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ELÄMÄNMENOT
Viikot 6 - 12

Kastetut
6
Indi Solo Selina Johnson. Aada Annika Väisänen (Ke).
7
Hugo Michael Benjamin O`Leary.
8
Nea Sofia Aleksandra Rinkinen, Aatu Aarre Antero Tiimonen.
9
Mikael Viljami Härkänen, Siiri Sofia Löppönen,
Aatos Onni Kaspian Pulkkinen. Valtteri Eino
Matias Muhonen (Ke). Rosa Mari Unelma Nyman (Rs).
10
Viivi Aava Adalmiina Astikainen, Enni Hilja Alina Pitkänen, Helmi Aada Aleksandra Ropponen, Mika Jouko Matti Turunen. Lenni Elmo Olavi
Kokkonen (Ke). Sofia Ilona Elviira Jokinen (Rs).
11
Neea Minea Pylvänäinen. Reino Edvin Ilmari
Ihanus (Ke).
12
Niklas Lenni Eemil Jantunen. Jadessa Neela
Josefiina Käyhkö (Ke). Eetu Jaakko Matias Jalkanen (Rs).

Pikkukirkko vaihtoi omistajaa
Savonlinnan Pikkukirkko
siirtyi maaliskuun lopussa
virallisesti uudelle omistajalleen, ortodoksiselle Savonlinnan pikkukirkko ry:lle, reilut
4 vuotta kestäneen prosessin
jälkeen.

Päätös Pikkukirkon myymisestä syntyi
vuonna 2012 kirkkovaltuuston päätöksellä. Myynnistä tehtiin kuitenkin valitus,
jonka vuoksi asia vietiin hallinto-oikeuteen, joka totesi, ettei valitus ole aiheellinen. Tästä päätöksestä valitettiin edelleen
ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiaa
käsiteltiin vielä 26 kk. Viime vuoden joulukuussa korkein hallinto-oikeus vahvisti
kirkkovaltuuston tekemän myyntipäätöksen. Seurakunta ylläpiti Pikkukirkkoa lähes

nollakäyttöasteella koko tämän ajan, mistä
aiheutui noin 80 000 euron kustannukset.
Kirkon uusi omistaja, Savonlinnan Pikkukirkko -kulttuuriyhdistys ry aikoo säilyttää kirkon ekumeenisena kirkko- ja kulttuuritilana, eli toiminta suosittuna häiden
ja muiden kristillisten perhejuhlien sekä
konserttien pitopaikkana jatkuu. Kirkon
jumalanpalveluselämästä vastaa Saimaan
ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra
Bogdan Grosu.

Kuolleet
6
Rauha Annikki Kosunen 89v, Maija Kaarina Pasanen 87v, Sointu Helena Keskinen 80v, Ritva Anneli
Nuopponen 77v, Raija Inkeri Pesonen 75v, Veikko Ensio Kosonen 75v, Esko Tapio Kokkonen 72v,
Mirja Kaarina Riipinen 71v, Pentti Tapio Turunen
71v. Keijo Olavi Karjalainen 68v (Ke), Matti Juhani
Vartiainen 67v (Ke). Kari Olavi Ihalainen 55v (Pu).
Aune Elina Pylkkänen 93v (Rs) Rauha Lyyli Tanninen 93v (Rs).
7
Veera Maria Mustonen 93v, Osmo Jyrki Kolho 89v,
Maire Siviä Vilkko 86v, Irja Annikki Virolainen 84v,
Sylvi Kaarina Torpakko 82v, Veikko Ensio Kosonen 75v, Saikko Olavi Ralli 71v. Airi Inkeri Vatanen
95v (Ke). Rauha Anneli Hirvonen 81v (Pu). Hilkka
Marjatta Ontronen 87v (Rs), Toivo Olavi Soikkeli 84v (Rs), Kerttu Maria Mieskolainen 80v (Rs).
8
Leena Annikki Hirvonen 87v, Vuokko Tuulikki Kärkkäinen 84v, Jussi-Pekka Pöyhönen 39v. Aino Maria Nevakare 82v (Ke), Jouko Paavo Juhani Sihvonen 72v (Ke). Kaija Orvokki Räsänen 93v (Pu).
9
Aune Helena Juvonen 96v, Lempi Paavilainen 94v,
Hilja Orvokki Jaatinen 88v, Helvi Kaarina Kokkonen 87v, Arvo Einari Seppänen 87v, Sirkku Kaarina Valtonen 85v, Matti Antero Hintsanen 71v.
Tauno Armas Partanen 85v (En). Aarne Veikko
Savolainen 89v (Ke), Pekka Juhana Turtiainen 85v
(Ke). Unto Olavi Kivijärvi 85v (Rs), Veikko Kalervo
Koskinen 81v (Rs).
10
Elsa Muhonen 95v, Pentti Huopainen 76v, Maija
Liisa Tiilikainen 75v, Anja Riitta Kärkkäinen 69v,
Pirkko Kurri 68v, Timo Juhani Lehtilä 55v. Pentti
Erkki Olavi Kyllönen 75v (Ke). Kai-Kristian Juhani
Hämäläinen 18v (Pu). Kyllikki Suleima Hämäläinen 91v (Rs). Väinö Kalervo Pykäläinen 92v (Sr).
11
Lyyli Pulkkinen 91v, Helvi Annikki Liukko 84 v, Ritva Anneli Nieminen 83v, Hilkka Mirja Inkeri Naumanen 77v, Seija Kaarina Ritola 74v, Elmer Eljas
Kokki 67v. Unto Aarne Kalervo Karosto 94v (En),
Markku Juhani Kaasinen 40v (En). Veli Matti Yletyinen 80v (Rs).
12
Annikki Nyrkkö 92v, Terho Taneli Mutikainen 92v,
Eeva Maria Kiiskinen 91v, Lahja Siviä Joronen
90v, Maila Talvikki Ahonen 84v, Pauli Antero Suutarinen 79v, Raimo Kalevi Tuovinen 79v, Ida Maria Onerva Blomerus 75v. Senja Juuti 85v (En).
Yrjö Ensio Toiviainen 79v (Ke), Jorma Johannes
Lötjönen 74v (Ke). Eeva Annikki Kokkonen 90v
(Rs), Eero Kalervo Huopalainen 87v (Rs).

Pikkukirkossa järjestettiin ekumeeninen rukoushetki 22. helmikuuta. Rukoushetken toimittivat Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa
Leo, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen sekä kirkkoherrat Sammeli Juntunen (kuvassa) ja Bogdan Grosu.

JUMALANPALVELUS
5. paastonajan sunnuntai (Judica).
Ps. 43:2-5; Jes. 65:1-3;
Ef. 2:12-16; Luuk. 13:31-35.

”Syvissä vesissä
isot kalat kutee”
sanotaan. Eli jos haluaa kunnon saaliin,
pitää uskaltautua syvälle. Sinne, minne
päästäkseen on nähtävä vaivaa. Sinne, missä on hiljaista ja tyhjää. Sieltä, syvyydestä,
voi löytää jotain, mitä ei saa muualta.
Ensi sunnuntaista alkaa niin kutsuttu
syvä paasto, joka kestää pääsiäiseen asti.
Syvään paastoon pääsevä ei ole enää samassa pisteessä, josta lähti paaston alkaessa.
Painopiste siirtyy oman elämän pohdiskelusta Kristuksen elämän viimeisten päivien
tarkasteluun. Ne vetävät hiljaiseksi. Niissä
on syvyys, jota ei voi selittää, mutta josta
voi hiljaisen viikon tekstien äärellä tavoittaa rahtusen.
Kirkonkellojen kumu kutsuu sinuakin
syviin vesiin, pelastuksen salaisuuden äärelle.

Suomi 100 -vaellus
Oronmyllyltä Enonkoskelle
Pyhät Polut ry järjestää 5.-9.6. sadan kilometrin mittaisen vaelluksen Suomen
satavuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Vaellukseen liittyy vahvasti luontokokemus ja lähikulttuuriin tutustumista
paikallisissa kohteissa sekä hengellinen
ulottuvuus hartauksien ja hiljentymisen
kautta. Vaelluksen hengellisestä sisällöstä vastaa rovasti Veli-Matti Hynninen.
Suomi 100 -vaellus starttaa maanantaina 5.6. Oronmyllyn leirikeskuksesta.
Alkutaipaleella nautitaan alkukesän luonnosta kaikilla aisteilla ja matkalla on myös
kulttuuriyllätyksiä. Kirkkoveneillä soudetaan kirkkaan Puruveden yli Kerimäelle,
jossa tutustutaan maailman suurimpaan
puukirkkoon. Vaellus päättyy perjantaina

9.6. Enonkoskelle, jossa vietetään päätösmessua. Vaelluksen jälkeen on hyvä
mahdollisuus osallistua Savonlinnan seurakunnan Kirkko täyteen!- reformaatiotapahtumaan 10-11.6.
Päivämatkat vaihtelevat 7 - 25 km
välillä. Tarvittaessa matkaa voi keventää huoltoauton kyydissä. Matkatavarat kuljetetaan majoituspaikasta toiseen
huoltoautolla. Yövymme mm. vanhassa
kappalaisen pappilassa ja rantamökissä.
Vaeltajia tulee ympäri Suomea, mutta nähtävää ja koettavaa riittää varmasti
myös kotiseutumatkailijoille. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen 1.5.2017 mennessä Pyhät Polut ry:n nettisivuilla www.
pyhatpolut.fi.

Tervetuloa messuun!
Johanna Tykkyläinen

seurakuntapastori

10.- 11.6.2017 Kerimäki
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Polvesta polveen täällä soi ylistyksesi
Enonkosken kirkon kunniakasta ikää
juhlittiin 5. päivänä maaliskuuta juhlamessulla, -lounaalla ja päiväjuhlalla,
joihin oli kokoontunut parhaimmillaan
yli 150 ihmistä. Porvoon hiippakunnan
piispa vihki kirkon käyttöön vuonna
1887 miltei täsmälleen 130 vuotta sitten.
Ennen juhlamessua tehtiin kunniakäynti kirkonrakentaja A.J. Pulkkisen
haudalle vanhalla hautausmaalla ja messun jälkeen seppele laskettiin sankarivainajien haudalle.
Juhlamessun toimitti aluekappalainen Pekka Auvinen
ja eloisasta musiikista vastasi kirkkomuusikko Mika
Siekkinen. Enonkosken virkeä kirkkokuoro oli keskeisessä osassa niin juhlamessussa kuin päiväjuhlassakin,
jossa juhlapuheen piti kappelineuvoston puheenjohtaja, Savonlinnan kirkkovaltuuston jäsen ja opettaja
Riitta Parttimaa-Redsven.
Enonkosken kirkonkylällä tapahtuvan seurakuntatoiminnan lisäksi erilaisia tapahtumia on myös Ihamaniemen luostariyhteisössä. Enonkoskelta löytyy
aktiivista lapsi-ja perhekerhotyötä, lähetyspiirejä sekä

Juhlamessun liturgina toimi aluekappalainen Pekka Auvinen (kuvassa). Juhlasaarnan piti kirkkoherra Sammeli Juntunen.

nais- ja senioritoimintaa. Kirkkokuoron
lisäksi toimii myös nuorten Gospel-ryhmä
sekä Miestrio Siekkisen johdolla.
- Haasteena täällä, kuten kai aika monessa
muussakin pienessä kunnassa, on nuorten ja ruuhkavuosia elävien perheiden sekä
muiden työikäisten tavoittaminen ja saaminen mukaan toimintaan. Olemme kokeilleet esimerkiksi eri ryhmille suunnattuja
erikoismessuja mm. suomalainen messu.
Harkinnassa olisi toteuttaa perhemessuja
myöhemmin päivällä tai iltakirkkoja . Myös
vapaaehtoisryhmien aktivoimista messuavustajiksi on toteutettu. Rohkaisisin jumalanpalveluksiin tulijoita tarjoamaan kirkkokyytejä esim. yksinäisille vanhuksille,
kertoo Parttimaa-Redsven.

Parttimaa-Redsvenin mukaan kaiken
seurakuntatoiminnan keskiössä on kaikkien toimijoitten yhteen hiileen puhaltaminen.
- Rakentavalla palautteella ja eteenpäin kulkemisella voimme kohdata yhdessä uudet
haasteet.
Elämme jatkuvan muutoksen keskellä.
Maailmahan muuttuu, koska Jumala luo
uutta. Uskollisuus Kristukselle on elämistä
tässä todellisessa maailmassa. Siksi kirkko
ei voi jäädä menneeseen maailmaan. Me
seurakuntalaiset luomme yhdessä työntekijöiden kanssa eteenpäin menevän ja eri
ikäisiä ihmisiä palvelevan seurakunnan.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Savonlinnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juho Tiainen, Riitta ParttimaaRedsven ja Pekka Auvinen laskivat seppeleen sankarivainajien muistomerkille.

KIRKKOHERRALTA

Kaikki saavat tulla
Savonlinnaa on viime aikoina puhuttanut päätös, jonka mukaan kirkoissamme ei rukoilla samaa sukupuolta
olevien parien puolesta ja kanssa.
Keskustelusta on voinut saada sellaisen käsityksen, että seksuaalivähemmistöt eivät olisi kirkkoihimme
tervetulleita rukoilemaan. Se ei pidä
paikkaansa. Kaikki ovat tervetulleita,
kaikkia kutsutaan kirkkoon ja muuhun seurakunnan toimintaan. Kaikki
tarvitsevat ilosanomaa Jumalan rakkaudesta. Sitä varten seurakuntamme
ja sen kirkot ovat olemassa.
Kirkkoneuvoston päätöksessä on
kyse erityisestä rukouksesta, jota varten piispainkokous antoi v. 2011

”pastoraalisen ohjeen rukouksesta
parisuhteensa rekisteröineiden kanssa
ja heidän puolestaan”. Ohjetta voidaan soveltaa nyt, kun yhteiskunta
on mahdollistanut sukupuolineutraalin avioliiton.
Noita erityisiä rukouksia ei toistaiseksi toimiteta kirkoissamme, vaan
niitä varten etsitään jokin muu seurakunnan tila. Syynä on se, että nykyisessä epäselvässä tilanteessa tuollaisista rukouksista helposti tehdään
eräänlaiset kirkkohäät, joissa pappi
rukoilemalla välittää Jumalan siunauksen uudenlaiselle avioliitolle.
Oman seurakuntamme papit eivät
sellaiseen lähde, sillä tuollaisen ku-

van antaminen ylittää papin valtuudet. Muualla Suomessa on kuitenkin pappeja, jotka ovat ilmoittaneet
vihkivänsä avioliittoon myös samaa
sukupuolta olevia pareja ja siunaavansa heidän liittonsa. Siksi kirkkoneuvoston linjaus on perusteltu. Sitä
voidaan tulevaisuudessa muuttaa, jos
osoittautuu, että noista rukouksista ei
käytännössä tule toimituksia, joissa
papit antavat ymmärtää välittävänsä
liitolle Jumalan siunauksen.
Mielestäni on tärkeää pitää kiinni
kirkon käsityksestä avioliitosta naisen
ja miehen välisenä liittona. Se on mielestäni Jeesuksen ja Raamatun kanta. Perinteiselle avioliittomallille on

muitakin perusteita, kuten kahden
eri sukupuolen toisiaan täydentävyys.
Yhtä tärkeää on pitää kiinni siitä,
että seurakunnassa ketään ei syrjitä tai haukuta heidän sukupuolisen
suuntautumisensa vuoksi. En salli
sellaista, enkä ole tähänkään mennessä sallinut. Minusta tuntuu tosi ikävältä, jos joku ei sukupuolisen suuntautumisensa vuoksi uskalla tulla esimerkiksi ehtoolliselle. Kuten pastori
Leena Paintola hiljattain Itä-Savossa
kirjoitti: ”Kristillisen ihmiskäsityksen
mukaan me kaikki olemme Jumalan
luomia ja hänelle rakkaita, sekä kaikki yhtä lailla Jumalan armoa vailla ja
siitä riippuvaisia.”

Sammeli Juntunen
kirkkoherra
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Pääsiäinen

Lankalauantai - huuto haudan partaalta
Lankalauantai on pitkäperjantain jälkeinen päivä, jolloin Kristus on kuollut ja makaa haudassa. Lankalauantaissa viivytään
tien pimeässä kohdassa. Sen maisemassa
on aina hauta. Hauta on kuoleman tila
ja kuva elämän päättymisestä. Läsnä ovat
elämän ja uskon paradoksit. Kätkeytyykö
kuolemaan elämä? Voiko tappio kantaa
voittoa? Onko Jumala pimeydessäkin?
Pastori Jaana Paju on perehtynyt parin vuoden ajan kestäneessä sielunhoidon koulutuksessaan muun muassa hiljaisen viikon lauantain merkitykseen kristillisessä uskossa.
- Kunpa voisikin varjella toiset ihmiset ja itsensä elämän
kärsimykseltä. Kun tämän ajatuksen kerran sanoin ääneen
9-vuotiaalle pojalleni, hän vastasi aika viisaasti: “Niin äiti,
mutta ei se olisi oikeaa elämää. Oikeaan elämään kuuluu
se, että aina ei ole suojassa ja turvassa.” Joskus ihmisen
vain on kuljettava haudan ja pimeyden kautta, tultava
hämmentyneeksi ja turvattomaksi. Kuten teologian tohtori Martti Linqvist kirjoittaa: “- on myös aikoja, jolloin
ainoa mahdollinen tie huomiseen kulkee suuren pimeyden
läpi. Molemmat ovat elämän omia teitä sen matkalla kehdosta hautaan.”

Teksti
ja kuva:
Pia Rask

pääsiäisnäytelmä

Kolme naista
haudalla
KiRjOittAnUt jA OhjAnnUt
KimmO lAVAste

Esitykset Savonlinnan Tuomiokirkossa
sunnuntai 9.4.2017 klo 19.00
maanantai 10.4.2017 klo 19.00
tiistai 11.4.2017 klo 19.00

Liput: 7€, lapset ilmaiseksi

yhteistyössä sAVOnlinnAn seURAKUntA

Tuomiokirkkoseurakunta:
Kirkkoherra Sammeli Juntunen
p. 044 7768016.
Su 9.4. klo 10 Palmusunnuntain
messu Tuomiokirkossa. Palmusunnuntaista alkaa kunnian kuninkaan alennustie. Mukana Laulukoulu.
Su 9.4. klo 19 Pääsiäisnäytelmä
Kolme naista haudalla Tuomiokirkossa.
Liput 7e, lapset ilmaiseksi, yhteistyössä

Alttari symboloi myös Jeesuksen hautaa. Kuvassa suntiot Katja Nousiainen ja Katri Pitkänen valmistelemassa hautaan siunaamista Tuomiokirkossa.

Kohta kaksikymmentä vuotta pappina ovat
opettaneet Pajulle hiljaisuutta elämän kipeiden
paradoksien lähellä.
- Ihmisten kohtaamisissa tämä lankalauantain
todellisuus tulee minua pappina usein vastaan.
En voi luvata, milloin toisen ihmisen ahdistus
tulee päättymään. En voi määritellä, mistä kulkee hänen polkunsa pääsiäisaamuun. Kukaan ei
voi toisen puolesta sitä löytää. Mutta voin kulkea
vierellä, hiljaa rukoillen, sanoo Paju.
Tilastotiedot kertovat joskus huomaamattomastikin lähellä kulkevasta lankalauantain kivusta.
Esimerkiksi depressioon sairastuminen voi olla
sitä. Tähän vakavaan sairauteen sairastuu elämänsä
aikana joka viides suomalainen.
- Elämän hämmennys ja särkyneisyys tulee meitä
vastaan usein piiloteltuna, hävettynä ja peiteltynä,
suosiihan kulttuurimme vahvuutta ja kauneutta.
Myös Jumalaan liittyvät kysymykset nousevat silloin polttaviksi: Jumala, miksi minun elämäni
täytyy olla täynnä ahdistusta?
Kuunnellessani kertomusta Jeesuksen hautaamisesta, tunnustelen Kristuksen kuolemaa myös
oman elämäni ja kohtaamieni ihmisten haudoissa. Aavistelen kuolevaisuuden ääriviivoja. Yhdessä Jeesuksen kanssa kuljen kohti omaa varjojen
maatani. Mietin, mitä Jeesuksen hauta, Jumalan luokse pääsemättömyys ja poissaolo minulle
merkitsee tänään ja tässä? Tutkiskelen, millaista
toivoa kannan sisälläni, pohtii Paju.
Yksi Jaana Pajun tapa sanoittaa tätä kokemusta
löytyi Lassi Nummen runoteoksesta Requiem,
runoja Tuntemattomalle Jumalalle.
- Jeesuksen haudalle Requiem tulee nimensä mukaisesti Sielunmessuna. Runot puhuvat ihmisen
matkaan kuuluvasta katoavaisuudesta, kärsimyk-

Teatterimylly.
Ma 10.4. klo 18 Hiljaisuudessa
-soolosellolevyn julkaisukonsertti
Talvisalon kappelissa. Matti Makkonen,
sello. Vapaa pääsy.
Ma 10.4. klo 19 Pääsiäisnäytelmä
Kolme naista haudalla Tuomiokirkossa.
Ti 11.4. klo 18 ”Jeesuksen kuollo
viatoin” Säämingin srk-talolla. Vanhan
ajan yhteisveisuuta ja Trio Gambaamon

sestä ja toivosta. Elämän syvyydestä ja pimeydestä
kurottaudutaan kohti ikuisuutta ja kirkkautta.
Lassi Nummi oli ollut aktiivisesti mukana raamatunkäännöskomitean työssä kirjoittaessaan runoteoksen vuonna 1989. Nummi vaikutti erityisesti Aamoksen, Jesajan ja Jobin kirjojen käännöstyössä.
- Teoksen runoissa kuulen runoilijan äänen hänen
sisäisestä matkastaan Jobin kärsimyksen äärellä,
elämän syvyysulottuvuudessa. Seurakuntamme
johtava kanttori Minna Raassina innostui Nummen laadukkaista teksteistä ja lupautui säveltämään viisi teoksen runoa, kertoo Paju.
- Jotta elämä voisi jatkua, on ihmiselle välttämätöntä löytää tie pääsiäisaamuun, omaan huomiseen. Sitä kohti kurottaudumme lankalauantain
rukoushetkessä toivosta käsin. Pyhässä kirkkotilassa kaikuu Kristuksen lupauksen sana: “Minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät.” Näin on,
vaikka lankalauantaissa näemme vain kuolleen
ja luokse pääsemättömän Jumalan.

pääsiäisaikaan sopivaa musiikkia. Mukana myös johtava kanttori Minna Raassina.
Ti 11.4. klo 19 Pääsiäisnäytelmä
Kolme naista haudalla Tuomiokirkossa.
Ke 12.4. klo 19 Suomalainen rukous -konsertti Tuomiokirkossa. Savonlinna-kvartetti.
To 13.4. klo 18 Kiirastorstain messu Tuomiokirkossa. Jeesuksen viimeinen atria opetuslastensa kanssa.

”Jumala-kaipauksen ääni lankalauantaissa - poissaolevan Jumalan kipu? ”
Rukoushetki Tuomiokirkossa lauantaina 15.4 klo 16.
Rukoushetkessä kuullaan kanttori
Minna Raassinan esittämänä hänen viisi sävellystään Lassi Nummen runoihin teoksesta Requiem.

Pe 14.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus Tuomiokirkossa. Kristus on kuollut meidän edestämme. Hänen sovitustyönsä on täytetty. Mukana
kirkkokuoro.
La 15.4. klo 16 Kaipauksen ääni
lankalauantaina - Kuolleen Jumalan
kipu? Rukoushetki Tuomiokirkossa.
Lankalauantaina Kristus makaa haudassaan. Milloin koittaa pääsiäisaamu?
Minna Raassinan viisi sävellystä Lassi
Nummen runoihin.

Pääsiäinen
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Pääsiäisaamu
- Kristuksen salaisuus
puhkeaa kukkaan

Ja kun aamu koitti ja auringon ensimmäiset säteet
lämmittivät selkääni, olin piilossa pensaiden takana.
Edessäni oli tyhjä hauta ja haudan vieressä Maria ja
se toinen Maria. Katsoin Mariaa enkä voinut edes
kuvitella miltä hänestä tuntui. Oli äitinä pitänyt
pientä vauvaa ihoaan vasten, imettänyt. Pelännyt
ettei lapselle vain mitään tapahtuisi, yrittänyt varjella ja opettaa. Ja ollut ylpeä kun lapsi oli alkanut
pärjätä. Kasvanut mieheksi. Niin kuuluisaksi että
kansanjoukot olivat hurraten ottaneet pojan vastaan. Eihän Maria ollut ymmärtänyt mitä Jeesus
puhui, mutta ylpeä oli että tällainen ihme oli tullut
hänestä maailmaan.
Ja sitten yhtäkkiä, kesken pyhän juhlan, Jeesus
tapettiin. Ensin tuomittiin tekaistuin syytöksin, riisuttiin alastomaksi, ruoskittiin ja lyötiin, pilkattiin
ja syljettiin. Miten niitä lapsenkasvoja silitin ja vilvoitin kun oli kuumetta. Nyt en saanut edes verta
ja limaa pyyhkiä pois. Iskivät vielä piikkipensaasta
kruunun päähän. Samaa reittiä mitä oli tullut riemusaatossa pääsiäisjuhlaan, joutui nyt kantamaan
omaa ristiään, johon naulattiin roikkumaan. Oma
poikani, minun rakas poikani. Mikseivät ottaneet
minua pojan sijasta!
Marian kärsimystä katsellessa minäkin kärsin ja
häpesin, ja Jeesuksen kärsimys tuli minullekin todeksi. Minä olen se Barabbas, se varas ja murhamies
jonka puolesta Jeesus kuoli. Olen kulkenut Jumalan
jalanjäljissä 40 päivää kestävän paaston ajan. Ihmetellyt miksi minut on jätetty eloon, ja miksi syytön
on tapettu. En minä sitä voi ymmärtää.
Minä, Pärre, olen saanut armon elää Marian surua, Barabbaan ihmetystä, Pietarin epäuskoa. Olen
saanut armon kokea miten jokainen lausumani paha
sana ja ajatus on tuonut yhden haavan lisää Jeesuksen
kärsimykseen. Jokainen ilkeä teko, jokainen omahyväinen asenne on lisännyt yhden lyönnin Hänen

käsiensä ja jalkojensa lävistäneisiin rakkaisiin nauloihin. Mihin minä olisin voinut paeta tuota säälivää katsetta ristiltä, tuota minua säälivää katsetta! Ja
lempeää ääntä joka kärsimyksestä käheänä kuiskaa:
Anna hänelle anteeksi Isä, hän ei tiennyt mitä teki.
Siksi nukuin viime yön kasvot kohti pääsiäisen
auringonnousua. Sillä aivan samoin kuin minulle Jeesuksen kärsimys on totta, myös Kristuksen
ylösnousemus ja Pyhä Kirkastuminen on totta. En
minä sitä ymmärrä, kuten en sitäkään, miksi minä
saan elää vaikka Hän joutui kuolemaan. Mutta sen
tunnen että ilman ylösnousemusta kärsimykseni olisi vain kärsimystä, tarkoituksetonta ja lohdutonta.
Sillä aivan samoin kuin minä sain armon osallistua
Kristuksen kärsimykseen, saan armon osallistua Hänen ylösnousemukseensa.
Siksi kirkkomme on antanut meille paaston. Että
me pysähtyisimme ja muistaisimme, eläisimme ja
nöyrtyisimme. Että löytäisimme itsemme Kristuksen Jeesuksen tyhjän haudan äärestä, ja vastaisimme
maailmankaikkeuden tärkeimpään kysymykseen:
Uskotko että Kristus nousi kuolleista?
Ja kun aamuauringon ensi säteet lämmittävät kyyneleistä märkiä poskiani, minä iloitsen. Tunnen sydämessäni miten merkityksellinen tämä päivä on:
Jeesus Kristus on ylösnoussut! Jeesus Kristus on antanut minulle kaiken anteeksi: uskoni, epäuskoni,
hulluuteni ja viisauteni. Voin odottaa kuolemani
yötä jo nyt, tänään, sillä kuolemalla ei ole minuun
enää valtaa. Elämälläkään ei ole minuun enää valtaa. Olen täydellisen vapaa kuolemasta ja elämästä.
En enää minä, vaan Kristus elää minussa ja siksi
minä säteilen kaikkien pyhien kanssa jo nyt ylösnousemuksen kirkkautta. Taivas on täällä tänään,
huomenna, iankaikkisesti. Aamen.
Pär Lindblad

Aurinko
tanssii
Pääsiäisaamuna aurinko tanssii, keikkuu, hyppii ja ilakoi. Ennen
vanhaan kokoonnuttiin korkeille paikoille katsomaan, miten
pääsiäisen aurinko tuli näkyviin. Ajateltiin, että luomakuntakin iloitsee pääsiäisen ihmeestä. Kun kuolema on voitettu, on
ilon ja riemun aika.
Luonnon laki on, että elämä päättyy kuolemaan. Jeesuksen
ylösnousemus merkitsi käänteentekevää muutosta. Kuoleman
jälkeen onkin tarjolla elämä, jolla ei ole loppua ja johon kuolemalla ei ole enää mitään sanottavaa eikä valtaa.
***
Martti Luther on verrannut pääsiäissaarnassaan ylösnousutta
Kristusta aurinkoon. ”Kuten aurinko antaa meille päivänvalon,
niin virtaa Kristuksen säteily kaikkiin uskovien sydämiin ja on
yhtaikaa niissä kaikissa.”
”Niin kuin monet silmät näkevät auringon täydellisesti ja kokonaisena, vaikka aurinkoja on vain yksi, ja niin kuin jokaisella
on tämä loiste täydellisenä ja niin kuin se on kaikilla yhteisesti,
niin on Kristuskin: kaikilla on hänet yhteisenä, ja kuitenkin jokaisella on hänet kokonaan omassa sydämessään.”
***
Ylösnoussut Kristus voi valaista arkisen elämämme ja muuttaa
murheemme iloksi. ”Aurinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorella. Lämmin valo sieltä loistaa, surut, murheet hajottaa.”
(Virsi 105:1). Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen jopa kuolema on tie elämään. Jokainen auringonsäde on viesti kuoleman
voittamisesta.
Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen kaikki on toisin. Meidät vapautetaan synnin ja kuoleman orjuudesta ja ovi uuteen
elämään on avattu meillekin. Ajallinen elämä on matka uskossa
kohti Jumalan antamaa uutta elämää taivaassa.

Pääsiäisenä 2017
Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
pe 7.4. klo 15-17 Savonlinnan
seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17.

Kuva Eero Lötjönen

La 15.4. klo 23 Pääsiäisyön messu Tuomiokirkossa. Kristus on voittanut
kuoleman!
Su 16.4. klo 10 Pääsiäispäivän
messu Tuomiokirkossa. Kristus on ylösnoussut! Mukana juhlakirkkokuoro: Händelin Halleluja päätösmusiikkina.
Su 16.4. klo 12 Pääsiäispäivän
messu Pääskylahden kirkossa.
Su 16.4. klo 13 Pääsiäispäivän
messu Lohikosken kirkossa.

Su 16.4 klo 13 Pääsiäispäivän messu Oravin rukoushuoneella.
Ma 17.4. klo 10 Perhemessu Tuomiokirkossa. Mukana lapsikuoro Loiske.
Ma 17.4. klo 14 Pääsiäisvirsiä Tuomiokirkossa. Tule laulamaan pääsiäisriemua kanttori Katariina Kokkosen
johdolla.
Ma 17.4. klo 18 Israel-ilta Säämingin srk-talolla.

Myytävänä hernekeittoa annoksina ja omiin astioihin
sekä karjalanpiirakoita.
Kahvipuffetti ja arpajaiset.

Ke 19. ja 26.4. klo 17.30-20 Raamatun naisten matkassa srk-keskuksen
päiväkerhotilassa, Kirkkok. 17, D-ovi.
Toiminnallinen Raamatun tutkistelu,
matkaoppaana Raili Ruotsalainen.
To 20.4. klo 18 Iltamusiikki: barokkimusiikkia huilulla ja uruilla Pääskylahden kappelissa. Jari Vepsä, huilu ja Kari
Ahonen, urut.
Su 30.4. klo 10 Puuhamessu Pääskylahden kirkossa.

Ke 3.5. klo 18 Virsi versoo Säämingin srk-talossa.
Ke 10.5. klo 18 Kesä tulee lähelle
-konsertti Tuomiokirkossa.Kirkkokuorot esittävät Kirkon Musiikkijuhlien ohjelmistoa.
Su 14.5. Äitienpäivän jumalanpalvelukset klo 10 Tuomiokirkossa, klo 12
Pääskylahden kirkossa ja klo 13 Oravin
rukoushuoneella.
Torstaisin klo 10.30 Diakonian arkimessu Pääskylahden kirkossa.
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Jeesus tekee asunnon sydämeen vankilassakin
Naarajärven vankilan jokaiseen selliin
kuuluu keskusradion välityksellä diakoniatyöntekijä Juha Räisäsen kutsu
seurakuntavierailun hartaustilaisuuteen.
Huoneesta, jossa on talon puolesta sänky, pöytä, televisio ja radio, voi poistua
vapaasti omalla asuntolakohtaisella avaimella vankila-alueelle. Asuintaloja on neljä
ja pihamaalla voi jutella toisen talon kavereiden kanssa, mutta toisten asuntoloiden
asukkaiden luona vierailla ei saa. Myös
säännölliset tupatarkastukset kertovat, että
vankilassa ollaan.
Savonlinnan seurakunnan diakoniatyö
vierailee vankilan kappelissa joka toinen
kuukausi. Mukana on kahvia ja pullaa ja
joskus vapaaehtoisia, kuten nyt isoskoulutettavat Mirjami Hanhisalo ja Suvi
Sinnemäki sekä nuorisodiakoni Riikka
Turunen.
Nuoret aloittavat laululla ”Kerran usko

lapsuuden sulla oli suloinen” ja tuntuu,
että laulu soi kerrankin juuri oikeassa paikassa.
Lapinlahtelainen Jouko, 60, istuu Naarajärvellä viidettä tuomiotaan. Viinapäissään tehdyistä toilailuista tuli tämä kakku,
22 kuukautta.
- Mutta Raamatussakin sanotaan, että
tule sellaisena kuin olet. Jeesuksen avulla
verenpunaisetkin synnit voivat muuttua
vitivalkoisiksi. Pelastussanoma on täällä
minulle se kaikkein suurin asia. Että minä
saan asua Herran huoneessa, se on mulle
paljon, sanoo hän.
Naarajärven vankilassa toimii kokopäiväinen vankiladiakoni ja Pieksämäeltä käy
sivutoiminen pappi. Vankilassa hengellisiä tilaisuuksia käyvät pitämässä lähirovastikuntien seurakunnat sekä ” vapaitten
suuntien”ns. vankilalähetit.
Joka toinen kuukausi kokoontuu Savon-

linnan kotipaikkaryhmä, jossa pyritään
löytämään Savonlinnan seudulta kotoisin
olevia tai sinne tulevaisuudessa kotiutuvia
vankeja. Vankien henkilötietoja diakonialla ei ole käytössään.
- Kuitenkin kotiutuminen saattaa monelle
pitkään vankilassa olleelle jopa niin pelottava aihe, että vankilaympäristö alkaakin tuntua houkuttelevalta. Savonlinnassa
meillä toimii RAY: n rahoittama nk. Pirttitoiminta, joka auttaa kotiutettavia vankeja
sekä muita vaikeasti asutettavia ensiasunnon löytämisessä, kertoo Räisänen.
Jouko käy säännöllisesti kaikissa vankilan järjestämissä hengellisissä tilaisuuksissa.
- Sitä pittää Jumalan sannaa saaha sisuksiin. Käyn paljon myös helluntailaisten
kokouksissa, koska ne ovat minusta avoimempia ja keskustelevampia. Olen ottanut
myös helluntaikasteen, kertoo hän.
Joukolle yhteiset kokoontumiset ovat tärkeitä. - Luen Raamattua myös itsenäisesti
joka päivä, mutta näissä tilaisuuksissa käyn
hakemassa sitä yhteyttä ja voimaa, mitä
yksin ollessa ei saa, kertoo hän.

Seurakunnan diakoniatyö vierailee Naarajärven avovankilan kappelissa kerran kuussa. Hartaushetkeä pitämässä Juha Räisänen ja
Riikka Turunen sekä muusikkoina Mirjami Hanhisalo (pianon ääressä) ja Suvi Sinnemäki (selin).

Diakoniatyöntekijä Räisäsen teemana on
tänä sunnuntaina Jumalan sanan kylväminen.
Räisänen lohduttaa, että kun on kerran Jumalan koukun nielaissut niin Hänellä kyllä
riittää siimaa väsytellä vastaan rimpuilevaa
lastaan.
- Sitten kun aika on kypsä hän alkaa vetää
väsyneen lapsensa kohti kotia. Tämä hetki
voi olla kohdallasi vaikka tänä iltana. Raamatun (Jaak.4:5)mukaan: Kateuteen asti hän
halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin
asumaan, siteeraa Räisänen.
Jouko kotiutuu ajallaan Iisalmeen ja toivoo,
että Jumala pysyisi aina läsnä.
- Arki kotiutumisen jälkeen jatkuu samalla
tavalla kuin täällä vankilassakin, hengellisissä
kokouksissa käyden ja hengellistä musiikkia
kuunnellen. Uskon, että Jumala ottaa vastaan
niin syntisen kuin kristitynkin ja osaa erottaa
ihmisessä hyvän ja pahan. Ja tämä istuminen
saa olla viimeinen. Mutta helluntaiseurakunta
pittää löytyä. Ja Iisalmessahan on!
Teksti ja kuvat: Pia Rask

KATSOKAA TAIVAAN LINTUJA

Sini- ja
talitiainen

Jorma Marjokorpi

Keltarintaiset sini- ja talitiaiset ovat kaikille tuttuja lintuja. Talitiaiskoiraan rintaa
halkoo musta juova, joka
ulottuu lähes jalkoihin asti.
Naaraallakin on juova, mutta
se on kapeampi ja lyhyempi.
Talitiaista pienemmällä sinitiaisella on päässä sinisiä kuvioita ja sen rintajuova on heikko, joskus melkein olematon.
Ihmissilmin on vaikea erottaa
sinitiaisen sukupuolia, mutta sinitiainen – kuten moni

muukin lintu – näkee useampia valon aallonpituuksia kuin ihminen. Naaraan
silmissä koiraan päälaki –
mikä meistä näyttää sinisenä – hohtaa ultraviolettina.
Talitiaiset ovat yksiavioisia.
Koiras esittelee naaraalle pesäkolon, jonka sisustamisen
naaras hoitaa yksin. Pesänrakentamisen aikana koiras käy
kolossa vain harvoin. Se laulaa
ja vahtii, etteivät vieraat koiraat pääse puolison luo. Haudonnan aikana koiras kantaa
ruokaa puolisolleen. Koiras
käy joskus vieraissa. Dna-tutkimukset ovat osoittaneet, että

Pikkulinnuille muniminen
talitiaisen pesistä 5-10 prosenja
poikasten kasvattaminen
tissa on vieraan koiraan hedelon valtava urakka. Talitiaismöittämiä munia.
Sinitiainen taas on mo- naaras munii 7-10 munaa,
niavioinen. Sillä aikaa kun munan päivässä. Joskus munien yhteisykköspuoliso
paino ylittää
rakentaa pe- ”Ihmeellisiä ovat
emon paisää tai hautoo,
non. Poiuseimmat koi- sinun tekosi,
minä
tiedän
sen”
kasten kuoraat hankkivat
riuduttua
uusia puolisoi- (Ps 139:14)
alkaa kolta. Ensimmäimen viikon
nen puoliso
koettaa kyllä pitää koirasta taukoamaton ruokinta, jonka
silmällä ja käy hanakasti revii- aikana poikasille kannetaan
rille tulevien toisten naaraiden keskimäärin 10 000 toukkaa.
kimppuun. Mustasukkaisuus- Samalla kuljetetaan pois ludraamat ovat tiaisille tuttuja. kematon määrä valkoiseen

kalvoon pakattuja ulostuspusseja. Vauvojen ruokkimisessa on oltava tarkkana.
Poikasten ollessa 5-6 päivän
ikäisiä niille on tuotava parin
päivän ajan aivojen kehitykselle tarpeellista tauriinia sisältävää hämähäkkiravintoa.
Sitten taas toukkien osuus
ravinnossa kasvaa.
Tiaisvanhempien ruokkimisurakkaa on verrattu siihen, että ihmisperheen vanhemmat kantaisivat kotiin
joka päivä kolmen viikon
ajan 100 kg ruokaa tavara
kerrallaan juoksemalla kodin ja kaupan väliä.
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TAPAHTUMIA

VALTUUTETULTA

Tarkemmat tiedot seurakunnan kotisivuilla www. savonlinnanseurakunta.fi
ja kappeliseurakuntien omilla alasivuilla.

Enonkoski:

Savonranta:

Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 0447768050.

Aluekappalainen Jaakko
Parkkinen p. 044 7768049.

Ma 10.4. klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta seurakuntatalossa. Arto Liukko laulattaa kärsimysajan virsiä.

Ma 10.4 klo 15 Ahtisaarna
Rönkkö-talolla.

Ti 11.4. klo 13.30 Ehtoollishartaus Koskenhelmessä.

Pe 14.4 klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.

To 13.4. klo 18 Kiirastorstain messu kirkossa.
Pe 14.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Su 16.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu kirkossa.
Ti 25.4. klo 12 Kinkerit
vanhustentalojen kerhohuoneella.
Ma 8.5. klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta seurakuntatalossa. Mukana Pekka
Auvinen ja Timo Alavainio.
Su 14.5. klo 10 Äitienpäivän perhejumalanpalvelus kirkossa. Messun
jälkeen kahvitilaisuus seurakuntatalossa.
Su 28.5. klo 10 Messu kirkossa, kirkkokahvit seurakuntatalossa. Klo 12.30
Kirkkonäytelmä Nooa
kirkossa. Vapaaehtoisten
näyttelijöiden Raamatun
pohjalta valmisteltu näytelmä Nooasta ja vedenpaisumuksesta. Käsikirjoitus
Tauno Mustonen.

Enonkosken
luostari:
Enonkosken luostariyhteisö Ihamaniementie 848
Ke 5.4. klo 18 Kylätaloilta
Virpomaperinteitä muistellen ja perinteitä jakaen,
kahvi ja teetarjoilu.
La 15.4. klo 18-20 Hiljaisen lauantain iltarukousvaellus luostarin puutarhassa ja kappelissa.

To 13.4 klo 18 Kiirastorstain messu kirkossa.

Su 16.4 klo 10 Pääsiäispäivän messu.
Su 23.4 klo 10 Mukulamessu kirkossa.
Su 14.5 klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa ja klo 11
äitienpäiväjuhla srk-kodilla.
Su 14.5. klo 14 Äitienpäiväjuhla Rönkkö-talolla.
Su 21.5 klo 10 Kaatuneiden muistopäivän jumalanpalvelus, kunniakäynnit
sankarihaudoilla, kirkkokahvit ja ohjelmaa srk-kodilla.

Kerimäki:
Aluekappalainen, rovasti Toivo Loikkanen p. 050
540 6111.
Su 2.4. Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhä: klo 10
messu Talvikirkossa. Messun jälkeen tarjoilu ja siioninvirsiseurat seurakuntakodilla.
Su 2.4. klo 14 Kyläkirkkokinkerit Makkolan Päivölässä.
To 6.4. klo 18 Iltamusiikki: barokkimusiikkia huilulla
ja uruilla Talvikirkossa. Jari
Vepsä, huilu ja Kari Ahonen, urut. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

na.rankila@evl.fi.
Su 21.5. klo 10 messu Talvikirkossa. Messun jälkeen
kaatuneiden muistopäivän kunnianosoitukset
sankarihaudoilla ja kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Su 28.5. klo 10 messu Talvikirkossa, kanttori Maria
Padatsun virkaan siunaaminen. Kahvitarjoilu ja lyhyt
tulojuhla seurakuntakodilla
messun jälkeen.
Seuraa viikkoilmoituksia: torstaisin Puruvedessä ja perjantaisin Itä-Savossa sekä
Kerimäen kappeliseurakunnan facebook-sivua: https://
www.facebook.com/kerimaenkappeli/
Lisätietoja työntekijöiltä: http://
www.savonlinnanseurakunta.
fi/kerimaen-kappeliseurakunta/tyontekijoiden-yhteystiedot

Punkaharju:
Aluekappalainen Henrik Koponen p. 044 7768052.
Su 2.4. klo 14.30-16 Lasten järjestämä tilaisuus
seurakuntatalolla. Lasten
pitämässä ideapalaverissa
päätettiin, että tilaisuudessa on ainakin askartelua
ja valkosuklaamokkapaloja
Suomi-teemalla, hartaus,
jossa lauletaan kirkkolauluja sekä aikuisten järjestämä
aarteen etsintä. Pienimmille on kerhohuoneessa leikkipaikka ja isommat lupasivat leikkiä myös heidän
kanssaan. Tarjolla on myös
kahvia, mehua, sipsejä ja
juustonaksuja. Ai niin ja kattilassatehtyjä popcorneja!

J

ohdan 25. huhtikuuta tällä erää viimeisen Savonlinnan kirkkovaltuuston kokouksen. Aloitan uuden työn
Helsingissä huhtikuun alussa.
Olen ollut seurakunnan valtuutettu
vuodesta 1998 alkaen. Kaikkiaan seurakuntatyötä olen tehnyt yli 30 vuotta.
Kiitän lämpimästi kaikkia minua äänestäneitä sekä tukijoitani. Olen yrittänyt
kaikissa toimissani olla luottamuksenne
arvoinen.
Kirkon toimissani olen ollut sekä perinteiden vaalija, että uuden toimintakulttuurin pelkäämätön eteenpäin viejä. Olen
aina halunnut viedä srk:lle uskottua tehtävää ja sanomaa keskelle ihmisten elinpiiriä
ja arkea, pois kirkkorakennuksista, sinne
missä häntä tarvitseva ihminen on, yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. On varmasti tullut
tehtyä ylilyöntejä ja asioita, jotka eivät ole
evankeliumin asiaa edistäneet vaan myös
hidastaneet ja häirinneet. Olen kuitenkin
yrittänyt ottaa virhearvioinneistani opiksi.
Myös kaupunginvaltuutettuna olen halunnut olla kristillisten arvojen puolestapuhuja. Olin aikoinani yksi valtuutettujen keski-ikää madaltava tekijä ja tuonut
lapsiperheen arjen ja heidän kysymykset
keskelle päätöksentekoa. Nyt ikääntyneenä huomaan ilokseni, että valtuusto
on kokenut nuorennusleikkausta erittäin
osaavilla ja hyvillä valtuutetuilla.
Saimme äskettäin viettää Pikkukirkossa
rukoushetkeä, jossa seurakuntamme palautti kirkon alkuperäiselle omistajalleen.
Piispa Seppo Häkkinen puhui evankeliumin tekstistä (Joh 4:31-38), jossa” toinen kylvää, toinen niittää”. Pohdin, että
toisaalta Jumala on se, joka kylvää, koska
ilman Jumalan armoa ja kutsua ei kukaan
etsi Jumalaa. Myös minä olen saanut näh-

La 8.4. klo 15 Kerimäen
Naislaulajien gospel-konsertti seurakuntakodilla
Su 9.4. klo 10 Palmusunnuntain perhemessu Talvikirkossa.

Sari
Behm
dä, kun ihminen kohtaa Jeesuksen. Olen
saanut nähdä ja kokea, kuinka Jumalan
voima voi tuoda muutoksen. Toisaalta
ehkä minäkin olen ollut kylväjä: olen
kylvänyt Jumalan sanaa, peltoon, jonka
Hän on muokannut.
Olen yrittänyt olla oma itseni ja näin
antaa todistuksen kanssaihmisille siitä, että
Jumala rakastaa ja on uskollinen vaikka me
emme rakastaisi tai jaksaisi olla uskollisia.
Mitä nyt näen? Näen rohkean, Jumalan Sanaan juurtuneen, hyväilmapiirisen
seurakunnan, jonka tehtävänä on tuoda
ihmisten elämään Jumalan todellisuus,
lohdutus ja rakkaus.
Toivon ja rukoilen, että seurakunta tulisi sinulle kodiksi. Paikaksi, jossa sinun
on hyvä ja turvallinen olla. Menkää siis
rohkeasti eteenpäin.
Jatkan tehtävääni Kristuksen palvelijana tulevaisuudessa jossakin, en vielä tiedä missä. Tiedän, että Jeesuksen armon
avulla olen juurtunut Häneen ja Hänen
uskollisuutensa kestää, mihin tieni sitten
ikinä viekään.
Sinua lämpimästi Siunaten
Sari Behm
Kirkkovaltuuston pj.

jun kirkossa, klo 13 Vuoriniemellä.

To 13.4 klo 19 Kiirastorstain ehtoolliskirkko.

Su 23.4. klo 10 Messu kirkossa, Sydänyhdistyksen
kirkkopyhä.

Pe 14.4 klo 10 Pitkänperjantain jumalanpalvelus.
Urutkin ovat vaienneet.
La 15.4 klo 23 Lankalauantain yöpalvelus. Mukana Aikarauta.

Ma 17.4. klo 13 Toisen pääsiäispäivän messu ja kirkkokahvit.

Su 9.4. klo 13 Kyläkirkkokinkerit Toroppalassa, Majoitusliike Yömyssy.

Ti 2.5. klo 8-12 Hautausmaiden siivoustalkoot
Punkasalmella ja ke 3.5.
Vuoriniemellä.

La 6.5. klo 9 Vuoropuhelua
luonnon kanssa, linturetki
Käköveden leirintäalueelle
Koloveden kansallispuiston
äärelle Vääräntauksen tien
varrelle oppaan kanssa,
kuunnellen ja tarinoiden tulilla. Omat retkieväät mukaan.

Ti 11.4. klo 10 Viikkomessu Talvikirkossa. Ei virkistyskerhoa.

Su 14.5. klo 15 Äitienpäivän kahvikonsertti seurakuntasalissa.

Su 7.5. klo 13 Messu ja
kirkkokahvit.

Pe 14.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.

Ke 10.5. klo 18 Kylätaloilta
Luostarin puutarhatöiden
merkeissä.

Su 16.4. klo 10 Pääsiäisen
juhlamessu.

15. ja 16.5. klo 10-16 Talkoopäivät luostarilla sisällä
ja ulkona.
Tervetuloa mukavalle kevätretkelle luostarille! Kysele tarjous ohjelmapaketista sisältäen: ruoka/kahvi
ja ohjelmatuokio sisällä tai
luostarin puutarhassa ja
hartaushetki kappelissa!
Tiedustelut luostariyhteiso@luostariyhteiso.fi
Lisätietoja tapahtumista www.
luostariyhteiso.fi/kalenteri

Ristin ja ylösnousemuksen
pääsiäinen (Talvikirkko):
To 13.4. klo 18 Kiirastorstain messu.

Elli ja Aini Tammi ovat olleet ideoimassa lasten järjestämää
tapahtumaa Punkaharjulla.
- Heti kun mie vaan ilmoitin puhelimella Sarille, niin se oli heti
juonessa mukana, kertoo Aini.

Ma 17.4. klo 10 2. pääsiäispäivän messu.

Ti 4.4. klo 10 Kulennoisten
ja Vuoriniemen ystäväkerhojen yhteinen tapaaminen
kirkossa ja klo 11 Ystäväntuvalla.

Su 23.4. klo 10 messu Talvikirkossa, isojen siunaaminen.

Pe 7.4. klo 11-14 Ystäväpalvelun myyjäiset ja avoimet Ystäväntuvalla.

La 29.4. klo 14-16 Lapsiperheinen vapputapahtuma seurakuntakodilla.
Helena Kaipion nukketeatteriesitys Toivon tarina, ongintaa ja kasvomaalausta.
Simaa ja munkkeja. Ennakkoilm. tarjoilua varten sähköpostitse 23.4. menn.: arja.
venalainen@evl.fi ja kristii-

Su 9.4. klo 14 YV-konsertti seurakuntatalolla, mukana kirkkokuoro, mies- ja
naislaulajat, Tuomas-kvartetti.
Ti 11.4. Pääsiäispolku-esitykset klo 16, 17 ja 18.30
seurakuntatalolla.
Ke 12.4. klo 18 Hiljaisen

viikon iltakirkko: Jeesus
tuomitaan.
To 13.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoolliskirkko: Pyhä
ehtoollinen. Mukana Tuomas-kvartetti.
Pe 14.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Jumalan Karitsa. Mukana kirkkokuoro.
La 15.4. klo 20 Tuomasmessu seurakuntasalissa:
Jorma Silander, Irene Repo,
Koponen. Iltapala messun
jälkeen.
Su 16.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu Punkahar-

Ke 26.4. klo 13.30 Ehtoollishartaus Kuusitien
vanhustentalon kerhohuoneessa.
Esirukouspiiri maanantaisin klo 10-11 seurakuntatalon kerhohuoneella.

Rantasalmi:
Aluekappalainen Jussi Leppäniemi p. 040 531 7916.
Su 2.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus Kivi-messun
pohjalta Rantasalmen kirkossa. J. Leppäniemi, J.
Halme & Aikarauta. Mukana rippikoululaisia ja isosia.
Su 9.4 klo 10 Palmusunnuntain messu. Kehitysvammaisten kirkkopyhä.
Ke 12.4 klo 9.30 Lastenja perheiden pääsiäishartaus.

Su 16.4 klo 10 Pääsiäisaamun messu.
Ma 17.4 klo 18 Toisen pääsiäispäivän jumalanpalvelus. Partiolaisten kirkkopyhä.
Pe 21.4. klo 8 Yrittäjien
aamupuuro, Kirkkorinteen
kahvio. Ajankohtaista yhdistykseltä, kunnalta ja srk:sta.
Kahvit tarjoaa Rantasalmen
Yrittäjät. Ilm. viim. ke 19.4.,
040 531 7917.
Pe 28.4. klo 11-12.30 Lähetyksen hirvikeitto nimikkolähettien työn hyväksi,
Kirkkorinteen kahvio. Lounas ja kahvi 8 e. Omiin astioihin 8e/l.
Ke 17.5. klo 8.30-20.30
Kappeliseurakunnan Kevätretki Ruokolahdelle,
Sulkavalle ja Puumalaan.
Lähtö Kirkkorinteeltä. 42
e (sis. matkat, ohjelman,
ruokailun ja kahvitarjoilut).
Ilm. alk. to 6.4. klo 9, 040
531 7917.
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ILMOITTAUTUMINEN
syksyn 3-5 -vuotiaiden

PÄIVÄKERHOIHIN

Kerhot kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa 2-3 tuntia kerrallaan.
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin kaudeksi 2017-2018
tapahtuu 15.3.-21.4.2017 välisenä aikana nettisivuillamme
osoitteessa: www.savonlinnanseurakunta.fi/paivakerho/
paivakerhoon-ilmoittautuminen

Paperisia ilmoittautumislomakkeita saatavilla kerhopaikoista.

HUOM! Kerhoon otetaan 31.7.2017 mennessä 3 vuotta täyttäneet!
Kerhojen käynnistyminen riippuu lasten lukumäärästä!

Kerhopaikat Savonlinnassa ja kappeliseurakunnissa:
Kellarpelto, Oravi, Pihlajaniemi, Pääskylahti, Savonlinnan
keskusta, Savonranta, Enonkoski, Kerimäki, Anttola,
Punkaharju, Kulennoinen. Lisäksi Rantasalmi, (erillinen
ilmoittautuminen toukokuussa.)
Lisätietoja: lapsityöntoimisto p. 044-7768021 (aamupäivisin)

Savonlinnan seurakunta / lapsityö

LAPSITYÖN KESÄLEIRIT

LÄHETYSTYÖ
Su 2.4. jumalanpalveluksen
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-keskus,
vieraana Kaija ja Tapio Karjalainen.
Su 2.4. Pääskylahden kirkko klo 15.30 kahvi ja klo 16.00
Uuden elämänilta tilaisuus
jossa mukana Kaija ja Tapio
Karjalainen. (yhteyshenkilö Eeva
Leinonen p. 050 323 5144)

La 22.4. klo 12-15 kortin ja
kolikonpäivä, lähetys- ja YVtapahtuma Säämingin seurakuntatalolla. Kansainvälinen
tapahtuma jossa mm makuja
maailmalta.
Ma 1.5. klo 11.30-13 Vappulounas Savonlinnan srk-keskuksessa.
Pe 5.5. klo 11-16 leivonnaisia
myytävänä Lähetyssopessa,
Sääminginkatu 4.
La 20.5. klo 9-13 lähetystyö
mukana yhdistysten kevättapahtumassa Kauppatorilla.

Ruusubegonia yleisin
kesäkukka hautausmailla
Seurakunnan hautojenhoitosopimukseen kuuluvat kesäkukat
istutetaan hautausmaille kesäkuun alussa. Eniten istutetaan
punaista ruusubegoniaa, jota on tilattu kymmeniä tuhansia
kappaleita. Savonlinnan seurakunnan hoidossa on yhteensä
kolmetoista hautausmaata.
Pystykasvuinen ruusubegonia on kestävin ja näyttävin kesäkukka hautausmailla. Myös pelargoniaa ja markettaa on
voinut tilata haudalleen.
Metrin levyiselle haudalle sopimus sisältää kaksi kukkaa,
jotka istutetaan mustiin altakasteluruukkuihin. Lisäkukiksi
haudoille suositellaan leikkokukkia. Hautausmaan toimistossa on myytävänä muovisia suppiloita tähän tarkoitukseen.
Ruusubegonia viihtyy aurinkoisella, puolivarjoisalla ja varjoisalla kasvupaikalla. Se kukkii paremmin ulkona kuin sisällä.
Haudan haltijan ei tarvitse huolehtia kukkien kastelusta tai
lannoituksesta kesän aikana, vaan haudan hoito sisältää myös
kukkien hoidon. Kuihtuneita kukkia poistetaan säännöllisesti,
mutta toki haudan haltijakin voi sitä tehdä.

Perheleiri

yhdessä diakoniatyön kanssa
ke 5. - to 6.7.2017
Hirvaslahden leirikeskus
(Kesäkodinkatu 16, Savonlinna)

Isovanhempi &
lapsenlapsi -leiri

pe 7. - la 8.7.2017
Hirvaslahden leirikeskus
(Kesäkodinkatu 16, Savonlinna)
Iloista yhdessäoloa, leirinuotio-hetkiä ja kesäistä tunnelmaa!

Hinnat: aikuiset 25 euroa, lapset (4-18v) 20 euroa.

Ilmoittautuminen 16.6. mennessä

Lapsityöntoimistoon 044 7768021 (aamupäivisin)
tai savonlinnan.lapsityo@evl.fi
Savonlinnan seurakunta/lapsityö

ILMOITTAUTUMINEN
1.-2. -luokkalaisten

KESÄKERHOON

Sääminginkatu 4
Avoinna ma, ke-pe klo 11-16
ja ti klo 11-18.
Lähetyssopesta laadukkaita
käsitöitä itselle tai lahjaksi!
Tue lähetystyötä ostamalla
Lähetyssopen tuotteita!
TERVETULOA!

Ikäkausisyntymäpäivät 18.4.
Seurakunta kutsuu tämän vuoden alusta alkaen 70-vuotta
täyttävät yhteiseen juhlaan
kerran vuodessa huhtikuussa. Tämän vuoden juhlat pidetään ti 18.4. klo 18 Savonlinnan seurakuntakeskuksessa
ja loppuvuodesta syntyneille
ke 18.10. 75 vuodesta ylöspäin täyttäneiden syntymäpäiväjuhlia pidetään entiseen
tapaan noin joka toinen kuukausi. Seuraavat juhlat ovat
ke 10.5, ke 16.8, ke 11.10 ja
ke 15.11.

Tule kummiksi
maahanmuuttajalle!

5.-22.6.2017 Miekkoniemen
seurakuntakodille (Ilokallionkatu 4),
maanantaista perjantaihin klo 9-14.
MINKÄLAISTA TOIMINTAA?
Kesäistä puuhailua sisällä ja ulkona sekä turvallista
yhdessäoloa ja askartelua. Työntekijöinä Savonlinnan
seurakunnan lastenohjaajat.
Lämmin ateria 4 euroa (laskutetaan hoitopäivien mukaan)
MITEN PÄÄSEE MUKAAN?
Ilmoittautumalla 28.4. mennessä sähköpostilla

savonlinnan.lapsityo@evl.fi tai p.044-7768021 (aamupäivisin).
Huom! Kerhossa ei tarvitse olla joka päivä, vaan tarvittaessa!
Savonlinnan seurakunta / lapsityö

Savonlinnassakin on paljon
maahanmuuttajia, sekä tänne
aikaisemmin muuttaneita että
turvapaikanhakijoita. Joukossa on myös niitä, jotka haluavat kääntyä kristityiksi ja tarvitsevat näin uuden yhteisön
tukea. Yksi mahdollisuus osallistua ja auttaa heitä on kummiksi ryhtyminen. Tavoitteena
on kasvattaa terveitä ja tasapainoisia kristittyjä ja kulkea
vierellä hieman pidempään.
Yhteydenotot: Tero Tyni 044
7768044 tai tero.tyni@evl.fi

LAHJA - ILOISIA YLLÄTYKSIÄ Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien hiippakuntaleiri ke-ma 28.6.-3.7.
Partaharjulla Pieksämäellä.
Telttaleiri on tarkoitettu 10-14-vuotiaille. Leirin hinta
on 120 e/hlö. Ilmoittautuminen 5.5. menn. internetissä osoitteessa www.savonlinnanseurakunta.fi/kouluikaisille/leirit-ja-retket tai nuorisotyön toimistoon p.
015 576 8029.
Donkkis Big Night 23.3. klo 17.00-19.30 HUOM!
Säämingin seurakuntatalolla!
V-arkki 27.4. klo 17.00-19.30 srk-keskuksen nuorisosiivessä (F-ovi)

Yhdessä on hyvä kulkea!
Päihdekuntoutujien leiri
Hirvaslahdessa 16.-19.5.
Kysy lisää ja ilmoittaudu: Juha Räisänen p. 044
7768056 ja Mari Kulmala p. 044 776 8058.
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