinajat löydät
myös sivulta sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-aikuisille. Sivulla on myös sähköinen yhteydenottopyyntö mahdollisuus. Sosteri hoitaa myös Rantasalmen ja
Sulkavan sosiaalipalveluiden viranomaistehtävät.
Vanhustyön sosiaalipalvelut
Sosterin ikääntyneiden sosiaalityön on tarkoitettu yli 65-vuotiaille ja heidän omaisilleen erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijä ja -ohjaajat kartoittavat asiakkaan sosiaalisen
tilanteen sekä ohjaavat, neuvovat ja auttavat asumiseen liittyvissä haasteissa, palvelujen järjestelyyn liittyvissä asioissa,
sosiaaliturvaan liittyvien asioiden selvittelyssä ja taloudellisten
etuuksien hakemisessa.
Joskus saattaa herätä huoli läheisen vanhuksen pärjäämises-

tä, tai tarvitaan apua omaan jaksamiseen. Tällöin voi soittaa
ikäihmisten keskitettyyn palveluohjaukseen p. 044 417 2002,
tai tehdä Huoli-ilmoituksen Sosterin nettisivujen kautta,
jolloin palveluohjauksesta ollaan yhteydessä vanhukseen/
ilmoituksen tekijään. Soittaa voi myös ikäihmisten sosiaalityöntekijälle p. 044 417 3258 tai -ohjaajalle 044 417 2112.
KELA
Tilanne, jossa perheen/talouden varat ovat vähissä, saattaa
tulla vastaan kenelle tahansa. Kela.fi-sivulla on käytettävissä
toimeentulotuen laskuri, jolla voi itse arvioida oikeuttaan
toimeentulotukeen. Hakemuksen saa tehdä aina, jos varat
eivät riitä jokapäiväiseen elämiseen, kuten asumiseen, julkisen
puolen terveyskuluihin tai ruokaan. Hakemuksen saa helpoiten vireille puhelinpalvelussa p. 020 692 207, jossa hakemus
voidaan ottaa vastaan suullisesti. Jos tulosi ovat säännölliset
eikä niihin ole luvassa muutoksia lähikuukausina, voit hakea
toimeentulotukea kerralla useammalle kuukaudelle. Hakemuksen voit tehdä myös kokonaan sähköisenä ja palauttaa
liitteeksi pyydetyt asiakirjat ottaminasi valokuvina.
Ajanvaraus on suositeltava vaihtoehto, jos elämäntilanteessa
on tulossa suuria muutoksia, jotka vaikuttavat taloudelliseen
tilanteeseen. Ajan saa varattua sivulta kela.fi tai soittamalla
Kelan puhelinpalveluun.
Kirkon diakoniatyö
Vaikeassa elämäntilanteessa, voi tarvita apua ja tukea arjessa
jaksamiseen. Silloin kannattaa ottta rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöihin. Heidän kanssaan voi keskustella luottamuksellisesti mieltä painavista asioista. Kaikki palvelut
ovat maksuttomia. Diakoniatyöntekijöiltä saa muun muassa
neuvontaa ja ohjausta taloudellisiin ongelmiin tai yhteiskunnan palvelujärjestelmiin. Avun tarpeessa oleva voidaan ohjata
myös vertaistukiryhmiin tai vapaaehtoistyöhön. Työntekijän
voi pyytää myös kotiin keskustelemaan.
Diakoniapäivystys palvelee seurakuntamme kaikilla alueilla.
Diakoniatyöntekijöihin voi olla yhteydessä myös suoraan.
Yhteystiedot löytyvät sivulta savonlinnanseurakunta.fi/diakoniatyontekijat tai puhelimitse kirkkoherranvirastosta
p. 015 576 800 (yhdistää alueesi työntekijälle).

Diakonian kesä 2021
Diakoniapäivystys palvelee läpi kesän
Yhteystiedot
Diakoniapäivystykseen voit tulla juttelemaan tai ky- Tuomiokirkkoseurakunta ma, ti ja to klo 9–11
symään yhteiskunnan etuuksista tai palveluverkosta, p. 044 555 2579.
tai varaamaan ajan avustuskeskustelua varten, joko Enonkoski ma-pe klo 8-16 p. 040 865 5653
käymällä paikan päällä tai soittamalla. Päivystyksessä
Kerimäki ma-pe klo 8-16, p. 050 540 6114
ei anneta avustuksia, vaan niitä varten varataan aina
erillinen keskusteluaika. Päivystys palvelee läpi kesän. Punkaharju ma-pe klo 8-16 p. 050 310 0193
Jos alueesi diakoniatyöntekijä on lomalla, voit asioida Rantasalmi ma-pe klo 8-10, p. 040 838 5412
Tuomiokirkkoseurakunnan päivystyksessä.
Savonranta ma-pe klo 8-16, p. 044 755 0152

Diakonian pop up -tapahtumat
Tervetuloa kahville ja tapaamaan diakoniatyöntekijöitä
Ti 8.6. klo 10-12 Kerimäki K-market Sairasen / Osuuspankin piha
Ti 22.6. klo 10-12 Enonkoski Salen pihapiiri
Ke 23.6. klo 10-12 Savonranta tori
Leiripäivät Rantasalmen Kirkkorinteellä
Ti 6.7. klo 10 Mielenterveyskuntoutujien päivä
Ke 7.7. klo 10 Eläkeläisten päivä
To 8.7. klo 10 Päihdekuntoutujien päivä
To 26.8. klo 10 Yhteinen omaishoitajien päivä

Kummipäivää vietetään 6. kesäkuuta
Kummipäivä muistuttaa siitä, että kummin tärkeää tehtävää voi toteuttaa monella
tavalla. Tässä muutama vinkki yhteydenpitoon niissä tilanteissa, kun kummilasta ei
pääse tapaamaan. Lisää vinkkejä ja asiaa kummidesta ja kummipäivästä: kumminkaa.fi
1. Kirjakummi Lainaa lapselle kirja omasta kirjahyllystä tai kirjastosta. Lue iltasatu
videopuheluna.
2. Kuulumisia kannattaa kysellä Monella
kouluikäisellä on jo oma puhelin. Lähetä
viesti ja kysy ihan arkisia kuulumisia. Onko
koulussa ollut kivaa? Mitä teillä oli ruokana? Ethän ole tapellut sisarusten kanssa...?

3. Lautapelihetki etänä Moni lautapeli
onnistuu videopuhelun välityksellä.
4. Huiliapua Kummi voi tarjota lapsenhoitoapua vaikka lyhyen lenkin tai kauppareissun ajaksi. Pienetkin hengähdyshetket ovat tärkeitä lapsiperheen arjessa.
5. Samassa vireessä Kuunnelkaa musiikkia tai laulakaa yhdessä videopuhelun
välityksellä.

Kummin kaa jo72 vuotta:

"Kummius kasvaa vuosien saatossa"

Kummin ja kummilapsen välit ovat pysyneet läheisinä läpi vuosikymmenten. Eine Pesonen-Niiranen
(vas.) toivoisi viiden kummilapsen ja yli 70 vuoden
kokemuksella, että jokaisella lapsella olisi edelleen
kummi tai mielellään useampi.

styö
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!
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Eine Pesonen-Niiranen voi kertoa kummiudesta jo yli 70 vuoden kokemuksella.
Yhteensä viidestä kummilapsesta sisarentytär Terttu Muhonen on saanut pitää
Eineä kummina jo 72 vuoden ajan.
Eine oli juuri käynyt rippikoulun, kun hänen äitinsä ja Tertun äiti sopivat keskenään, että
Einestä tulee Tertun kummi. "Olin toisella paikkakunnalla opiskelemassa, kun Terttu kastettiin. Kaste taisi muutenkin olla vähän kiireellä järjestetty: pappi sattui olemaan kylällä
muilla asioilla ja hänet napattiin kastamaan lapsi sillä samalla reissulla", Eine muistelee.
Vahvimmat muistot kummiuden alkuvuosilta jäivät Einelle Helsingistä. Terttu oli lapsena kokonaisen kesän Lastenklinikalla, jonne Eine meni häntä katsomaan. ”Tyttö tepsutteli
ujosti vastaan, mutta tunnisti minut heti ja otti kädestä kiinni.” Einen ja Tertun kotitalot
sijaitsivat lähekkäin ja kerran äiti lähetti Tertun hiihtäen tapaamaan kummia. Päivä sattui
olemaan lauantai, jolloin talossa paistettiin piirakoita. Terttu sai heti Eine-kummilta kuuman perunapiirakan. Piirakoita mentiin syömään aitan rappusille ja Eine halusi ottaa kuvan.
Terttu muistaa vieläkin, miten piirakan päällä sulava voi valui sormien välistä, kun kuvan
ottaminen kesti sen verran pitkään.
Myöhemmin kaksikkoa yhdisti myös sama työ: Eine työskenteli Savonlinnassa sairaanhoitajana ja Terttu asui hänen luomaan apuhoitajakoulussa opiskellessaan. Elämä tuo mukanaan myös ruuhkavuosia. Einen työ vei hänet asumaan Paimioon Länsi-Suomeen. Terttu
meni naimisiin, sai lapsia ja teki töitä Savonlinnan seudulla. Yhteydenpito väheni, mutta ei
loppunut. Kortit ja tervehdykset kulkivat edelleen säännöllisesti ja tapaamiset järjestyivät
Einen vieraillessa kotiväen luona.
Viime vuosina yhteydenpito on taas tiivistynyt. Terttu vierailee Einen luona säännöllisesti. ”Kummilapsi on aina läheinen”, Eine kertoo. ”Kummilapsi on sellainen oma ihminen, jonka mukana omat ajatukset kulkevat elämän eri vaiheissa. Sellainen suhde tuo
rikkautta elämään." Eine toivoisi, että jokaisella lapsella olisi edelleen kummi tai mielellään
useampi. ”Kummiksi suostuessaan ei tarvitse olla valmis tai täydellinen. Siinä se kummikin kasvaa lapsen kasvaessa ja kummius lisääntyy vuosien saatossa. Kummius tarjoaa
monta kasvun paikkaa.”

Kummilapsityö

Yksi lähetystyön muoto on kummilapsityö. Suomessa peruskoulu ja ilmainen kouluruoka
ovat itsestään selviä asioita. Taustasta riippumatta, jokainen lapsi pääsee kouluun ja esteenä eivät ole koulumatkat, varallisuus tai vaikkapa sukupuoli. Monessa maassa tämä ei ole
mahdollista. Ilman perustaitojen oppimista moni asia on hankalampaa. Luku- ja kirjoitustaito ovat asioita, joita tarvitaan arkielämässä. Se myös mahdollistaa pääsyn ammatilliseen
koulutukseen.
Savonlinnan seurakunta tukee useita kummikohteita Suomen Lähetysseuran (SLS) kautta
sekä orpokotia Suomen Evankelisluterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kautta. Kummituen avulla mahdollistetaan koulunkäynnin lisäksi myös esimerkiksi terveydenhoitoon pääsy.
”Suomen Lähetysseuran kummina olet parantamassa lasten elämää. Sinun avullasi kummilapsi saa mahdollisuuden koulutukseen ja turvalliseen lapsuuteen. Säännöllisellä tuella
saamme aikaan pysyviä muutoksia. Kummina saat kaksi kertaa vuodessa lasten kuulumisia
ja voit seurata kummityön edistymistä. Alueella toimiva kummiyhdyshenkilömme varmistaa, että apusi menee perille. Hänen kauttaan saat tietoa suoraan paikan päältä. ” Lainaus
nettisivulta: Tule kummiksi - Suomen Lähetysseura (suomenlahetysseura.fi)
Savonlinnan seurakunta tukee seuraavia kummilapsikohteita. Suomen Lähetysseuran
kautta: Thaimaa, Isanin kummilapset, Senegal, koulutyön hanke, Angola, Onnellinen lapsi /
Lubangon slummien lasten oikeudet, Venezuelan koululaiset. SLEY:n kautta Marja Ochieng,
Matongon orpokotityö (Kenia).
Lisätietoa kummilapsityöstä ja kohteista lähetysjärjestöiltä tai lähetyssihteereiltä Anni Kortelainen 050 540 6100 ja Sakari Seppälä 044 776 8031

Elämänmenot
KASTETUT Viikko 12 Albert

Dedvukaj, Miro Rasmus Kalevi
Kilpeläinen (Kmäki), Viljo Olavi
Pajunen, Eelis Lenni Olavi Suppola (Kmäki) Viikko 13 Niilo Väinö
Olavi Kosonen, Noel Eric Artturi
Kylliäinen (Ekoski) Viikko 14 Siiri
Hilda Alina Saramäki (Ekoski) Viikko 15 Jooa Juhani Toivanen Viikko
16 Pyry Kaleva Juhani Ounasvuori
(Rsalmi), Eevi Adessa Evelin Pulkkinen, Senni Erika Reijonen Viikko
17 Miina Matilda Laitinen, Enni
Meea Carita Myllys (Kmäki), Niklas Joakim Ruha Viikko 18 Leonel Matti Albin Kettunen, Oliver
Unto Wiljami Laukkanen Viikko
19 Joona Mika Sulo Jaxon Laukkanen (Pharju), Eelis Juhani Lyytikäinen, Vertti Emil Pokonen, Stella Kaarina Valjus Viikko 20 Viljo
Aimo Elias Sorri, Eino Aatu Mikael Tunturila,Väinö Aarre Johannes
Tynkkynen (Pharju), Saara Esteri
Emilia Vanttaja,Vilho Mikael Väisänen
KUOLLEET Viikko 12 Katri
Annikki Kekki 99v (Kmäki), Eila
Annikki Lötjönen 91v, Aili Tellervo Nousiainen 88v (Kmäki), Terttu
Marjatta Silvennoinen 88v, Ritva
Sinikka Ellilä 87v, Rauha Kerttu Orvokki Reinikainen 85v (Sranta), Terho Armas Tynkkynen 72v (Kmäki),
Pirjo Anneli Hämäläinen 71v (Kmäki), Risto Juhani Malinen 69v, Virpi
Helena Karejärvi 69v, Hannu Tapani Hirvonen 62v Viikko 13 Aila
Marjatta Vihmaa 90v, Jari Kalevi
Runonen 48v, Hanna Riina Pauliina
Tolvanen 43v Viikko 14 Hilkka Annikki Kosonen 97v, Sirkka Raunola
93v, Vieno Tellervo Pitkänen 93v,
Erkki Mikael Eronen 91v (Rsalmi),
Pentti Kullervo Lautala 90v (Ekoski), Viljo Olavi Niskanen 89v (Rsalmi), Tuija Toini Annikki Hyttinen
87v, Helga Kyllikki Jaatinen 86v,
Helvi Laine 85v, Pentti Ensio Mälkiä
84v (Pharju), Katri Anelma Hintsa
84v, Maija Liisa Nissinen 79v, Erkki
Tapio Silvennoinen 79v, Marja-Leena Natunen 73v Viikko 15 Meeri
Aune Hänninen 94v, Paavo Johannes Tuovinen 90v (Rsalmi), Anita
Tuulikki Rutanen 86v, Arvo Alarik
Huupponen 80v (Rsalmi), Leena
Terttu Malinen 77v Viikko 16 Aino
Irene Hirvonen 92v, Hely Aulikki
Luukkanen 92v, Ritva Irmeli Huttunen 88v, Unto Olavi Voutilainen
88v (Sranta), Reijo Esa Uolevi Kasanen 86v, Eero Ilmari Kaasinen 85v
(Ekoski), Matti Johannes Pursiainen
84v (Rsalmi), Terho Otto Tapio Värtinen 83v (Kmäki), Kauko Antero
Immonen 83v (Rsalmi), Seija Inkeri
Jaakonaho 83v, Sanna Milja Kaarina Julkunen 81v (Rsalmi), Sointu
Orvokki Silvennoinen 81v, (Pharju), Raimo Taisto Turkulainen 77v,
Esko Juhani Nikkonen 63v Viikko
17 Pertti Olavi Kero 87v, Toimi Veli
Korhonen 80v, Sisko Anneli Lohjala 70v (Rsalmi) Viikko 18 Kirsti
Elina Leinonen 93v, Tauno Aulis
Vuorio 93v, Martti Olavi Mielonen
92v (Kmäki), Erkki Sakari Vajanto
83v, Voitto Santeri Punnonen 82v
(Ekoski), Risto Heikki Juhani Paakkunainen 80v, Veli Kaarlo Pärnänen
80v (Rsalmi), Aimo Aatos Juhani
Turtiainen 66v (Rsalmi) Viikko
19 Aino Onerva Kotilainen 101v
(Rsalmi), Helli Annikki Ikonen 94v
(Kmäki), Erkki Tiainen 92v, Sirkka Annikki Hyvärinen 92v, Sirkka Liisa Käyhkö 87v, Kaino Irene
Putkinen 87v, Aune Maila Sinikka
Rantala 78v, Markku Matti Jortikka 75v (Pharju), Marja Leena Kempas 72v, Kerttu Kaarina Lötjönen
67v Viikko 20 Milja Eira Oinonen
91v, Pirkko Marjatta Torpakko 90v,
Irja Kyllikki Selenius 87v (Rsalmi),
Raimo Oskari Hirvonen 81v, Pentti
Olavi Muhonen 73v, Sirkka Irene
Lemmetyinen 72v (Pharju), Viljo
Kalevi Malinen 71v, Miia Susanna
Lehmusoksa 46v

Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitus on 50 (voimassa 18.5. – 17.6.) Jos tilakohtainen rajoitus on pienempi, tämä ilmoitetaan tapahtumien tiedoissa. 17.6. jälkeen tapahtumat
järjestetään silloin voimassa olevien henkilömäärärajoitusten puitteissa. Tiedot kirkollisissa ilmoituksissa ja tapahtumakalenterissa savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat

Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta

vs. Kirkkoherra Leena Paintola p. 044 776 8034

Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa su klo 10. Ilmoittautuminen 17.6. asti p. 0440 768 002, ma-pe klo 9-13.
Kuuntele nettiradiosta savonlinnanseurakunta.fi. Kesän
arkimessu keskiviikkoisin 2.6–4.8. klo 13 kesto n. 30min.
Hautausmaapäivystys torstaisin Talvisalon hautausmaalla
to 3.6.–5.8. klo 13–15, srk:n työntekijöitä tavattavissa.
Lähetyssoppi (Sääminginkatu 4) 1.-30.6. suljettu Soppi
avoinna heinäkuussa ti ja to klo 10–17, ja la klo 10–15.
Su 6.6. klo 10 Veisumessu Tuomiokirkko
Su 6.6. klo 16 Suvivirsi-yhteislaulutilaisuus Pääskylahden
kirkko, max. 40 hlöä
La 26.6. klo 10 Juhannuspäivän jumalanpalvelus Tuomiokirkko
Ke 30.6. klo 17.30 Opastus Talvisalon hautausmaalla
Kauppiaita, upseereita ja herrasmiehiä
Su 11.7. klo 15 Linnansaaren luontokirkko, Sammakkoniemi
Su 18.7. klo 14 Veneristisaatto. Lähtö Savonlinnan
satamasta kirkkoveneillä. Lisätiedot sivulla 3.
Ke 21.7. klo 17.30 Opastus Talvisalon hautausmaalla
Talvisalon hautojen kertomaa
Su 1.8. klo 14 Itikkanotkon kansanlaulukirkko,
Pellossalon Nuorisoseuran talo, Pellossalontie 351
Pe 6.8. klo 17.30 Opastus Kirkkoniemen hautausmaa
Päiväpromenadilla Kirkkoniemessä 1946
Su 8.8. klo 12 Messu Oravissa, rukoushuoneella.
Siunataan alueen kouluun lähtevät lapset.
Su 8.8. klo 13 ja 14.30 Kouluun lähtevien kirkkohetket,
Tuomiokirkko. Klo 13 Asemantien ja Nojanmaan
päiväkodeista kouluun lähtevät. Klo 14.30 Kellarpellon
ja Pihlajaniemen päiväkodeista kouluun lähtevät
Su 8.8. klo 15 Kouluun lähtevien kirkkohetki, Pääskylahden kirkko. Touhulan (Nätki ja Mertala) päiväkodeista
kouluun lähtevät.
Su 15.8. klo 16 Messu Pääskylahdessa, kirkossa.
Enonkosken kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita
Pe 4.6. klo 9.30 ja 10.30 Lasten hartaushetki, kirkko
Ti 8.6. klo 13–15 Levähdyspaikka kirkko. Myös 22.6.
klo 13–14
Su 13.6. klo 13 Jumalanpalvelus, kirkko
Ti 15.6. klo 12.30 Seurakuntakerho vanhustentalojen
kerhohuoneella, myös ti 29.6. ja 13.7. klo 13.30.
Ke 16.6. klo 10–16 Varhaisnuorten leiripäivä srk-talolla
Ilm. pe 11.6. menn. salla.snell@evl.fi tai p. 050 540 6117
Ti 22.6. klo 10–12 Diakonian pop up-tapahtuma,
Enonkoski Salen pihapiiri.
La 26.6. klo 14 Juhannuspäivän jumalanpalvelus, kirkko

Su 27.6. Ei jumalanpalvelusta
Su 4.7. klo 13 Jumalanpalvelus, kirkko
Ti 13.7. klo 18 Kesäilta Jaakonpuistossa. Ohjelmaa ja tarjoilua
Ti 20.7. klo 18 nuotioilta Enonkosken luostarissa
Ilmainen bussikuljetus
Su 25.7. klo 10 Kotiseutupyhän jumalanpalvelus kirkossa,
jonka jälk. juhla srk-talossa
Su 8.8. klo 13 Jumalanpalvelus, kirkko. Siunataan
kouluun lähtevät lapset.
Su 29.8. klo 13 Jumalanpalvelus, kirkko
Kerimäen kappeliseurakunta

Aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen
p. 050 540 6111

Jumalanpalvelus su klo 10 Isossa kirkossa, ellei toisin
mainita.
Ti 1.6. klo 9-11 Virkistyskerho, srk-koti
Su 6.6. klo 13 Messu, kirkko
Ti 8.6. klo 10–12 Diakonian pop up-tapahtuma,
Kerimäen K-market Sairasen ja Osuuspankin piha
Su 13.6. klo 12 Lomarauhanjulistus Kerimäen kirkon
ovelta. Sateella kirkossa. Kaupungin ja seurakunnan
tervehdykset. Musiikki: Puruvesi Seitsikko.
Ke 2.6.–18.8. klo 18–20 Naiset Raamatun äärellä,
Tavisalon kesäkodilla. Nyyttäritarjoilu, sauna. Kesäkuulla
srk-kodilla kokoontumisrajoituksista riippuen.
Su 20.6. klo 16 Pyhät polut pyörävaelluksen päätösmessu, kirkko
La 26.6. klo 10 Juhannuspäivän jumalanpalvelus kirkossa
Ke 7.7. klo 13-15 Ikäihmisten virkistyspäivä, srk-koti
Ti 13.7. klo 16 Avoimet ovet, Tavisalon kesäkoti. Tervetuloa virkistymään kauniin Puruveden rannalle, tarjolla
grillimakkaraa, kahvit, sauna.
Pe 16.7. klo 12–15 Diakonian ja lähetyksen kesähetki
Tavisalon kesäkodin takkatupa
To 22.7. klo 13 Kohtaamispaikka, srk-kodin piha-alueella. Kahvit.
Su 1.8. klo 10 Musiikkilähetyspäivän messu kirkossa klo 10
To 5.8. klo 18 Kouluun lähtevien kirkkohetki, kirkko
Ti 10.8. klo 12-15 Ikäihmisten virkistyspäivä srk-koti
Su 15.8. klo 13 Messu Kallunmäellä, Kerimäen vanhalla
kirkonmäellä. Ei messua kirkossa klo 10.
La 21.8. klo 12–15 Pihakirppis ja pihatapahtuma,
srk-kodin pihalla. Tuotto Yhteisvastuulle ja lähetystyölle.
Su 29.8. klo 16 Messu, kirkko
Su 5.9. klo 13 Sadonkorjuumessu Huosion Metsäkirkossa. Ei messua kirkossa.
Punkaharjun kappeliseurakunta

Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190.

Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Su 30 5. klo 13 Messu kirkossa. Max. 30 hlö.
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Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/ enonkosken-kappeliseurakunta
Facebook.com/kerimaenkappeli
Facebook.com/punkaharjun-kappeliseurakunta

Rantasalmen kappeliseurakunta

Vs. aluekappalainen Suvi Leppänen 044 776 8036

Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Kuunneltavissa nettiradiosta savonlinnanseurakunta.fi
Su 13.6. klo 16 Jumalanpalvelus, kirkko.
La 26.6. klo 10 Juhannuspäivän jumalanpalvelus, kirkko
Su 27.6. klo 13 Messu, kirkko
Su 4.7. klo 10 Juhlajumalanpalvelus, kirkko. Juhlistetaan
Maarit Kaimion teosta Rantasalmen Pappilan historiasta.
Su 11.7. klo 16 Messu, kirkko
Su 18.7. klo 10 Kesävieraiden kirkkopyhän messu, kirkko
Su 18.7. klo 15 Osikonmäen luontokirkko Osikonmäen
näkötornilla, järj. Osikonmäen kyläyhdistys ja srk
Su 25.7. klo 13 Jumalanpalvelus, kirkko
Su 8.8. klo 16 Jumalanpalvelus, kirkko
Su 29.8. klo 13 Messu, kirkko
To 19.8. klo 18 Esikouluun lähtevien kirkkohetki kirkossa.
Savonrannan kirkkopiiri

Johtava srk-pastori Henrik Koponen p. 044 776 8052

Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita
Su 30.5. klo 16 Messu, kirkko
Su 20.6. klo 13 Messu, kirkko
Ke 23.6. klo 10–12 Diakonian pop up-tapahtuma,
Savonrannan tori
La 26.6. klo 10 Juhannuspäivän messu, kirkko
Su 27.6. Ei jumalanpalvelusta
Su 4.7. klo 16 Jumalanpalvelus Säimenessä, myllyllä.
Ei palvelusta kirkossa klo 10.
Su 18.7. klo 13 Messu, kirkko
Su 1.8 klo 16 Messu, kirkko
Su 15.8. klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa. Siunataan
kouluun lähtevät lapset
Su 22.8. klo 13 Messu, kirkko

KIRKKOSEIKKAILU

Lapsiperheille seurakuntamme kirkoissa 11.-18.6.

Created by Freepik

Toiminta järjestetään voimassa olevien henkilömäärärajoitusten mukaisesti.
Mahd. peruutuksista ilmoitetaan osallistujille.
Kesäkerho 1.-2. -luokkalaisille Miekkoniemen srk-koti 7.-24.6. ma-pe klo 9-14.
Kesäistä puuhailua sisällä ja ulkona sekä turvallista yhdessäoloa. Lämmin ateria 4 euroa
(laskutetaan osallistumispäivien mukaan). Ilm. 31.5. menn. savonlinnan.lapsityo@evl.fi tai
lapsityön toimistoon p. 044 776 8021.
Enonkosken kesäperhekerho Enonkosken srk-talo ma 7.6. ja ke 9.6. klo 10-14.
Ilm. 2.6. menn. Minna Kinnunen 050 540 6181 tai minna.kinnunen@evl.fi
Punkaharjun perhe- ja päiväkerholaisten leiripäivä Punkaharjun srk-talo ti 8.6.
klo 10-14. Ilm. 31.5. menn. Seija Karvinen 050 310 0195 tai seija.karvinen@evl.fi
Savonlinnan kesäperhekerho srk-keskuksen päiväkerhotila ti 8.6. ja ti 15.6.
klo 9.30-11.30. Ilm. kerhopäivän aamu klo 8.30 menn. tekstiviestillä p. 044 7768 073
Kerimäen perhe- ja päiväkerholaisten leiripäivä Kerimäen Tavisalossa to 10.6.
klo 10–14. Ilm. 2.6. menn. Miia-Mari Jaatila 050 540 6009 tai miia-mari.jaatila@evl.fi
Savonrannan päiväkerhon leiripäivä Savonrannan srk-koti ma 21.6. klo 10–14.
Ilm. 11.6. menn. Merja Hacklin 050 540 6119 tai merja.hacklin@evl.fi
Kesäleiripäivä Hirvaslahden leirikeskuksessa ti 22.6. ja ke 23.6. klo 10-14. Tervetuloa
mukaan lapsiperheet tai lapset isovanhemman tai vaikka kummin kanssa. Ilm. ja
lisätiedot: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan
Savonrannan kesäperhekerho Savonrannan srk-koti ke 23.6. klo 10–14. Ilm. 11.6.
menn. Merja Hacklin 050 540 6119 tai merja.hacklin@evl.fi
Isovanhempi lapsenlapsi -leiripäivä Kerimäen Tavisalossa ti 3.8. (täynnä) ja
ke 4.8. klo 10–15. Ilm. 23.7. menn. Raija Nuopponen 050 540 6114 tai
raija.nuopponen@evl.fi.

Su 13.6. klo 10 Jumalanpalvelus kirkkorannassa.
Rankkasateella kirkossa
La 26.6. klo 13 Juhannuspäivän jumalanpalvelus Vuorinimen srk-talon piha. Varustaudu kelinmukaisesti. Oma
istuin kannattaa ottaa mukaan.
Su 27.6. klo 10 Messu kirkkorannassa. Rankkasateella
kirkossa.
Su 11.7. klo 13 Messu kirkkorannassa. Rankkasateella
kirkossa.
Su 25.7. klo 16 Luontokirkko kirkkorannassa. Rankkasateella kirkossa.
Su 1.8. klo 13 Messu, kirkko
To 5.8. klo 18 Kouluun lähtevien kirkkohetki, kirkolla.
Su 8.8. klo 10 Jumalanpalvelus kirkkorannassa.
Rankkasateella kirkossa.
Su 22.8. klo 16 Jumalanpalvelus kirkkorannassa. Rankkasateella kirkossa.

Tervetuloa seikkailemaan kirkkoon! Oppaana seurakuntamme
lastenohjaajia, pappeja ja kanttoeita. Kierroksen aikana tutustutaan
kirkon historiaan ja nykypäivään ja päästään kurkistamaan myös sellaisiin
paikkoihin, joissa ei ihan aina käydä. Ja kuuluisa kirkon rottakin
saattaa näyttäytyä pienille kirkkovieraille...
Ilmoittaudu mukaan: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan
Ajat ja paikat: Pe 11.6. Tuomiokirkko Ma 14.6. Savonranta Ti 15.6.
Rantasalmi Ke 16.6. Punkaharju To 17.6. Kerimäki Pe 18.6. Enonkoski
Kaikissa aloitusajat klo 9.00, 10.30. ja 13.00. Kesto n. 50 min/ryhmä.
Paikkoja rajoitetusti.

Heppaleiripäivät

Enonkoskella, Kirsin tallilla
Ti 3.8. klo 9-14.30 1–3 luokille meneville
Ke 4.8. klo 9.-14.30 4–6 luokille meneville
Hinta 12 €. Päivä sisältää 1h ratsastusta,
hevosen hoitoa ja lounaan.
Ilmoittautuminen 31.7. menn.
savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
hakusanaksi heppaleiripäivä.
Lisätiedot Riikka Turunen p. 044 776 8017.
Facebook.com/rantasalmenkappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri
Facebook.com/savonlinnan-seurakunnan-lapsi-ja-perhetyö
Facebook.com/savonlinnansrkvarkkarit

