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Majatalo
on auki la 16.9.
Pekka Simojoen ja EtCetera-kuoron
Majataloilta on täynnä iloista musiikkia,
lämmintä yhdessäoloa
ja koskettavia sanoja.
Puhujavieraina Ilkka Puhakka
pastori Jukka Jämsén.
Majataloseminaari Seurakuntakeskuksen
juhlasalissa klo 16.
Majataloilta Tuomiokirkossa klo 18.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Free entry. Welcome!

Kaikenikäisten
brunssi & messu
Vietä lempeä yhteinen
Mikkelinpäivä
brunssin ja messun merkeissä.
Punkaharjun seurakuntatalo
su 1.10.
klo 9.30-12.

Hei sinä
laulamisesta
kiinnostunut!

Sadonkorjuumyyjäiset la 23.9.

Savonlinnan seurakunnassa
toteutetaan kaksi
Suomen 100-vuotisjuhlaa
juhlistavaa Suomalaista messua.
Kaikki laulamisesta kiinnostuneet
nyt mukaan messukuoroon.
Lue lisää lehden
sivulla 2!

Lisää tapahtumia takakannessa.

Kaalikeittoa ja -laatikkoa sekä
marjapuuroa annoksina ja omiin
astioihin, kaalikääryleitä,
karjalanpiirakoita sekä erilaista
syksyn satoa ja leivonnaisia.
Sadonkorjuumyyjäiset
Seurakuntakeskuksessa
la 23.9. klo 11-13.
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”Mistä me saamme kiittää veteraaneja?
Ihan kaikesta.”

KIRKKOHERRALTA

Yksityisasiako?
Suomessa usko on yksityisasia. Tällaisessa ajattelussa on paljon totta;
onhan Jumala näkymätön ja muutenkin sellainen, jonka olemassaoloa
ei voi julkisesti pitävällä tavalla todistaa. Ja jos voikin, niin silti Jumalaan uskominen on hyvin vahvasti jokaisen yksilön sisäisestä vakuuttumisesta kiinni.
Ei usko silti ole pelkästään yksityisasia. Se kuuluu myös ns. julkiselle
foorumille. Tämä näkyy vaikkapa siinä, että kansamme lukutaito, oikeuden tunto ja sosiaalinen vastuu ovat kaikki alunperin kristinuskon
peruja. Usko Jumalan johdatukseen ja armoon on antanut kansallemme tulevaisuudenuskon historiamme hyvinä ja kovina hetkinä.
Uskon julkinen merkitys alkoi vähetä viimeistään II maailmansodan
jälkeen. Eurooppaa ja maailmaa haluttiin rauhoittaa filosofialla, joka
poistaa yhteisestä todellisuudesta syvät uskonnolliset ja eettiset merkitykset. Jos ei ole olemassa mitään vahvoja totuuksia, kukaan ei tuomit-

se muita tai rajoita heidän vapauttaan. Jos ei ole mitään, minkä puolesta kannattaisi taistella, kukaan ei taistele. Tätä on nimitetty ”lumouksen murtamiseksi” (disenchantment) (Gianni Vattimo).
Mutta onko kyseessä valheellisen lumouksen murtaminen? Eikö
maailman ja ihmiselämän merkityksellisyys viittaa siihen, että me
olemme Luojan luomia? Jos tuo ulottuvuus poistetaan tosiasioiden
joukosta ja rajoitetaan vain yksityisasiaksi, eikö se latista yhteistä ihmiselämää?
Kyllä latistaa. Siksi on tärkeää, että me kristityt rohkenemme julkisesti pitää kiinni siitä, että Jeesus on oikeasti totta. Häneen uskominen
tuo yhteyden koko maailman Luojaan, joka on maailman ja ihmiselämän merkityksellisyyden perusta.
Sitä voi kutsua myös rakkaudeksi. Todellisuudessa ei olekaan kyse
rahan, kokemusten ja kuuluisuuden haalimisesta.

Rantasalmella mentiin
Apostolin kyydillä
Piispa Seppo Häkkinen vieraili Rantasalmella 10. syyskuuta. Piispan
kävelytapahtuma ”Apostolin kyydillä” tarjosi virkistystä sekä sielulle
että ruumiille.
Rantasalmella on pian 20 vuoden ajan järjestetty kunnan oma Lipokkaat liikkeelle -reippailutapahtuma. Tänä vuonna lipokkaat laitettiin liikkeelle piispan johdolla.
Piispan Apostolin kyydillä -tapahtumaa on järjestetty useissa eri seurakunnissa yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa. ”Tämä on jo neljäs Apostolin kyydillä
-tapahtuma”, kertoi Etelä-Savon Liikunta ry:n aluejohtaja Heino Lipsanen. ”Todella
hienoa, että Rantasalmella osattiin yhdistää nämä kaksi tapahtumaa. Täällä on mukava tunnelma ja järjestelyt on hoidettu hienosti!”, Lipsanen kiitteli.
Päivä alkoi messulla Rantasalmen kirkossa. Saarnassaan piispa Häkkinen muistutti
Lähimmäisen sunnuntain sanomasta. Messussa kuultiin Rantasalmen puhallinorkesterin A-orkesteria.
Messun ja kirkkokahvien jälkeen siirryttiin puhallinorkesterin johdolla kulkueena
Myllyrantaan, jossa piispa Häkkinen ja Heino Lipsanen sekä Rantasalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen pitivät tervehdyspuheet. ”Maailma on avara,
ja jotta se meille entisestään avartuisi, siihen ei riitä ruudun klikkaus, vaan vaaditaan
askeleita. Maailma avartuu liikkumalla, liikkumalla toisiamme kohti ja yhdessä samaan suuntaan!”, kiteytti Tiainen päivän teeman.
Keittolounaan jälkeen lähdettiin liikkeelle apostolin kyydillä. ”Ihminen on
kokonaisuus. Terve sielu terveessä ruumiissa”, piispa Seppo Häkkinen muistutti
juuri ennen starttia. ”Apostolin kyydillä
muistuttaa seurakuntalaisia liikunnan tärkeydestä ihmisen hyvinvoinnille. Ennen
Rantasalmelle saapumista näin tapahtuman ennakkomainoksen lehdessä ja ilokseni huomasin, että ilmoituksessa järjestäjien lista vei yhtä paljon tilaa kuin itse
ohjelma. Tämä kertoo, että mukana on
koko yhteisö. Meidän tulisi entistä enemmän arvostaa sitä hyvää, mitä me voimme
yhdessä yhteisönä tehdä. Seurakunnassa,
kunnassa, kaikkialla.”
Piispa veti 6 km -lenkin rivakkaan tahtiin, mutta rantasalmelaiset pysyivät sisukkaasti mukana vauhdissa. Kukin tyylillään. Aivan kuten Juho Tiainen puheessaan totesi: ”Pääasia on, että liikumme, ja
että teemme sen yhdessä!”

Piispa Häkkinen ja aluejohtaja
Heino Lipsanen valmiina lähtöön.

Sotiemme veteraanien seutukunnallista kirkkopäivää vietettiin Savonlinnassa 6.9. Kirkkopäivään saapui yhteensä noin
sata vierasta. Kirkkopäivä alkoi messulla Tuomiokirkossa. Messun jälkeen päivä jatkui lounaalla ja Kirkkojuhlalla.

J

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Pikkukirkon ovet ovat auki
Pitkään luterilaisena kirkkona toiminut Savonlinnan Pikkukirkko, alun perin
Pyhien Sakariaan ja Elisabetin kirkko, palasi ortodoksien omistukseen tänä
vuonna. Keväällä 2013 kirkossa järjestettiin ensimmäinen ortodoksinen
pääsiäisyön palvelus 74 vuoteen. Pääsiäisyön palveluksen toimitti
Arkkipiispa Leo.
Arkkipiispa muistelee pääsiäisyötä erityisellä lämmöllä. ”Tämä Pyhien Sakariaan ja
Elisabetin kirkko rakennettiin vuonna 1845 ja vihittiin 1846. Mainittu pääsiäisyön
palvelus oli historiallinen tapaus. Ortodokseille rakas kirkko palasi näin alkuperäiseen
käyttöönsä. Olemme iloisia ja onnellisia siitä, että seurakunnallamme on taas kirkko
keskellä kaupunkia.”
”Tiedämme, että Pikkukirkko on monelle Savonlinnan evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenelle arvokas paikka, täynnä kauniita muistoja. Kirkko tulee toimimaan
ekumeenisesti ja ovet ovat auki kaikille. Kirkossa tullaat jatkossa järjestämään yhä
enemmän esimerkiksi konsertteja ja kirkkoa voi vuokrata myös luterilaisten toimitusten järjestämistä varten. Kaikki ovat tervetulleita myös ortodoksisiin jumalanpalveluksiin.”

Hei, sinä
laulamisesta kiinnostunut!
Olemme toteuttamassa Suomalaista messua täälläkin! Messuja on tulossa kaksi, su
26.11. klo 16 Savonlinnan seurakuntakeskuksella ja ke 29.11. klo 18 Kerimäen talvikirkossa.
Mukaan on tulossa ainakin Kerimäen kirkkokuoro, Enonkosken gospelryhmä, Savonlinnan gospelkuoro ja lapsikuoro Loiske. Mukana on myös upea bändi ja tanssiryhmä.
Unelma olisi, jos kuorosta tulisi mahdollisimman suuri! Jos siis olet kiinnostunut
kuorolaulusta ja osallistumisesta tähän projektiin, olet lämpimästi tervetullut mukaan! Harjoituksia pidetään Kerimäellä, Enonkoskella ja Savonlinnassa ja lähempänä
messupäiviä yhteisesti ainakin Kerimäellä ja Savonlinnassa.
Mikäli haluat lisätietoa harjoitusajoista ja muusta messuun liittyvästä, ota yhteyttä:
Maria Padatsu (Kerimäen harjoitukset, Savonlinnassa lapsikuoro) p. 050 540 6113
Minna Malinen (Savonlinnan harjoitukset) p. 044 776 8040
Mika Siekkinen (Enonkosken harjoitukset) p. 044 562 6139

uhlan tervehdyssanat lausui Kerimäen Rintamaveteraanien puheenjohtaja Seppo Häyrinen. Häyrinen
lainasi presidentti Koiviston rintamakirjettä. ”On sanottu, että Jumala on nähnyt
Suomen kansasta niin paljon vaivaa, ettei
anna sen tuhoutua”, Koivisto sanaili kotiväkeään rauhoitellen. Häyrinen muistutti
tästä uskosta johdatukseen: ”Sama Kansojen Kaitsija on turvanamme niin yksilöinä
kuin kansana vielä tänäänkin, jos nöyrrymme sitä pyytämään.”
Puheen jälkeen Martti Revon johtama
seppelpartio lähti Narvan marssin säestyksellä viemään Kirkkopäivän tervehdyksen
Talvisalon sankarihaudalle. Saatesanoissa
rovasti Toivo Loikkanen kehotti meitä
kaikkia muistamaan, mitä vapautemme
merkitsee ja mitä se on vaatinut.
Juhlapuheen piti kenttärovasti Vesa
Aurén. Aurén totesi, että me suomalaiset
saamme kiittää veteraaneja kaikesta siitä hyvästä, mitä Suomi on viimeisen sadan vuoden aikana luonut ja rakentanut.
Aurén kertoi, miten eräs tämän päivän
varusmies oli kertonut oppineensa armei-

jassa, että ”Kaveria ei jätetä. Heikompia
autetaan.” Veteraanien työ ja heidän luomansa henkinen perintö elää siis vahvana
tänäkin päivänä.
Päätöshartaudessa pastori Leena Paintola puki sanoiksi tärkeimmän lupauksemme sotiemme veteraaneille. ”Työtänne
maamme hyväksi arvostetaan eikä muisto
unohdu.”
Rintamaveteraanit Viljo Hokkanen ja
Martti Sairanen viihtyivät Kirkkopäivässä. Rantasalmelta saapuneelle Hokkaselle Kirkkopäivä oli tuttu tapahtuma. ”Täällä tapaa tuttuja ja aina on ollut
mukavaa.”Punkaharjulainen Martti Sairanen piti Kirkkopäivää mielenkiintoisena:
”Ollaan omassa porukassa. Sitä voi niinku
tarkastaa, että missä kunnossa kukin on.
Tuttujakin on tullut vastaan, mutta kyllähän ne vähenemässä ovat. Ennen kun
huikkasi tilaisuuteen tullessa, että ’Terveisiä Äyräpäältä’, niin heti löytyi monta
ukkoa, jonka kanssa oltiin oltu samoissa
joukkoloissa.”Omista kuulumisistaan Sairanen kertoi valoisasti hymyillen: ”Kaikki
on hyvin.”

Viljo Hokkanen kiitteli Kirkkopäivän mukavaa tunnelmaa.

Martti Sairanen viihtyi omassa porukassa.

Kaarina Lavonen lausui
Helvi Juvosen, Ylva Eggelhornin ja Niilo Rauhalan tekstejä.

Kirkkojuhlan musiikista vastasi Rakuunasoittokunta johtajanaan musiikkiyliluutnantti
Aino Koskela.

Sururyhmä aloittaa 26.9.
Sururyhmä auttaa löytämään uuden toivon ja valon läheisen kuoleman jälkeen.
Seurakunnan Sururyhmä kokoontuu arkipäivisin Seurakuntakeskuksessa (Kirkkokatu 17) 26. 9. alkaen. Vetäjinä toimivat sairaalapappi Satu Valkonen sekä
diakoniatyöntekijä Rauni Pirinen.
Käsiteltäviä teemoja ovat mm. surutyön vaiheet, kuolemaan liittyvät tunteet ja ajatukset, kysymykset omasta selviämisestä ja jaksamisesta ja pohdinnat elämän jatkumisesta. Ryhmän aiheet ovat ajankohtaisimmillaan noin 6 kk - 2 vuotta läheisen kuoleman jälkeen.
Ilmoittaudu 20.9. mennessä: sairaalapappi Satu Valkonen 044 417 3285 tai
diakoniatyöntekijä Rauni Pirinen 044 776 8046.

Seppelpartiossa Eino Henttonen (vas.), Martti Repo (kesk.) ja Veikko Toivanen (oik.).
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Mitä
ihmettä.
U

udet ihmiset ja paikat saavat arjen
tuntumaan jännittävältä. Koskaan
ei voi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eräänä päivänä seurakuntakeskuksen
käytävällä vastaani käveli mies Marimekon
raitapaidassa. Hän keskusteli pappi-asioista
johtavan kappalaisemme Leena Paintolan
kanssa. Tästä päättelin, että hänenkin täytyy
olla pappi. Marimekkopaitainen mies oli
kerimäkeläisille tuttu Jani Lamberg. Jani
oli juuri aloittanut uudessa tehtävässään,
aikuistyön kappalaisena. Sovimme Janin
kanssa, että tapaamme seuraavana päivänä
uudelleen.

”Minä tykkään puhua Jeesuksesta.”
Tällä kertaa Janilla oli ”panta kaulassa” eli
jopa minun oli helppo tunnistaa hänet papiksi. ”Olen ihan tavallinen pappi”, Jani kertoi tyytyväisenä. ”Tehtävänimikkeestä riippumatta teen toimituksia ja messuja ja elän
arkea seurakuntalaisten kanssa. Aikuistyö voi
olla esimerkiksi Raamatun tulkitsemista yhdessä, vapaaehtoistyön mahdollisuuksien tarjoamista tai sielunhoitoa. Tavoitteeni on, että
myös aikuisilla olisi seurakuntayhteys. Että
voisimme elää yhdessä toinen toisiamme palvellen. Jumalan ja toisemme kohdaten.”
Janin mielestä papin työssä parasta on
ihmisten kanssa oleminen ja työn vaihtelevuus – ja Jeesuksesta puhuminen. ”Minä
tykkään puhua Jeesuksesta! On tärkeää
kertoa, että tarvitsemme häntä. Suomalaisilla on vahva näkemys siitä, että suhde
Jumalaan on henkilökohtainen. Pappi voi
kuitenkin auttaa sen suhteen luomisessa ja
elämänkatsomukseen liittyvien ongelmien
selvittelyssä. Toivoisin, että papin puheille
tulemisen kynnys häviäisi. Ongelmat kannattaa selvittää ennen kuin ne kasvavat. Aivan kuten Muumilaakson tarinoissa: Muumilaaksossa kaikki pelkäävät mörköä, joka

Varparannan hautausmaalla

VALTUUTETULTA

Kiitollisena
uuteen toimintakauteen

kko kutsuu

Kuutamokir

Isolla kirkolla

Hyvä Seurakuntauutisten lukija,
Olen Anna-Kaisa. Seurakunnan uusi tiedottaja. Aloitin työni elokuussa ja kerron nyt ensimmäisistä työviikoistani. Luulin ennen töiden alkamista tietäväni paljonkin seurakunnan toiminnasta, mutta olen kulkenut ensimmäisten työviikkojeni läpi ihmetyksen vallassa. Niin paljon osallistumisen mahdollisuuksia. Niin paljon auttamisen halua ja osaamista. Niin paljon paikkoja, joihin me kaikki olemme tervetulleita. Olen nauttinut upeasta
konsertista Rantasalmella. Olen istunut nuotiolla. Olen kuunnellut lumoavan kaunista laulua Tuomiokirkossa
ja katsellut, miten humiseva kangasmetsä heijastuu kyyneleen muotoiseen lampeen Ahvensalmen hautausmaalla. Ja paljon muuta. Olen kuullut viisaita ja lohdullisia sanoja. Olen kohdannut ystävällisiä ja hauskoja
ihmisiä. Ihmisiä, joiden kanssa tuntuu siltä kuin olisimme tunteneet aina.
Ensimmäinen työtehtäväni on ollut selvittää, että mitä ihmettä täällä tapahtuu – ja minusta tuntuu, että tehtäväni on vasta alussa!

Työmatkalla

päässyt paikalle, mutta Enonkosken aluekappalainen Pekka Auvinen kertoi minulle
terveiset tapahtumasta puhelimitse. ”Myö
yhessä on hyvin enonkoskelainen tapahtuma. Täällä viihdytään yhdessä. Päivä alkoi
aamukahveilla ja jatkui erilaisten tilaisuuksien parissa aina iltahämärään. Tunnelma
oli rento ja mukava – kuten omassa murrerunossani kuvailin: ”Nyt siis uamuhetkestä
nauttikee: suahaa yhessä olla, voip tiälä ravatinnii löysätä, eikä kiristä polla.” Onneksi
Myö yhessä järjestetään myös ensi vuonna.
Silloin on ehdottomasti päästävä mukaan!

Kuutamokeikka
on niin kylmä, että jäädyttää kaiken ympärillään. Muumipeikko puhuu mörölle ja
mörkö muuttuu lämpimäksi. Myös meidän
huolemme ja pelkomme sulavat pois, kun
puhumme niistä.”

”Lapset ja perheet ovat minulle
sydämen asia.”
Lapsityönohjaaja Jaana Pesonen aloitti
seurakunnan palveluksessa vähän ennen
minua ja olemmekin yhdessä huokailleet
seurakuntakeskuksen käytävien eksyttävyyttä ja lukuisten ulko-ovien aiheuttamia
sekaannuksia. ”Minä koordinoin lastenohjaajien työtä: jaan työvuoroja, järjestän
lomia ja autan arjen pulmissa”, Jaana kertoo. Jaana on koulutukseltaan sosionomi
AMK ja neuropsykiatrinen valmentaja.
Perheeseen kuuluu mies ja tytär sekä perheen vauvan roolin ominut koira. Jaana
näkee seurakunnan työn tärkeänä osana
perheiden tukiverkkoa: ”Ryhmissämme ja
kerhoissamme on lupa olla sellainen kuin
on. Meillä on lämmin ja iloinen tunnelma.
Toimintamme on koululaisten iltapäiväkerhoa lukuun ottamatta ilmaista. 14.9. käynnistyy aivan uusi Iltaperhekerho. Tapaam-

onen

Jaana Pes

me 14.9.-19.10. tiistaisin klo 17.30-19.
Tervetuloa mukaan!”

Kotimaanapu.fi auttaa lähellä
Perinteisen diakoniatyön rinnalle etsitään
uusia auttamisen tapoja. Yksi niistä on Kotimaan apu, josta minulle kertoi johtava diakoniatyöntekijämme Mari Kulmala. ”Liian
moni on kierteessä, jossa pohditaan ostanko
lääkkeitä vai ruokaa tai elää yksinäisyydessä
ilman tukiverkkoa. Avun tarve on todellinen
ja kipeä”, Mari kertoo. ”Diakoniatyö auttaa
ihan kaikkia. Emme kysele, emmekä syyllistä. Meille ei tarvitse jonottaa ja apua pyritään järjestämään välittömästi. Tärkeintä on,
että ihmiset tulisivat luoksemme ajoissa ennen kuin tilanne pääsee liian pahaksi.” Kotimaan apu on jokaiselle seurakuntalaiselle
helppo tapa auttaa täällä lähellä. ”Kotimaanapu.fi -osoitteessa on lista avustuskohteista,
joihin voi lahjoittaa joko kertalahjoituksena
tai kuukausittain”, Mari kertoo.

Kuulumisia Isolta Kirkolta ja
Enonkoskelta
Kerimäellä vietettiin kesällä reformaation
juhlavuoden päätapahtumaa. Ajelen Keri-

Jani Lamberg

mäelle aurinkoisena päivänä. On aina yhtä
sykähdyttävää, kun Iso Kirkko nousee esille
kaarteen takaa kylän raittia ajaessa. Aurinkoisena syyspäivänä kirkko näyttää ulottuvan huikean siniseen taivaaseen asti. Tapaan
Kerimäen aluekappalaisen, rovasti Toivo
Loikkasen. Toivo on juuri palannut seurakuntalaisten perinteiseltä Kairosmajan vaellusretkeltä Lapista. ”Kirkko täyteen! -tapahtuma onnistui erinomaisesti. Isossa kirkossa
on myös menty ahkerasti vihille, nautittu
monista konserteista ja pihalla on pysähtynyt lukuisia turistibusseja. Nyt rauhoitumme syksyyn ja arkeen, mutta myös juhlia
on tulossa”, Toivo lupaa. ”Kerimäen kirkkopitäjä täyttää tänä vuonna 375 vuotta ja
Kerimäen Ison kirkon 170-vuotisjuhlaa vietämme 10.6.2018; juhlien valmistelut ovat
jo käynnissä!” -”Syksy toi myös työntekijämuutoksia, kun vakinaisia työntekijöitä palasi työhön ja sijaiset päättivät työnsä sekä
myös yhden papin vähennyksen seurakunnan päätösten myötä”.
Enonkoskella vietettiin syyskuun alussa seurakunnan, eläkejärjestöjen, kunnan ja
Kansan Raamattuseuran yhteistuumin järjestämää Myö yhessä -päivää. Harmikseni en

Mari Kulmala

Kiireisten päivien tasapainoksi halusin hiljentyä hetkeksi kauniissa ja rauhallisessa
paikassa. Punkaharjun Pappilansaaren Kesäkodin kappelissa järjestetään perinteinen
Kuutamokirkko. Sinne siis! Ajomatka Punkaharjun Harjutietä pitkin on joka kerta
huikea elämys. Perillä odottaa kutsuvasti
valaistu pieni kappeli. Aurinko laskee ja sen
viimeisen säteet loistavat sisälle kappelin ikkunoista. Seurakuntapastori Sari Vauhkonen puhuu rauhallisesti ja rauhoittavasti.
Aivan kuin kuuntelisi tuulen huminaa metsän puissa. Sari muistuttaa meitä pimenevässä illassa siitä, että ihmisen ei tarvitse pelätä pimeää eikä tuntematonta, sillä olemme
aina turvassa. Sytytämme tuohukset ja laulamme lopuksi virren 548: ”Tule kanssani
herra Jeesus, tule siunaa päivän työ.”
Kuutamokirkon jälkeen siirrymme yhdessä rannassa sijaitsevalle kodalle paistamaan
makkaraa ja jatkamaan juttelua nuotion
ympärillä. Ilta pimenee ja usva hiipii järvelle. Kodassa on lämmintä ja valoisaa.
Tavataan syksyn tapahtumissa!
Lämmöllä tervehtien,
Anna-Kaisa Mannonen

Pappilansaare
n ke

säkodilla

Olen kiitollinen menneestä kesästä: lomasta, valoisista pohjolan kesäöistä,
auringosta ja myös armon auringosta, joka paistoi suviseuroissa ja muissakin seuroissa, joihin sain kesän aikana osallistua. Siellä oli hyvä olla.
Olen kiitollinen vuodenaikojen vaihtelusta. Saan nauttia nyt kauniista
syksyisestä luonnosta; väliin aurinkoisessa säässä ja väliin sateisessa. Säiden
vaihtelu on rikkautta sekin. Sateisella säällä on ilmassa paljon negatiivisia
ioneja ja on helppo hengittää.
Olen kiitollinen syksyn runsaasta marjasadosta. Nautin luonnossa liikkumisesta ja lakkasuolla rämpimisestä saa hyvän mielen lisäksi vielä vitamiinit
pakastimeen. Tämänsyksyinen runsas pihlajanmarjasato on myös ilo silmälle.
Syksy on uuden aloittamisen aikaa. Erilaiset kerho- ja harrastustoiminnat
aloittavat taas kesätauon jälkeen. On aika palata tuttujen, rakkaiden harrastusten pariin tai aloittaa jokin uusi harrastus. Vapaa-ajalla lataamme akkuja, että jaksamme arkisessa työssä. Voimme kehittää itseämme ja fyysinen ja
psyykkinen hyvinvointimme paranee.
Olen kiitollinen rakkaasta, kauniista satavuotiaasta isänmaastani. Juhlavuoden kunniaksi liehuvien siniristilippujen risti symboloi kristinuskoa.
Onko Suomi kristillinen maa vielä tulevaisuudessakin? Olen saanut kristillisen kasvatuksen ja arvoni pohjautuvat raamattuun, Jumalan sanaan. Arvot ohjaavat valintojamme. Siihen, minkä koemme itsellemme arvokkaaksi
ja tärkeäksi, haluamme järjestää myös aikaa. Jumalan sanan tutkimiseen
ja kuulemiseen haluan järjestää aikaa, koska siten ei ainoastaan fyysinen ja
psyykkinen hyvinvointini lisäänny, vaan myös sieluni saa ravintoa ja saan
uskomalla evankeliumin sydämeeni Jumalan rauhan. Rukoilen päättäjille
viisautta, että kasvattajille mahdollistettaisiin kristillisen kasvatuksen antaminen myös tuleville sukupolville.
Niina-Kaisa Tuorila

ELÄMÄNMENOT
Viikot 22 - 32
Kastetut
Matilda Olivia Kasper, Silva Marjatta Torvinen, Remus Reimart Doligas.
Saara Parviainen (Ke). Mihka Veikko Olavi Väisänen (Pu).
Olivia Helmi Eliisa Roponen (Rs).
Aino-Emilia Aleksandra Kotilainen, Jose Veli Tapio Silvennoinen, Eevi Iita Maria Ikonen, Mianna Erica Koistinen,
Vilma Linnea Kesälahti. Jeemi Olavi Helminen (Pu), Helmi
Elli-Iida Emilia Partanen (Pu).
Eemil Ukko Oliver Immonen, Aamos Elmeri Korhonen, Roni
Olavi Pykäläinen. Enna Aini Linnea Valjakka (En). Leevi
Petteri Luoto (Ke). Ria Hilla Kristiina Poraharju (Pu). Jaakko Pekka Palokki (Rs).
Milja Päivi Helmiina Airas, Kasperi Viljo Valtteri Korppi, Minea Helvi Emilia Luukkonen, Reza Nabizada. Eevi Liisa
Maria Kosonen (En).
Aurora Elli Orvokki Valkeapää. Linnea Ada Ilona Käyhkö (Ke). Vilho Voitto Kontturi (Rs), Noel Alexander Lankinen (Rs).
Kimi Armas Hirvonen, Väinö Taavi Sakari Juuti, Miila Amalia Pekurinen, Verna Sesilia Pulkkinen.
Krista Erin Alexandra Behm, Sonja Emmi Makkonen, Iina
Aino Anneli Muhonen, Katja Vartiaynen. Elli Heljä Sinikka
Haataja (Ke), Minnea Liisa Maria Hämäläinen (Ke). Elli Hilja
Eveliina Vänskä (Rs).
Helmi Viola Hänninen, Salla Johanna Annikki Tolvanen.
Ella Eveliina Hakkarainen (Pu), Kiira Aurora Matilda Anttonen (Pu).
Nina Ilona Luostarinen, Jooa Olavi Luostarinen, Katja Vartiainen. Tuuli Julia Marita Kärkkäinen (Ke).
Moona Lila Rosalia Vuohensalo.

Avioon
Teemu Topi Aleksi Mutikainen ja Nina Helena Tolvanen,
Eero Aleksi Ukkonen ja Hanna Kristiina Vuorikari, Antti Tapio Kemppainen ja Marjaana Suominen. Ari Pekka Simonen ja Arja Kyllikki Käyhkö (Ke). Sami Petteri Issakainen ja
Saija Marianna Hirn (Rs).
Tuomo Markus Natunen ja Tarja Hannele Hyytiäinen.
Tero Petteri Turtiainen ja Päivi Terhi Mirjami Mustonen. Jussi
Harri Sakari Harvistola ja Lotta-Emilia Karvo (Ke), Tero Petteri Turtiainen ja Päivi Terhi Mirjami Mustonen (Ke).
Sami Markus Silanen ja Netta Elisa Nyrhinen, Toni Ismo
Antero Tuunanen ja Krista Katariina Pulkkinen.
Antti Petteri Törn ja Jenni Anne Hannele Hämäläinen.
Tuukka Ilari Toiviainen ja Minna Kristiina Lipsanen. Paavo
Tuomas Akseli Sahinjoki ja Siiri Pauliina Eronen (Ke), Heikki
Juhani Natunen ja Tiina Pauliina Saarelma (Ke).
Lauri Ilmari Rossi ja Ida Maria Kinnunen. Jussi Allan Mikael
Patjas ja Hanna Elina Sallinen (Ke), Esa-Petteri Kantanen
ja Juuli-Maaria Vauhkonen (Ke).
Jarno Henri Mikael Mäki ja Ulla Helena Tepponen, Paavo
Markku Johannes Solonen ja Reija Hanna Marika Parviainen. Ilkka Einari Tegelberg ja Emmi Annikki Luttunen (Rs).
Tuomas Petri Juhani Muhonen ja Laura Leea Mirjam Roine. Vihitty: Lauri Ilmari Rossi ja Ida Maria Kinnunen. Antti Eemeli Montonen ja Sanni Inkeri Saukkonen (En). Riku
Matti Santeri Venäläinen ja Virpi Eveliina Turtiainen (Pu).
Jarmo Petteri Tiainen ja Mari Hannele Kaartinen.

Kuolleet
Matti Viljo Johannes Nykänen 85v, Jaakko Aulis Rundström
84v, Toini Kaarina Huttunen 83v, Eeva Anna-Liisa Teijonmaa
82v, Anja Katri Inkeri Pöllänen 80v, Helmi Sinikka Korpinen
79v, Markku Tapani Kautonen 65v.
Uoti Happonen 81v (Ke), Ilmo Juhani Mattila 73v (Ke).
Anna Leena Pesonen 87v (Pu), Erkki Oskari Hirvonen 78v
(Pu). Alpo Olavi Heiskanen 89v (Rs), Pauli Kaarlo Kinnunen 85v (Rs).
Tauno Aleksi Laukkanen 98v, Vesa Eemeli Moilanen 94v,
Sulo Sulevi Halonen 73v, Louna Elisabeth Laitinen 14 pv.
Seija Marjatta Kalliomäki 86v, Väinö Valter Kosonen 83v,
Kyösti Heikki Kankkunen 83v, Eeva Anna-Liisa Teijonmaa
82v, Hannu Heikki Makkonen 64v, Olli Väinö Juhani Teijonmaa 56v. Martti Juhani Piiroinen 71v (En). Paavo Johannes
Heinimö 72v (Rs).
Lyyli Elina Haverinen 97v, Ilmi Kaari Mirjam Mikkonen 96v,
Sirkka Tellervo Makkonen 95v, Anna-Liisa Okkonen 91v,
Airi Elina Honkanen 88v, Anja Raili Sinikka Leinonen 85v.
Iida Katriina Männynsalo 93v (En). Airi Elina Honkanen 88v
(Pu), Vuokko Kaarina Lajunen 86v (Pu), Unto Olavi Kapanen 76v (Pu). Reetta Maija Dillström 79v (Rs).
Toini Tellervo Parkkonen 95v, Elvi Kyllikki Rouvinen 79v,
Pekka Johannes Ranta 51v. Unto Kalevi Kapanen 76v (Pu).
Margit Vuokko Sanelma Hirvonen 65v. Esko Petteri Parkkinen 73v (Sr). Eeva Elina Kosonen 91v (En), Teuvo Olavi
Matikainen 80v (En). Tuija Natunen 83v (Ke). Taisto Taneli
Jaatinen 81v (Pu), Torsti Tapani Hänninen 69v (Pu). Kaarlo
Olavi Nykänen 90v (Rs).
Elina Johanna Tuunanen 96v, Erkki Elias Koikkalainen 90v,
Reino Aleksanteri Latonummi 82v, Pauli Juhani Natunen
64v, Sirkka Liisa Hämäläinen 62v. Raili Liisa Sinikka Sallinen 82v (En). Irja Elina Riikonen 75v (Ke), Juha Tapani
Kosonen 68v (Ke).
Erkki Einari Silvennoinen 79v (Pu), Mika Juhani Turtiainen
35v (Pu). Elli Margareetta Puustinen 94v (Rs)
Tuure Eerikki Ahonen 84v, Raimo Tapio Jaatinen 61v. Eeva
Anneli Luostarinen 83v (En). Sirkka Kyllikki Makkonen 82v
(Ke), Heikki Olavi Herttuainen 78v (Ke). Sirkka Siviä Malinen
94v (Pu), Aune Kyllikki Hämäläinen 82v (Pu), Kaija Helena
Löppönen 70v (Pu). Sylvi Inkeri Koivunoro 95v (Rs), Erkki Eemil Turtiainen 90v (Rs), Harri Kalervo Kurki 61v (Rs).
Matti Luukkonen 84v, Ossi Matti Olavi Valjus 72v, Hemmo
Heikki Hannikainen 71v, Timo Olavi Luukkanen 70v, Jukka Kalevi Puustinen 44v. Ismo Kalevi Kaihovaara 63v (Ke).
Onni Olavi Jantunen 86v, Jarmo Kalevi Laukkanen 66v (Pu).
Anni Elina Hokkanen 91v (Rs).
Olavi Turunen 90v, Hilja Helena Kokkonen 89v, Eeva Hellevi Lönnroth 84v, Urho Kalevi Karttunen 80v, Jaakko Juhani
Huikko 76v. Kyösti Tapio Huttunen 80v (Ke). Eine Mirjam
Kukkonen 89v (Rs).
Eelis Ensio Ikonen 90v, Inkeri Marjatta Nuopponen 90v, Eelis Antero Karttunen 87v, Paavo Johannes Taralainen 68v,
Mika Petri Juhani Volmari 48v.
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Ystävärenkaasta
vapaaehtoistyöhön

Ystäväpalvelun 50-vuotisjuhla
Savonlinnan seurakuntakeskusessa
la 28.10. klo 13. Lämpimästi tervetuloa!
Haluatko mukaan toimintaamme?
Lähetä viesti leila.makitalo@evl.fi

SINÄ
OLET
TÄRKEÄ.

Savonlinnassa toimintaa 50 vuotta

Rouva Ally Kestilä oli aktiiviaikanaan Savonlinnan edustaja SPR:n Mikkelin piirin yhdyskuntatyössä ja Savonlinnan ystävärenkaan
toiminnan suunnittelija.

T

änä syksynä tulee kuluneeksi 50
vuotta siitä, kun Savonlinnassa ryhdyttiin puuhaamaan seurakunnan
ja SPR:n ystävärengasta. Seurakuntasisar
Helena Koukkari tapasi työssään paljon
yksinäisiä vanhuksia, joille vapaaehtoisen
ystävän käynti silloin tällöin olisi tarpeellinen. Hän puhui ideastaan rovasti Kusti
Korhoselle ja ruustinna Kirsti Korhoselle. Näin oli siemen kylvetty, ja kevättalvella 1968 seurakunnan edustajien mukaan
tuli SPR:n Savonlinnan osasto. Heti pantiin toimeksi ensimmäinen kurssi, josta 30
vapaaehtoista sitoutui ystävätoimintaan.
Rouva Ally Kestilä oli vuosikymmeniä
SPR:n edustajana ystävärenkaan toimikunnassa. Hän nostaa Kusti Korhosen ja
Helena Koukkarin alulle paneman työn
suureen arvoon. Myöhemmin työhön tuli
myös seurakuntasisar Anja Turunen. - He
aloittivat verkostoinnin ennen kuin koko
käsitettä oli olemassa. He olivat eteenpäin
katsovia ihmisiä, jotka ottivat ystävätoiminnan sydämen asiakseen. Se oli yhdyskuntatyötä, jota ennen muinoin maalaiskylissä tehtiin luontaisesti, kun katsottiin,

nouseeko yksin asuvan ihmisen mökistä
aamulla savu.
”-Seurakunta halusi ystävätoiminnan
kumppaniksi neutraalin Punaisen Ristin,
ja madalsi näin mukaantulon kynnystä”,
sanoo Ally Kestilä. ”-SPR korosti koulutuksessa vaitiolovelvollisuutta ja kuuntelemisen tärkeyttä. Yhteistyö oli edellä
aikaansa ja toimi hyvin. Parhaimmillaan
koulutettuja vapaaehtoisia ystäviä oli lähes
sata.”
Alkuvuosina ystävärenkaan sihteerinä
toiminut Kerttu Toiviainen kirjoitti pöytäkirjaan elokuussa 1976: ”Yleinen toteamus oli, että me ystävät emme olekaan se
antava puoli, sillä eroituksetta jokainen
tuntui itse saaneen niin runsaasti siunausta ja elämänkohtaloiden tuntemusta, että
olimmekin itse rikastuneet.”
Nyt 50 vuotta myöhemmin ystäviä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Ihmisten
elinikä on pidentynyt ja laitoshoito vähentynyt. Yhteiskunnallisten muutosten takia
yksinasuvien vanhusten määrä on kasvanut. Lakisääteinen hoito ei tarjoa lääkettä
yksinäisyyteen. Toisaalla virkeät, hyväkuntoiset eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat
etsivät mielekästä tekemistä vapaa-aikaan.
Diakoniatoimiston henkilökohtaisen tapaamisen ohella kohtaamisia välittää
”suurella sydämellä” eri järjestöjen organisoima vapaaehtoistyö. Se on laajentunut
kattamaan kymmenillä paikkakunnilla eri
elämänalueita. Auttajan on helppo löytää
kohteensa. Verkkosivuilta Vapaaehtoistyö.fi
voi klikata halutun paikkakunnan ja sieltä
silmäillä tehtäväluetteloa, joihin käsipareja
ja kuuntelevia korvia tarvitaan.
Savonlinnan sivuilla etsitään nopean toiminnan joukkoja kriisitilanteisiin,
emäntiä ilmaisruokailuihin, päivä- ja perhekerhojen sijaisrinkiläisiä, musiikin taitajia, hartauksien pitäjiä jne. Johtava diakonian viranhaltija Mari Kulmala on yksi
paikallisista koordinaattoreista. Hän tietää, ettei ystävän tarve ole sidottu ikään.
Paikkakunnalle muuttanut lapsiperhe
saattaa tarvita tilapäistä lapsenhoitoapua
tai opiskelija etsii punttisalikaveria. Ikäihmisten ystävän etsinnässä kontaktihenkilö
on diakoni Leila Mäkitalo.

”- Jokaisella tulisi olla vähintään yksi
laadukas ihmissuhde”, sanoo Leila Mäkitalo. Hän ei syyllistä omaisia vanhusten unohtamisesta, mutta perheen lisäksi tarvitaan muitakin ihmisiä. Mäkitalo
tietää, mitä vuosikausien sitoutuminen
vapaaehtoiseksi ystäväksi vaatii. Kursseilla on runsaastikin osanottajia, mutta
vain harva jää rekisteröityyn toimintaan.
Tarvetta on monenlaisesta avusta. Mäkitalo etsii mm. vanhusten ulkoiluttajia.
On vanhuksia, jotka eivät vuosikausiin
ole päässeet ulos. Kunnallinen kotihoito ja kotisairaanhoito huolehtivat oman
osuutensa, mutta hoitajilla ei ole aikaa istua vanhuksen kanssa pihakeinussa. Mari
Kulmala korostaa, että ystävän ei tarvitse
olla ammatti-ihminen. Jokaiselle halukkaalle etsitään sopiva kohde ja työnohjausta annetaan.

”Näin kun yhdess ollaan ..”
Seurakunnan ja SPR:n ystävärengas kutsuu vapaaehtoisia ystäviä seitsemän kertaa vuodessa kuukausikokouksiin, joissa
käsitellään ajankohtaisia teemoja. Kerran
vuodessa yhteiskokoontumisessa ovat
myös Linnalan vapaaehtoiset ystävät.
Elokuussa yhteistilaisuus oli seurakunnan
kesäkodilla Hirvaslahdessa. 26-vuotias
Maiju Poutiainen oli tullut sinne koto-

aan Savonrannalta. Hän on ollut SPR:n
ryhmäläisenä oopperajuhlien lipaskerääjänä ja syksyllä nälkäpäiväkerääjänä sekä
kahvitarjoilun avustajana palvelukodissa.
Kotipaikkakunnallaan Maijun apua saa
yksin asuva leskimies. ”-Tarvitsin tekemistä, kun ansiotyötä ei ole. Vuosi sitten
menin SPR:n sivuille ja löysin tehtävää”,
kertoo Maiju.
Sointu Matikainen ryhtyi vapaaehtoiseksi ystäväksi puolison kuoleman jälkeen
pari vuotta sitten. Muutakin surua perheeseen tuli. ”-Olin kotona yksin, mutta
halusin tulla ihmisten joukkoon. Kysyin
Leila Mäkitalolta mahdollisuutta tulla ystäväpalveluun. Tämä on ollut minulle tärkeä henkireikä. Matikaisella on näkövammainen ystävä, joka tarvitsee puhekumppania ja tekstinlukijaa.”
Kansainvälisessä liiketoiminnassa elämäntyönsä tehnyt Matti Lankinen on ollut SPR:n ystävänä kymmenkunta vuotta.
Hän on tehnyt havainnon, miten juurillaan maaseudulla asuvat ihmiset ovat tyytyväisempiä kuin kaupunkiin muuttaneet.
Ystäväpalvelulta hän toivoo enemmän
”miesten juttuja”, tekemistä ja liikunnallisia aktiviteetteja. Miehiä ystävätoimintaan
tarvitaan lisää.

”Musiikissa on ihmeellistä voimaa.”
Punkaharjun
kappeliseurakunnan rakastettu
kanttori Kari Pykäläinen täytti
elokuussa 60 vuotta.
Karin merkkipäivää juhlistettiin
Punkaharjun kirkossa 3.9.
Syntymäpäiväkonsertissa
esiintyivät seurakunnan
kanttorit yhdessä Karin kanssa.
Konserttiin saapui yli 200
vierasta. Kirkon penkit
olivat täynnä ja tunnelma
kattoakin korkeammalla.

K

ari Pykäläinen aloitti kanttorina
Punkaharjulla vuonna 1983. Vuodet eivät ole kuluttaneet Karin
työniloa ja -intoa. ”Musiikissa on ihmeellistä voimaa. Musiikki lohduttaa surussa
ja luo juhlatunnelmaa ilon hetkellä. On
kunnia olla mukana esimerkiksi häissä ja
hautajaisissa. Niissä hetkissä, joista monelle jää koko elämän kestäviä muistoja”,
Kari kertoo. ”Sehän meidän tehtävämme
on. Kaikki seurakunnan työntekijät palvelevat seurakuntalaisia niillä lahjoilla, jotka
meille on suotu.”

Huikeasta kokemuksestaan huolimatta Kari pitää soittotaitoa yllä harjoittelemalla aktiivisesti ja intohimoa musiikkia
kohtaan riittää myös työn ulkopuolella.
Kari on laulanut Savonlinnan oopperajuhlakuorossa ja esiintynyt mm. Liekitmusikaalissa ja Marjatta Pokelan Mörköoopperassa.
Vapaa-ajallaan Kari kuuntelee klassista
musiikkia. ”Suosikkisäveltäjiäni ovat Beethoven, Mozart ja Bach. Venäläisistä säveltäjistä suosikkini on Prokofjev ja nykysäveltäjistä Manuel de Falla.” Mutta mikä

on kanttorin lempivirsi? ”Kaikki virret
ovat lempivirsiä! Tällä hetkellä eniten koskettaa virsikirjan lisävihkosta löytyvä virsi 905 ’Seppä taivaallinen’. Virren sanat
perustuvat Kolbeinn Tumasonin runoon
vuodelta 1208.”
”Seppä taivaallinen ja armollinen,
käy luokseni armossasi.
Sinä myös minut loit,
lahjaksi kaiken soit.
Voin sinua nyt palvella.”

”Rakkaat
seurakuntalaiset.
Kiitos muistamisesta
syntymäpäivänäni.
Siunattua elämää teille
kaikille!”
Kanttori
Kari Pykäläinen

Maija Jalkanen

Kysy parisuhteesta!

P

erheasiain neuvottelukeskus aloittaa palstan, jossa käsitellään parisuhteeseen ja perheeseen liittyviä
teemoja. Lähetä kysymys tai kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista: Perheasiain neuvottelukeskus, Väinönkatu
2, 57100 Savonlinna tai sähköpostitse:
perheneuvonta.savonlinna@evl.fi.
Kysymykset julkaistaan nimettöminä.

Maiju Poutiainen, Sointu Matikainen ja Matti Lankinen nauttivat Hirvaslahden kesäkodin
herkullisesta lounaasta vapaaehtoisten ystävien kokoontumispäivänä.

JUMALANPALVELUS

Multaiset kädet
Useiden vuosien jälkeen sain mennä toimittamaan messua entiseen
kotiseurakuntaani. Monet tutut kädet pysäyttivät minut miettimään kuinka erikoinen on alttarilla syntyvä yhteys ihmisten välillä.
Eräänkin miehen kädet olivat minulle aivan tutut, siitä huolimatta,
että en koskaan ollut jutellut hänen kanssaan hyvän päivän toivotuksia enempää. Joka sunnuntai isot, multaiset, paljon työtä tehneen vanhan miehen kädet olivat olleet avoimena vastaanottamaan
Herramme ruumiin. Niistä käsistä tuli minulle tutut ja rakkaat.
Alttarilla syntyvä yhteys on selittämätön ja järjen vastainen. Järki ei taivu uskomaan ihmisten välistä yhteyttä, joka syntyy kosket-

tamatta ja puhumatta. Järki ei liioin taivu ymmärtämään yhteyttä,
joka syntyy Jeesuksen ruumiin ja veren syömällä ja juomalla ihmisten ja Jumalan välille.
Usko ei ole järjen vastaista eikä järjen mukaista vaan sen yläpuolella. Usko on elämistä, usein se on myös kokemista ja tekemistä.
Jeesuksen seuraajat kutsuvat usein itseään tien kulkijoiksi. Jeesukseen uskominen on hänen seuraamistaan. Jeesus on tie, totuus ja
elämä. Tiellä tarvitsemme ehtoollista. Tervetuloa messuun!
Leena Paintola, johtava kappalainen

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa
terapeuttista apua silloin kun parisuhde
uhkaa ajautua tai on jo ajautunut karikolle. Pariterapiassa puolisoita autetaan
hahmottamaan parisuhdettaan ja siihen
vaikuttavia seikkoja sekä tutkimaan siinä olevia kipukohtia. Pariterapeuttisessa
työskentelyssä lähestymiskulmia on useita.

Sukupuunäkökulma
Puolisot tulevat parisuhteeseen omista
taustoistaan ja perhe koostuu erilaisista
suhteista. Sukupuupiirroksella selvitellään,
millainen kummankin lähtöperhe on ollut, missä kohtaa sisarusparvea on syntynyt, ja millaisia rooleja siinä on omaksunut. Myös puolisoiden ikä ja ikäero sekä
edeltävä parisuhdehistoria vaikuttavat
omalla tavallaan siihen, miten suhteeseen
asettuu.

Parisuhteen vaiheet
Ensimmäinen vaihe on rakastuminen, jolloin tunteet ovat voimakkaita. Siitä siirrytään itsenäistymisen eli eriytymisen vaiheeseen, jolloin jompikumpi puolisoista
alkaa tuntea tarvetta ottaa etäisyyttä. Moni
pariskunta eroaa tässä vaiheessa. Kyseessä
on kuitenkin normaali, asiaankuuluva parisuhteen kehitysvaihe. Puolisot tarvitsevat
eriytymistä voidakseen jatkossa kokea läheisyyttä. Eriytymisen vaihetta seuraa uudelleen lähestyminen, jota voidaan kutsua
rakastamisen vaiheeksi. Siinä molemmilla
on riittävästi omaa tilaa ja yhdessä rakennettu yhteinen elämä. Se sisältää yhteisiä
tavoitteita, unelmia ja päämääriä.
Perheen perustamisen näkökulma
Ensimmäisen lapsen syntymä vaikuttaa
radikaalisti puolisoiden elämään. Kolmas
henkilö astuu kuvioihin mukaan. Suhdeverkosto perheessä laajenee. Uuden isän ja
äidin parisuhde joutuu helposti koetukselle. Haasteena on, miten jakaa vanhemmuutta ja samalla pitää riittävän hyvää
huolta parisuhteesta.
Lapsen kehitysvaiheet aktivoivat myös
vanhempien varhaisten vaiheiden tunnekokemuksia. Miten suhtautua lapseen,
joka muuttuu kapinoivaksi teiniksi? Lapsen kotoa muutto on myös iso muutos.

Vuorovaikutuksen näkökulma
Lapsuusajan vuorovaikutusmallit kulkevat mukana omaan parisuhteeseen.
Puolisoiden vuorovaikutusta voidaan
tarkastella kolmen tason näkökulmasta:
arkipuhe, puhe sisäisyydestä ja puhe suhteesta. Pariterapia antaa mahdollisuuden
opetella puhumaan siitä, mitä parisuhteelle kuuluu, mitä siltä toivoo ja mitä
tarvitsee.

Kiintymyssuhteen näkökulma
Kun puolisoiden välinen tunneyhteys uhkaa katketa, synnyttää se reaktioita, jotka
johtuvat kiintymystarpeiden aktivoitumisesta. Toiset reagoivat siihen hyökkäämällä,
toiset vetäytymällä tietämättä, että ovat vahvojen, syvien tunteiden vallassa. Reaktiot
pahentavat tilannetta entisestään ja luovat
puolisoiden välille kielteisen kehän, joka
ilmenee riitelynä, ja ”mykkäkouluna”. Pariterapiatyöskentelyssä puolisoita autetaan
kuuntelemaan omaa oloa, omia tunteita ja
tarpeita ja ilmaisemaan niitä puolisolle.
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SEURAKUNNASSA TAPAHTUU
Seurakuntamme tapahtumat kirkollisissa ilmoituksissa viikoittain
Rantasalmen kappeliseurakunnan tapahtumat Rantasalmen lehdessä keskiviikkoisin.
Enonkosken, Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien sekä Savonrannan kirkkopiirin tapahtumat Puruvesi-lehdessä torstaisin.
Kaikki tapahtumat Itä-Savossa perjantaisin.
Tapahtumakalenteri myös osoittessa savonlinnanseurakunta.fi • Liity someseurakuntaan facebook.com/savonlinnansrk

Majatalo-rukousseminaari ja Majataloilta la 16.9.

Veisataan yhdessä kanttori
Katariina Kokkosen johdolla

klo 16.00 Jukka Jämsénin Majatalo-seminaari Seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
klo 18.00 Majataloilta Savonlinnan Tuomiokirkossa. Musiikista vastaavat Pekko Simojoki ja EtCetera-kuoro. Puhujavieraana Ilkka Puhakka ja Jukka Jämsén.

18.9. klo 18 Avoimista ovista -virsi-ilta Talvisalon kappelissa
11.10. klo 18 Tahtosi tiellä -virsitunti Tuomiokirkossa

Sadonkorjuumyyjäiset
la 23.9. klo 11-13 Savonlinnan
Seurakuntakeskuksessa

Metallimessu
la 30.9. Kerimäen kirkossa
Tässä ehtoollismessussa tutut virret on
taottu metalliseen muotoon. Tapahtumassa käynnistetään kesän 2018 riparit. Metallimessu on osa reformaation juhlavuotta.

Kaalikeittoa ja -laatikkoa sekä marjapuuroa
annoksina ja omiin astioihin, kaalikääryleitä, karjalanpiirakoita sekä syksyn satoa ja
herkullisia leivonnaisia. Arpajaiset lähetystyön hyväksi.

Kehitysvammaisten kirkkopyhä
su 17.9. klo 10 Tuomiokirkossa
Saarnan pitää Vaalijalan kehitysvammapappi
Sanna Hynninen.

Puuhamessu su 24.9. klo 10
Pääskylahden kirkossa
Tule tekemään ja kokemaan yhdessä koko
perheen jumalanpalvelus. Kesto noin 45 min.
Jumalanpalveluksen jälkeen tarjolla lounas.

Tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherra Sammeli
Juntunen p. 044 776 8016
Messu Tuomiokirkossa
sunnuntaisin klo 10.
Ad Sextam -rukoushetki
arjen keskellä keskiviikkoisin klo 12.
Enonkosken
kappeliseurakunta
Aluekappalainen
Pekka Auvinen
p. 0447768050
Jumalanpalvelus Enonkosken kirkossa sunnuntaisin klo 10. Kaksoispyhinä jälkimmäisenä
pyhänä ei ole jumalanpalvelusta.
Ke 20.9. klo 18 Kotiseutuilta srk-talossa. Kalle
Husson dokumenttielokuva Operaatio Ruispuuro. Kahvit.

Su 1.10. Mikkelinpäivän
perhemessu, kirkkokahvit srk-talossa.
To 5.10. klo 13 ikäkausisyntymäpäiväjuhlat
srk-talossa. Asianomaisille lähetetään kutsukirje juhliin.
Enonkosken luostari
Su 29.10. klo 13 Messu
ja kirkkokahvit.
Su 16.9. klo 10–14 Sieni
ja marjaretki. Kokoonnutaan luostarin pihamaalle
sään mukaisesti pukeutuen. Mukana kaksi astiaa ja
sieniveitsi, pieni tarjoilu järjestetty. Sienioppaana Anja
Kuronen Savonlinnasta.
Lokakuussa puutarhatalkoissa laitetaan piha talvikuntoon. Päivämäärä
Enonkosken kirkollisissa
ilmoituksissa.
Luostarista voi vuokrata
tiloja ja sinne voi tehdä ret-

ken. Lisätietoja luostariyhteiso@luostariyhteiso.fi
Osoite Ihamaniementie
848.

Kerimäen
kappeliseurakunta
Aluekappalainen,
rovasti Toivo Loikkanen p.
050 540 6111
Messu talvikirkossa joka
sunnuntaisin klo 10.
Punkaharjun
kappeliseurakunta
Aluekappalainen
Henrik Koponen
p. 044 776 8052
Messu sunnuntaisin klo 10.
Rantasalmen
kappeliseurakunta
Vs. Aluekappalainen
Susanna Vihavainen
p. 044 776 8083
Jumalanpalvelus joka
sunnuntaisin klo 10.

Kaikenikäisten brunssi ja
Mikkelinpäivän messu
su 1.10. klo 9.30-12 Punkaharjulla
Tervetuloa viettämään lempeää yhteistä aamua Punkaharjun seurakuntatalolle aamiaisen ja kaikenikäisten messun merkeissä.

Juhla, uudispuuro ja kahvit
srk-talossa.

Vanhusten kirkkopyhän messu
ja kirkkokahvit su 1.10. klo 10
Rantasalmen kirkossa

Mikkelinpäivän perhemessu
su 1.10. klo 10
Kerimäen talvikirkossa

Savonrannan
kirkkopiiri
Aluekappalainen
Jaakko Parkkinen
p. 044 776 8049
Messu sunnuntaisin
klo 10.
22.10. klo 10 Perhemessu.
Diakonia
Vaikeassa elämäntilanteessa voi tarvita apua
ja tukea arjessa jaksamiseen. Ota silloin
rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöihin.
Seurakuntamme diakoniapäivystykset:
Savonlinnan seurakuntakeskus
(Kirkkokatu 17)
ma, ti ja to, pe klo 9-11,
p. 044 555 2579.

Enonkosken seurakuntatalo (Kirkkotie 8)
ma klo 9-11,
p. 044 755 0152.
Kerimäen seurakuntakoti (Urheilukuja 2) ma
ja pe klo 9-11 ja to 8-10,
p. 050 540 6114.
Punkaharjun seurakuntatalo (Oikotie 10)
ma ja ke p. 050 310 0193.
Rantasalmen Kirkkorinne (Kirkkotie 3)
ma-pe klo 8-10,
p. 040 8385 5412.
Savonranta seurakuntakoti (Pappilantie 17)
ti klo 9-11,
p. 044 755 0152.
Lähetystyö
Su 1.10. klo 11.30-13
Marttojen valmistama
sadonkorjuulounas
Savonlinnan seurakuntakeskuksessa.

SEURAKUNTAUUTISET

¤
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Sadonkorjuun kiitospäivän
messu ja vanhusten
kirkkopyhä su 15.10. klo 10
Enonkosken kirkossa

Lounaan jälkeen Kroatian ev.lut. kirkon radio-työ
ja paikallinen työntekijä Nenad ”Neno” Hadzihajdic Sanansaattajista
kertoo työstään. Mukana
myös Seija Uimonen ja
Timo Lankinen.
Pe 6.10. klo 11-16 leivonnaisia myytävänä
Lähetyssopessa, Sääminginkatu 4.

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

Toimitus: p. 044 776 8047 • savonlinnan.tiedotus@evl.fi
Savonlinnan seurakunta • p. 015 576 800 (vaihde auki ma 9-15, ti-pe 9-13) • Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi • savonlinnanseurakunta.fi

