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Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse ma-pe klo 9–13 p. 015 576 800 ja savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan kerran pe 29.10. Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi
savonlinnanseurakunta.fi

Antakaa lasten tulla
Antiikin ajan maailmassa Jeesuksen seuraajien suhtautuminen lapsiin aiheutti kummastusta. Kun antiikin Roomassa oli tavallista hyljätä ei toivottu tai jotenkin vääränlainen
lapsi, kristityt herättivät huomiota sillä, että he pitivät huolta kaikista lapsista, myös orvoista ja vammaisista. Se johtui
siitä, että kristityille jokaisen ihmisen arvo Jumalan luomana
olentona on luovuttamattoman tärkeää. Näin ollen Jeesuksen opetus lapsen arvosta mullisti maailmaa ja johti siihen,
että länsimaisessa kulttuurissa lapsen asema parani huimasti.
Näistä arvoista huolimatta ei ole helppo olla lapsi tai nuori
tänä päivänä. Heidät koetaan usein häiritsevinä. He mölyävät,
haisevat tai tekevät jotain muuten vain väärää tai vähintäänkin väärässä paikassa. Valitettavasti viime aikoina savonlinnalaisten lasten ja nuorten käytös kaupungin keskeisillä paikoilla on ollut sekä häiritsevää että vaarallista heille itselleen.
Siihen pitää tietenkin puuttua. Nämä tapahtumat kertovat
myös pahoinvoinnista, johon meidän tulisi yhdessä reagoida.
Niin tai näin, usein lapsi ja nuori jää jalkoihin, kun me
aikuiset keskitymme itsellemme tärkeisiin asioihin ja
pidämme huolta omasta mukavuudestamme.

Myös korona-aika on ollut monelle lapselle ja nuorelle jopa
traumaattinen. Koronan pelko, turvallisten ihmissuhteiden
ja huolettomien päivien väheneminen väistämättä koettelee
vasta elämänsä alussa olevan ihmisen mieltä.
Toisaalta kaiken vaikean keskellä ei myöskään pidä unohtaa
niitä lukemattomia arkisia rakkauden ja huolenpidon osoituksia perheiltä, isovanhemmilta, opettajilta, valmentajilta,
kummeilta, ystäviltä ynnä muilta. Hyväksyvällä katseella ja
pienelläkin lempeällä eleellä on suuri merkitys! Loppujen
lopuksi rakkautta on huomattavasti enemmän kuin välinpitämättömyyttä.
Tässä seurakuntauutisten numerossa kerrotaan paljon seurakunnan kasvatustyöstä. Päivä- ja perhekerhoissa, iltapäivätoiminnassa, nuoriso- ja rippikoulutyössä seurakuntamme
työntekijät kohtaavat lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Niissä kerrotaan Jumalasta, jaetaan kasvatusvastuuta ja kasvetaan
ihmisinä yhdessä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa.
Kasvetaan yhdessä, siinä se juju onkin. Jeesus asetti lapsen meille hengelliseksi esikuvaksi. ”Se, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.”

(Mark.10:15) Tämä Jeesuksen opetus ei voi olla mullistamatta uskovan mieltä suhteessa lapsiin. Sinähän sanotaan,
että kun me katsomme ja kohtaamme lapsia, me katsomme
meille hengellisesti esikuvallista olentoa. Ihan pienen lapsen
kohdalla, se on helppo uskoa, mutta hyvin äkkiä uskoamme
koetellaan. Uhmaiät ynnä muut kasvukivut ja nuoruuden
toilailut, niidenkin keskellä
uskovina meidän tulisi kohdella lapsia Jeesuksen opetuksen mukaisesti. Siellä uhman
ja kasvukipujen alla on vielä
paljon jäljellä siitä kyvystä
luottaa ja ottaa vastaan hyvyyttä, josta Jeesus kehotti
meitä ottamaan mallia.
Leena Paintola
vs. kirkkoherra

Tuomiokapituli on tehnyt
aloitteen seurakuntaliitoksista

Keskustelutilaisuus seurakunnan
metsäsuunnitelmasta

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on 10.8. tehnyt aloitteen Sulkavan seurakunnan
lakkauttamiseksi ja liittämiseksi Savonlinnan seurakuntaan sekä Puumalan seurakunnan
lakkauttamiseksi ja liittämiseksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 alkaen.
Aloite perustuu Kirkkopalveluiden kehittämiskonsultti KTM Sami Lahtiluoman raporttiin.
Taustalla on useita selvityksiä seurakuntien tilanteista ja tulevaisuudesta. Tuomiokapitulin
mukaan seurakuntaliitoksilla turvataan seurakunnan ydintehtävien ja seurakuntaelämän
jatkuvuus Puumalan ja Sulkavan seurakuntien alueilla. Suuremmat yksiköt tuovat laajemman henkilöstöresurssin kautta varmuutta ja turvaa seurakuntatoiminnan toteuttamiseen ja
kehittämiseen. Lisäksi yhdistäminen suurempaan seurakuntaan tuo Puumalan ja Sulkavan
seurakuntien käyttöön lisää asiantuntemusta niin seurakuntatyön eri osa-alueille kuin myös
kiinteistö- ja hallintosektoreille. Samalla hallintokulut vähenevät nykyisestä.
Seurakuntien kirkkovaltuustot antavat tuomiokapitulille lausunnon aiheesta 1.10.2021
mennessä. Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen kommentoi liitosaloitteen etenemistä: "Sulkavan seurakunnan kesken käytiin keskustelut hyvässä, realistisessa hengessä, toinen toisiamme kuunnellen. Oma ajatukseni on, että näin
sen kuuluukin mennä, Sulkavan luontainen yhteistyösuunta on Savonlinna. Seurakunnan puolesta on muutenkin ilo todeta, että hiippakunta arvioi suurten seurakuntaliitostemme onnistuneen, niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Töitä se on vaatinut sekä
viranhaltijoilta että luottamushenkilöiltä. Samanlaista tsemppiä tarvitaan myös jatkossa."

Kirkkovaltuusto hyväksyi kesäkuussa seurakunnan uuden metsäsuunnitelman vuosille 2021–
2030. Suunnitelman on laatinut Metsäavain Oy.
Suunnitelma koostuu tilojen yhteenvetotiedoista, metsäkartoista ja perustiedoista metsäkuvioittain. Siihen on koottu suositus metsänhoitotöistä ja hakkuista sekä niiden tulo- ja
menoarvioista. Toimenpide-ehdotuksissa on otettu huomioon Tapio -hyvän metsähoidon
suositusten toteutuminen, metsätalouden tuloksen maksimointi ja järkevien toimenpidekokonaisuuksien muodostaminen.
Metsälain arvokkaat elinympäristöt ja muut arvokkaat luontokohteet on huomioitu toimenpiteitä suunniteltaessa ja hakkuissa kyseisiä kuvioita käsitellään erittäin hellävaraisesti tai
jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Myös seurakunnan tavoite hiilineutraalista metsätaloudesta on huomioitu metsäsuunnitelmassa.
Uutta suunnitelmaa on kesäkuun jälkeen jatkotyöstetty seurakunnan metsäryhmässä
valtuuston toiveiden mukaisesti. Metsäsuunnitelmaan tehdään mm. täydentäviä linjauksia
metsän monimuotoisuuden säilyttämisen ja lintujen pesimärauhan suhteen. Seuraavaksi
suunnitelma esitellään yleisölle kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa. Tervetuloa mukaan!

Ke 8.9. klo 18 Seurakuntalaisilta Savonlinnan ja
Sulkavan seurakuntien liitosprosessista Savonlinnan srk-keskuksen juhlasalissa (Kirkkokatu
17). Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään.

Keskustelutilaisuus seurakunnan metsäsuunnitelmasta Savonlinnan srkkeskuksen juhlasalissa (Kirkkokatu 17) ke 20.10. klo 18.
Paikalla metsäasiantuntijoita, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

Savonlinnan seurakunnalla on metsätalousmaata 3269 hehtaaria.

Seurakunta onnittelee Marko Ruuskasta
Savonlinnan kaupunki myönsi haudankaivaja, ITE-taiteilija Marko Ruuskaselle Savonlinna-mitalin Olavinpäivänä
29.7.2021 tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Savonlinnan hyväksi. Tänä vuonna myönnettiin kaksi mitalia, joista
toisen sai kehitysjohtaja Kaj Lindh.
Kaupungin tiedotteen mukaan Ruuskanen on monen hyvän tekijä ja eläinten ystävä. Erityisesti hänet tunnetaan taidelinnunpöntöistä, joita alkoi ilmestyä Talvisalon hautausmaalle
2010-luvulla. Tämän jälkeen taidelinnunpönttöjä on saatu
myös muille hautausmaille sekä puistoihin. Viime syksystä
alkaen moni kaupungin maamerkki ja asukkaille tärkeä rakennus on saanut oman näköispönttönsä. Taidelinnunpönttöjen
lisäksi Ruuskasen taidetta löytyy myös mm. Kulttuurikellarin
taiteilijoiden sisäänkäynnistä. Erityisesti kaupunki kiitti Ruuskasta myös vanhojen hoitamattomien hautamuistomerkkien
sekä hautojen rauta-aitojen kunnostamisesta.

Marko Ruuskasen mitalikahvit juotiin lähimpien työtovereiden kesken elokuussa. Onnittelukukat ojensi koko seurakunnan puolesta talousjohtaja Heli Muhonen.
Kesälomalta palannut mitalisti kertoi olleensa kesän aikana hautojen kunnostustyössä 15 päivää Kerimäen uudella
hautausmaalla, neljä päivää Kirkkoniemessä ja vielä yhden
päivän Varparannalla. "Olen aina onnellinen kun teen kulttuurityötä, joten siinä mielessä oli hyvinkin onnistunut loma.
Sain olla oma itseni." Marko kertoo. Lokakuussa alkaa taas
työ taidelinnunpönttöjen parissa. "Melko paljon on tullut tilauksia yksityishenkilöiltä sekä yksi noin kymmenen pöntön
tilaus taidepaikalta. Haaveena on tehdä myös lisää kaupunkipönttöjä. Kaikki hautausmaapöntöt ja viime talvikauden
kaupunkipöntöt ovat olleet minulle hyvinkin mielyttäviä
tehdä. Minä kun tykkään antaa ennen kuin kukaan edes
kerkiää pyytää!"

Syksyn tapahtumia ja toimintaa
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Sisätiloissa noudatetaan turvavälien mukaisia maksimihenkilömääriä ja maskisuositusta. Muutokset epidemiatilanteessa voivat vaikuttaa tapahtumien toteutumiseen.
Lisätiedot, mahdolliset muutokset /peruuntumiset ja tilakohtaiset henkilömäärärajat kirkollisissa ilmoituksissa ja sivulla savonlinnanseurakunta.fi
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Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/ enonkosken-kappeliseurakunta
Facebook.com/kerimaenkappeli
Facebook.com/punkaharjun-kappeliseurakunta

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

Laulukoulu (klo 16.15–17.30) ja Savonlinna-Säämingin
Kirkkokuoro (klo 18–) aloittavat harjoitukset tiistaina

Kuorot kutsuvat!
Seurakunnan kuorot ja lauluryhmät alkavat vähitellen toimia
pitkän tauon jälkeen. Ryhmät kutsuvat vanhoja ja uusia laulajia mukaan hienon harrastuksen pariin. Nyt on hyvä tilaisuus
antaa lahjansa evankeliumin palvelukseen. Esiintymisiä on
näin aluksi aiempaa harvemmin. Harjoitukset järjestetään
mahdollisimman turvallisesti. Kynnys jättää harjoitukset väliin on tavallista matalampi: pienimmissäkin flunssaoireissa
tulee jäädä kotiin.
Tervetuloa mukaan kaikki nykyiset ja uudet laulajat!

Punkaharjulla ja
Savonrannalla startataan syksy 5.9.
Toimintakauden aloitusmessu
Punkaharjun kirkossa 5.9. klo 10 alkaen
Punkaharjun kappeliseurakunnan syksyn toimintakausi
käynnistetään messulla ja kirkkomakkaroilla. Aluksi vietetään messua Punkaharjun kirkossa. Messua voi katsoa myös
suorana Facebook-livelähetyksenä sivulla Facebook.com/
savonlinnansrk. Messun jälkeen tarjolla kirkkomakkarat.
Työntekijöitä tavattavissa.
Jumalanpalvelus ja perheiden pihatapahtuma
Savonrannan srk-kodilla su 5.9. klo 16 alkaen
Savonrannan vietetään aluksi sanajumalanpalvelus seurakuntakodilla (Pappilantie 17, 58300 Savonranta).
Jumalanpalveluksen jälkeen perheiden pihatapahtuma
kirkon ja srk-kodin pihapiirissä. Tarjolla on take away
-ateria suoraan grillistä.

7.9.2021 Säämingin seurakuntatalolla, Sääminginkatu 4.
Tarkemmat tiedot kanttori Katariina Kokkoselta 044 776
8061 katariina.kokkonen@evl.fi
Lapsikuoro Loiske aloittaa harjoitukset torstaina 16.9.2021
klo 15-16 Säämingin seurakuntatalolla. Kuoroa johtaa kanttori Maria Padatsu 050 540 6113 maria.padatsu@evl.fi
Enonkosken kirkkokuoro Mika Siekkinen 044 562 6139
mika.siekkinen@evl.fi
Gospelprojekti Katariina Kokkonen 044 776 8061
katariina.kokkonen@evl.fi
Savonlinna-Säämingin Kirkkokuoron Seniorit Minna
Malinen, 044 776 8040 minna.malinen@evl.fi
Kerimäen kirkkokuoro Maria Padatsu 050 540 6113
maria.padatsu@evl.fi
Rantasalmi –Aikamoiset Sauli Rissanen 044 047 9026
sauli.rissanen@evl.fi

Hesykastinen
rukous -luento
Hesykasmi on ortodoksisen hengellisen perinteen muoto,
jossa korostetaan sisäisen hiljaisuuden etsimistä. Useimmiten tämä tapahtuu niin sanotun Jeesuksen rukouksen
toistamisen kautta. 1200-1300-luvuilla syntynyt hesykastinen liike sai alkunsa Athosvuoren luostaritasavallasta
nykyisen Kreikan alueelta, ja siksi hesykasmi on erityisen
tunnettua luostariliikkeen keskuudessa. Askeettiset ihanteet ovat ortodoksisen perinteen mukaan kuitenkin samat
niin luostariasukkaille kuin maailmassakin eläville, ja siksi
hesykasmilla on annettavaa myös tavallista arkea eläville
kristityille. Luennoitsija toimii pappismunkki Damaskinos. Hän on myös rippi-isä Athosvuoren Ksenofontoksen
luostarissa sekä toimii systemaattisen teologian ja patristiikan yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa.
Hesykastinen rukous -luento Savonlinnan
srk-keskuksen juhlasalissa (Kirkkokatu 17)
la 11.9. klo 13-15.

Erosta ei tarvitse
selvitä yksin!

Sururyhmä syöpään
menehtyneiden
läheisille

Vertaistuki yhdistettynä ammattiapuun auttavat kohtaamaan eron aiheuttamat tunteet ja ohjaavat kohti uutta
alkua. Erosta eteenpäin -ryhmä kokoontuu Savonlinnan
srk-keskuksessa yhdeksän kertaa ajalla 29.9.–1.12. Ohjaajina toimivat perheneuvoja Kati Lounela ja diakonissa
Juha Räisänen.
Mukaan mahtuu 10 osallistujaa. Ilmoittautumiset
6.–10.9. klo 11–12 p. 044 776 8032.
Osallistujat haastatellaan.

Saimaan Syöpäyhdistyksen ja sairaalasielunhoidon Sururyhmä syöpään menehtyneiden läheisille alkaa syyskuun
lopulla. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa syys-joulukuun aikana. Ryhmä on tarkoitettu sureville, joiden kokemasta menetyksestä on kulunut aikaa n. 3 kk - 2v. Ryhmä
on luonteeltaan luottamuksellinen. Ohjaajina neuvontahoitaja Janna Puurunen ja vs. sairaalapastori Jaana Paju.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 6.–10.9 ma-pe
klo 9–11 Jaana Paju, p. 044 417 3285

Yhteiset ruokailut
alkavat taas
Hengen ravintola Leipä maanantaisin Savonlinnan
srk-keskuksessa (Kirkkokatu 17) ruokailu klo 11–12
(vapaaetoinen maksu ) ja rukoushetki klo 12
Ruokailu Pääskylahden kirkolla (Kaartilantie 62)
keskiviikkoisin klo 11–12 ruokamaksu 3 €. Torstaisin
klo 10.30 viikkomessu ja ilmaisruokailu klo 11–12
Hengen ravintola Leipä Punkaharjun srk-talolla (Oikotie
10) to 23.9. ja to 21.10. Jatkossa kerran kuukaudessa.
Ovet avoinna klo 10.30–13, ruokailu klo 11–12
(vapaaehtoinen maksu, arkimessu klo 12

oivo

Savonlinnan kristilliset seurakunnat aloittavat syksyn yhdessä Toivo-jumalanpalveluksella sunnuntaina 19.9. klo 16
Savonlinnan Tuomiokirkossa. Yhteiskristillisessä ehtoollisjumalanpalveluksessa liturgina Leena Paintola, saarna Timo
Varuhin. Musiikissa Pekka Hautakangas Band ja Maria Padatsu. Kanttorina Minna Malinen. Mukana seurakuntien
vapaaehtoisia. Tapahtuman järjestävät Loistoyhteys ry, Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan helluntaiseurakunta
ja Savonlinnan Vapaaseurakunta. Sään salliessa juodaan
kirkkokahvit kirkonmäellä. Sateella kirkossa. Seurakuntien työntekijöitä tavattavissa keskusteluja varten.
Toivo su 19.9. klo 16 Savonlinnan Tuomiokirkossa
Voit katsoa jumalanpalvelusta myös
sivulla Facebook.com/savonlinnansrk
Kirkkokahvit kirkonmäellä tai sateen
sattuessa sisällä Tuomiokirkossa.

Nuotioilta uusille
seurakuntalaisille
Seurakunta kutsuu vuoden 2021 aikana seudullemme muuttaneita Nuotioiltaan Hirvaslahteen ke 29.9. klo 18. Ohjelmassa alku- ja loppuhartaus sekä makkaranpaistoa ja yhdessäoloa.
Sauna on kuumana. Mukana seurakunnan työntekijöitä.
Sisätiloissa noudatetaan turvavälejä, joten illassa voi olla max.
30 osallistujaa. Jos kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan,
järjestämme syksyn aikana lisää nuotioiltoja.
Ilmoittaudu 25.9. menn. p. 044 776 8058 tai
mari.kulmala@evl.fi. Kerro, jos tarvitsen kyydin.

Iltsiläinen elokuussa 2021:

”Iltsissä parasta on kaikki”
Syksyllä pienten koululaisten elämässä tapahtuu koulun alun lisäksi myös toinen iso juttu: tänäkin syksynä yli 200 savonlinnalaista eka- ja tokaluokkalaista
kirmaa koulun jälkeen ohjattuun iltapäivätoimintaan.
Yksinäiset iltapäivät ovat olleet haaste sekä lapsille että
vanhemmille niin kauan kuin oppivelvollisuus on ollut
voimassa. Erilaista iltapäivätoimintaa on vuosikymmenien saatossa tarjottu koulujen, päiväkotien, yhdistysten ja
seurakuntien toimesta, mutta perusopetuslakiin iltapäivätoiminta kirjattiin vasta 2004. Kunnat saavat nyt iltapäivätoiminnan järjestämiseen valtionosuutta ja voivat
toteuttaa toimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa
tai hankkia palvelut järjestöiltä tai yhteisöiltä.
Savonlinnassa iltapäivätoiminnassa on tänä syksynä mukana yli 220 lasta ja iltapäivätoimintaa tarjoavat koulusta
riippuen Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan seurakunta
sekä Savonlinnan 4H-yhdistys ry.
Vaikka iltapäivätoimintaa järjestää useampi eri taho,
kaikki noudattavat samaa toimintasuunnitelmaa omin
painotuksin ja vivahtein. Toimintaa kehitetään yhteisissä
työkokouksissa ja iltapäivätoiminnan ohjausryhmä tukee
järjestäjien työtä. ”Tärkein tavoitteemme on tarjota lapselle monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun,
virkistävään ja turvalliseen toimintaan ja tämä toteutuu
Savonlinnassa hyvin. Meillä tilanne on siinäkin mielessä
hyvä, että iltsipaikan saa jokainen, joka sitä tarvitsee”,
kertoo päiväkodinjohtaja, Savonlinnan kaupungin iltapäivätoiminnan koordinaattori Satu Pitkonen.
Iltsiläiset kertovat:

Mikä on parasta iltsissä?
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Elämän ihmettä katselen
Seurakunnan iltsit toimivat Talvisalon koulun Heikinpohjan
toimipisteessä, Kellarpellon seurakuntakodilla ja Nätkin koululla. Ryhmissä on yhteensä 65 lasta. ”Seurakunnan iltseissä
on suosituksen mukaisesti yksi ohjaaja alkavaa kymmentä
lasta kohti eli jokaisessa ryhmässä on vähintään kaksi ohjaajaa. Jos ryhmän koko lähestyy seuraavaa täyttä kymmentä,
työntekijätarvetta tarkastellaan erikseen. Ryhmät ovat aina
erilaisia ja ajoittain on tarvittaessa palkattu ohjaajien rinnalle kerhoavustajia. Tällä hetkellä ip-toiminnassa työskentelee
kahdeksan lastenohjaajaa ja kaksi kerhoavustajaa”, kertoo
seurakunnan lapsityön kertoo seurakunnan kasvatuksen työalajohtaja Juha Hakala.
Kaupungin yhteisen toimintasuunnitelman lisäksi seurakunnan iltseillä on oma toimikausikohtainen suunnitelma,
jonka otsikkona on juuri käynnistyneellä kaudella 2021–22
Elämän ihmettä katselen.
”Tärkein tehtävämme on järjestää lapsille turvallinen iltapäivä, jonka aikana huolehditaan perustarpeista, kuten
välipalasta ja levosta. Erityisesti kouluvuoden alkaessa lapset
tutustuvat vauhdilla uusiin kavereihin ja aikuisiin sekä koko
koulumaailmaan eli he voivat olla iltapäivisin väsyneitä. Autamme läksyjen teossa ja iltsissä aikaa riittää myös leikeille,
luovalle toiminnalle ja liikunnalle. Toiminnantäyteisen päivän lomaan järjestetään rauhoittumisen hetkiä ja noin kerran
viikossa seurakunnan iltseissä vietetään hartaus. Hartauden
aiheena voi olla Raamatun kertomus tai lasten elämään sopiva
aihe, kuten ystävyys, vuodenkierto tms.” kertoo seurakunnan
lapsityön tiiminvetäjä Sanna Eevala

iltsin
lukujärjestys
Lapset tulevat iltsiin viimeisen oppitunnin
jälkeen. Iltsipäivä alkaa ulkoilulla,
leikeillä tai läksyillä.
 nnen välipalaa vietetään yhteinen hetki,
E
jossa vaihdetaan kuulumisia ja puhutaan
esim. koulupäivästä. Kerran viikossa
seurakunnan iltseissä vietetään
tähän aikaan hartaushetki.
Välipala.
Läksyjen tekemistäjaleikkimistä tai
ohjattua puuhaa kuten askartelua.
Tarpeen mukaan pieniä lepotaukoja. 
Ulkoilua.
Kotiinlähtö vanhempien kanssa
sovittuun aikaan.

