AVAINASIAA

savonlinnanseurakunta.fi

SEURAKUNTAUUTISET
Enonkoski • Kerimäki • Punkaharju • Rantasalmi • Savonranta • Savonlinna

N:o 1 helmikuu 2017

Reformaation juhlamessu
keräsi väkeä
s. 4-5

Talvisalon 6 C -luokka
ikäkausisyntymäpäivillä
s. 2

Hiippakunnan
kerhonohjaajat koolla
s. 3

Saattohoito
puhuttaa
s. 6

2 - N:o 1 helmikuu 2017 • SEURAKUNTAUUTISET • savonlinnanseurakunta.fi

savonlinnanseurakunta.fi • SEURAKUNTAUUTISET • N:o 1 helmikuu 2017 - 3

Auta Armias, kerhonohjaaja

ELÄMÄNMENOT
Viikot 47-2016 - 5-2017

Kastetut
Samu Aleksi Auravuo, Manu Toivo Kasper Kettunen,
Veeti Oskari Tapio Lindström, Aliisa Elsa Amanda Viuho.
Lola Helmi Alexandra Paavilainen, Eemeli Matti Edvard
Härkänen. Riina Justiina Huoman (Ke), Vertti Sakari Hämäläinen (Ke). Janni Emilia Tolvanen (Rs).
Aana Linda Juuti, Helmi Sivia Heikkinen, Eemil Aleksanteri Saariniva.
Tea Katarina Seppänen, Daniil Seppänen, Viljami Emil
Kaskinen, Kiia Sofia Orvokki Astikainen, Patrik Topias
Laitinen. Joe Väinö Verneri Kero (Ke).
Lilian Alma Ilona Astikainen, Nuppu Helmi Marjatta
Hämäläinen, Ronja Aino Maria Kärkkäinen, Aku Elias Käyhkö, Jere Eerik Tapani Pennanen, Väinö Ensio
Seppä. Emma Lilja Sofia Anttonen (Pu), Emma Julia
Christina Honkasalo (Pu), Onni Mikael Siitonen (Pu).
Minja Ida Maria Hämäläinen, Hermanni Patrik Raassina, Jooa Kasper Redsven. Pihla Aino Edith Ahonen
(Pu). Veini Viljami Vihavainen (Rs).
Maco Kalevi Nikkonen. Teemu Miika Matias Härkänen
(Ke). Ella Saimi Aurora Puronaho (Pu). Silja Emma Alisa Leminen (Rs).
Anna Lilja Talvikki Kormano. Teemu Miika Matias Härkänen (Ke). Ella Saimi Aurora Puronaho (Pu). Silja Emma
Alisa Leminen (Rs).
Pihla Mariela Pirinen.
Nuppu Martta Matilda Kosonen, Ella-Maria Palonen,
Alexandra Olivia Martikainen, Veera Emma Sofia Pimiä,
Iida Olivia Turunen, Niilo Nestori Simonen. Eevi Alissa
Liukko (En). Aapo Juhani Kukkonen (Ke). Kasper Valtteri Venäläinen (Pu).
Ilona Silja Aurora Lounela, Sanni Tellervo Parviainen,
Suvi Emilia Rasanen. Urho Tapani Kiviaho (Ke). Edit
Alviina Kekäläinen (Pu).
Emil Hugo Juhani Kesälahti, Alma Lyydia Lajunen, Iida
Olivia Lievonen, Eino Johannes Pajunen, Onni Veikko
Valtteri Viinanen. Teemu Kristian Räsänen (Ke).

Kuolleet
Esko Kullervo Kosonen 94v, Inkeri Luostarinen 93v,
Onni Poutanen 89v, Pirkko Leena Kiuru 81v, Urpo Juhani Leikas 75v. Eeva Anna-Liisa Niskanen 84v (Sr).
Anna-Riitta Tellervo Loikkanen 59v (En). Irma Orvokki Saloranta 93v (Ke). Eila Annikki Pulkkinen 82v (Rs),
Raimo Kalevi Pulkkinen 81v (Rs).
Sirkka Marjatta Kainulainen 90v, Niilo Anselmi Korhonen 88v, Kerttu Liisa Rautiainen 86v. Kerttu Jalkanen
91v (Ke), Kerttu Annikki Martikainen 90v (Ke). Vieno
Elina Kosonen 91v (Pu), Reino Kalevi Kosonen 87v
(Pu), Seppo Jussi Puhakka 77v (Pu). Signe Kaarina
Juutilainen 84v (Rs).
Toini Tuulikki Hiltunen 93v (Sr). Armas Juho Tukiainen
92v (Ke). Anna Leena Anttinen-Pitkänen 100v (Rs), Esa
Juhani Ruuskanen 65v (Rs).
Silja Sinikka Tuunanen 89v, Toivo Juhana Pöllänen
82v, Senja Sisko Luukkainen 76v, Seija Hulda Kokkonen 76v. Onni Ilmari Mutikainen 73v (Ke). Pirkko Liisa
Uotila 77v (Pu).
Aili Kyllikki Jäske 91v, Sirkka Liisa Suhonen 87v, Soini
Armas Paunonen 86v, Kaino Eliina Redsven 84v, Maria Tuulikki Terävä 78v, Maija Liisa Karppinen-Seppänen
76v, Seppo Sakari Laurikainen 71v, Ahti Olavi Eronen
64v, Maija-Liisa Heiskanen 50v. Jari Ensio Gustafsson
62v (Sr). Vilho Olavi Kinnunen 93v (Ke), Jalo Ferdinand
Väisänen 91v (Ke), Kari Erkki Juhani Turtiainen 65v
(Ke). Kaija Kyllikki Ketolainen 93v (Pu). Reijo Johannes Eronen 76v (Rs).
Irma Kaarina Toivanen 87v.
Väinö Jalmari Vänskä 84v, Raija Anneli Silvennoinen
73v. Onni Viljam Kero 94v (Pu). Anna Maria Partanen
87v (Rs).
Lilja Sirkka Unelma Kapanen 97v, Anna Liisa Pesonen
88v, Maija Sinikka Hämäläinen 87v, Anja Katri Mustonen 84v, Antti Luukkonen 81v, Jorma Antti Matias
Bruun 76v, Vuokko Helinä Kiiskinen 75v, Pekka Aapeli
Kukkola 66v. Teuvo Kalevi Turunen 87v (En). Taito Sakari Sallinen 83v (Ke).
Maire Sanelma Tolvanen 96v, Vilho Veikko Litmanen
79v, Seppo Juha Sakari Silvennoinen 64v, Maarit Helinä Karppinen 51v. Hilda Lydia Nousiainen 89v (En),
Alli Mirjam Kyllikki Rautiainen 79v (En). Toini Marjatta
Juuti 92v (Ke), Jussi Kaarlo Sakari Lankola 73v (Ke).
Senja Pirkko Ilona Pulkkinen 77v (Pu). Riitta-Liisa Kasper 77v (Rs).
Ester Emilia Koikkalainen 91v, Maija Marjatta Hirvonen
89v, Arvo Olavi Ärväs 86v, Niilo Armas Jääskeläinen
85v, Anja Anneli Ruonakangas 82v, Viljo Olavi Pulkkinen 81v, Raine Katri Annikki Rissanen 77v, Pertti Juhani
Ossi 75v, Esa Heimo Kalevi Kaskinen 74v, Terho Olavi
Jaatinen 73v. Kerttu Eelin Hirvonen 81v (Sr). Esa Alvari
Männynsalo 83v (En). Eeva Anneli Rinkinen 79v (Ke).
Iida Tynkkynen 94v (Pu), Kyllikki Lydecken 93v (Pu). Erkki Einari Kinnunen 89v (Rs), Ulla Linnea Soini 70v (Rs).
Aino Annikki Käyhkö 91v, Elli Johanna Pesonen 90v,
Mikko Pesonen 89v, Ulla Marjatta Nuopponen 88v,
Anja Anneli Eronen 85v, Urho Olavi Nokelainen 81v,
Raimo Johannes Palkeinen 68v. Tyyne Ester Kastikainen 91v (Sr). Mirjam Tellervo Turtiainen 86v (Ke).
Arvi Samuel Rönkkönen 88v (Rs), Helvi Utriainen 87v
(Rs), Raimo Kalevi Kettunen 83v (Rs), Osmo Antero
Tiainen 78v (Rs).

Talvisalon 6 C -luokan lausujat esiintymässä ikäkausisyntymäpäivillä: vasemmalta Sofia Hirvonen, Matias Hohtari, Sanni Nuopponen, Jasmo Räty, Saara Härkänen, Iida-Helmiina Paju ja Anni Hyyryläinen.

”Tahtoisin toivoa sinulle jotakin oikein hyvää.
Enkelin siipien havinaa ja iloa, onnea syvää!”

Mikkelin hiippakunnan kerhonohjaajapäivät pidettiin 21. tammikuuta Savonlinnan seurakeskuksessa.
Tapahtumaan osallistui yhteensä 124 kerhonohjaajaa
12 eri seurakunnasta. Päivän aikana kerhonohjaajat
osallistuivat kolmeen eri pajaan, jotka oli jaettu kolmeen eri aihealueeseen: toiminta, tieto ja virkistys.
Tiedon pajoissa käsiteltiin lähetystyön kysymyksiä
ja maahanmuuttajia kerhoissa, kerhonohjaajan teesejä ja periaatteita teesipajassa ja hartautta aistittiin
eri näkökulmista Haista hartaus - pajassa.
Toiminnan pajoissa keskityttiin tarinoihin toiminnallisten menetelmien ja sorminukketeatterin
kautta. Digitaalisessa askartelussa ihmeteltiin mitä
erilaisia sovellutuksia digitaalisuus voi askarteluun
tuo. Pajassa rakennettiin LittleBits komponenteista
vempaimia ja tehtiin banaanista syntetisaattori tai
peliohjain.
Virkistyksen pajoissa päästiin rentoutumaan Luther -elokuvan parissa, leikittiin eeppisiä leikkejä leikkipajassa ja kaupunkisuunnistamaan mobiililaitetta
hyödyntäen.
Päivä päättyi Rantasalmen kappeliseurakunnan
nuorista kootun Aikarauta -yhtyeen tahdittamaan
kansanlaulumessuun. Messun laulut on sanoitettu
uudestaan tuttujen suomalaisten kansanlaulujen säveliin. Ensi vuoden kerhonohjaajapäivät järjestetään
Heinolan seurakunnassa.
Teksti ja kuvat: Jaakko Vanttaja

Kerhonohjaajat saivat valita yhdeksän eri pajavaihtoehdon välillä. Tarjolla oli Leikkipajaa, Popcornia ja elokuvaa sekä Lähetystyötä.
Pajoja vetivät Helena Kaipio, Kristiina Rankila, Sakari Seppälä, Anna Lamberg, Sari Kaunismäki, Juha Hakala ja Jukka
Peltola.

Kutsu esiintymään seurakunnan järjestämillä ikäkausisynttäreillä 18. tammikuuta
meni tällä kertaa juuri oikeaan osoitteeseen. Talvisalon koulun 6 C-luokkalaiset vierailivat seurakuntakeskuksen juhlassa ja kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että vierailu
oli tosi hyvä juttu.
Päivään valmistauduttiin kunnolla opettaja Nina Kuninkaisen johdolla: juhlaan kutsutut ikäihmiset saivat kuunnella koululaisten musiikkiesityksen sekä
sinne varta vasten sepitettyjä runoja.
- Me saatiin aiheeksi joko eläin, talvi tai
onnittelu ja me luettiin ne siellä juhlassa
mikrofoniin, kertovat nuoret.
Nuorten mielestä vanha on jotain 70 -75
-vuotias, vaikka juttujen perusteella monen

”Jääkiekkokaukalossa kova
vilske on aivan mahdoton.
Kun yksi liukastuu
ja jalkansa satuttaa,
niin muut tulee auttamaan
ja vie hänet sairaalaan.”
Jasmo

”Lumi peitti järven jäät,
illaksi saapuivat jääkylmät säät.
Hämärä koitti ajoissa,
ei leiki lapset enää majoissa.”
Sofia

isovanhemmat ovat vasta viisikymppisiä.
Kuutosluokkalaiset tykkäävät kuunnella
vanhojen juttuja, vaikka ne ovatkin välillä höpsöjä.
Aika monen ukki tai mummo on kuitenkin ehkä maailman paras tai tekee ainakin parhaita karjalanpiirakoita tai on aina
melkein mökillä. Yhdellä on Joensuussa
600 joulutonttua, toinen joogaa ja kävelee
käsillään ja joku pystyi lopettamaan tupakoinnin vielä vanhana. Yksi joutui myymään auton pois ja toinen ei osaa laittaa

JUMALANPALVELUS
Sunnuntai
12. helmikuuta,
3. sunnuntai
ennen
paastonaikaa.
5. Moos. 7: 6-8
Fil. 3: 7-14
Matt. 19: 27-30.

Ansaitsemattoman armon äärellä
Kohta se alkaa – paasto. Aika valmistautua kristikunnan suurimpaan juhlaan. Aika luopua omastaan, jotta joku muu voisi
saada enemmän. Aika pysähtyä Jumalan eteen ja muistaa,
mitä kaikkea hyvää hän on ihmisille antanut silkasta armosta.
Jos kyseessä ei ole ämpäri, jonkin saaminen ilmaiseksi
on vaikea painaa kalloon. Kaikki maksaa tässä maailmassa.
Siksi on hyvä pysähtyä ennen pääsiäistä ja antaa itselleen
mahdollisuus oivaltaa Jumalan armon syvyys. Hyvä paikka
pysähtymiseen on messu.
Lämpimästi tervetuloa kirkkoon!
Johanna Tykkyläinen

seurakuntapastori

what´sapp-viestejä, vielä!
Ikäkausisyntymäpäiväsankareiden mukaan lähteneissä onnittelukorteissa oli pienet onnittelurunot, mutta kuutosluokkalaiset haluavat muistuttaa vielä että: mummonakin voi vielä löytää poikaystävän ja
kannattaa käydä lenkillä. Ja ajatella kaikki
asiat hyvin puolin!
Teksti ja kuvat: Pia Rask

”Kävelin lumista polkua pitkin,
huomasin, kun yksi hiutale
tippui maahan.
Sitä seurasi tuhat samanlaista,
kohta oli jo iso
lumikinos edessäni.”

Kerhonohjaajapäiville osallistui nuoria ja työntekijöitä yhteensä 12 seurakunnasta. Savonlinnan kerhonohjaajia edustivat päivillä muiden mukana Jenni Hirvonen ja Vili Hämäläinen.

KIRKKOHERRALTA

Saara

Raamattuluento
ja ehtoollinen
to 16.2, 23.2., 16.3.,
23.3. ja 30.3.
Tuomiokirkossa klo 18.

Enonkosken kirkon
130-vuotisjuhlamessu
su 5.3. klo 10
seurakuntatalossa tarjotaan
ateria ja kahvit.

Leikkipajassa opittiin uusia leikkejä ja koettiin vauhdin hurmaa. Soutukilpailun jälkeen hymy
oli herkässä. Vas. Fiina Tuunanen, Veera Kemppi ja Jenni Hirvonen.

Pysy sanassa, ajassa ja kasassa
Seurakuntamme vietti tammikuun
lopulla yhdessä Helsingin Kallion
seurakunnan kanssa reformaation
merkkivuoden tapahtumaa. Lauantaina 21. päivä oli esitelmiä ja
paneelikeskusteluja reformaation
yhteiskunnallisesta ja kirkollisesta
merkityksestä.
Tuossa yhteydessä Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo piti esitelmän aiheesta ”Mitä nykykirkko
voisi ottaa reformaatiosta opiksi?”
Hän kiteytti vastauksensa kolmeen
teesiin: ”pysy sanassa, pysy ajassa ja
pysy kasassa.”
Mielestäni Teemu oli oikeassa.
Kirkolle on ratkaisevan tärkeää py-

syä Jumalan sanassa. Se tarkoittaa,
että kirkko pitää julkisesti esillä
Raamatun sanomaa Luojastamme
ja siitä, mitä hän on Jeesuksessa
tehnyt ihmiskunnan hyväksi. Tämä
on tehtävä sillä tavalla, että sanoma
Jumalan armosta tuodaan kohtaamaan nykyajan ihminen ja hänen
kysymyksensä ja haasteensa. Nämä
kysymykset ja haasteet ovat eri seurakunnille ja eri yksilöille erilaisia.
Silti niihin on suhtauduttava siten,
että kirkko ei hajoa, vaan pysyy kasassa, yhteisessä uskossa.
Nämä kaikki kolme kohtaa ovat
haasteellisia. Nykyaika ei arvosta
Jumalan sanaa ja siksi kirkollakin

on suurena kiusauksena perustella
olemassaolonsa jollain muulla kuin
sanomallaan. Toisaalta kiusauksena
on se, että kirkko jämähtää entiseen
tyyliinsä ja aktiivijäsentensä tyytyväisenä pitämiseen eikä osaa tai uskalla kohdata sisäpiirinsä ulkopuolella olevia ihmisiä ja ajattelutapoja.
Selvästi nähtävänä on on myös
kirkon jakautumisen vaara. Ns.
”konservatiivit” ja ”liberaalit” nokittelevat toisiaan äkäisinä, niin kirkossa kuin yhteiskunnassakin.
Näitä haasteita ei ratkaistu eikä
ratkaista reformaation merkkivuoden juhlinnan avulla. Mielestäni
seurakuntamme yhteistyö Kallion

seurakunnan kanssa on kuitenkin
askel hyvään suuntaan. Vaikka seurakuntamme ovat erilaisia, saatoimme yhdessä pitää esillä Jumalan sanaa, keskustella nykyajan haasteista ja iloita kristittyjen yhteydestä.
Uskon, että sama jatkuu kesäkuun
10.-11. päivän ”Kirkko täyteen!” –
tapahtumassa, jossa tarkoituksena
on täyttää maailman suurin puukirkko Jumalan sanan kuulijoilla.
Osa reformaation juhlaviikon esitelmistä sekä saarnat on luettavissa
seurakuntamme kotisivuilta osoitteessa: http://www.savonlinnanseurakunta.fi/tutki-uskoa/reformaatioviikko-20171.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra
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Reformaation merkkivuosi käyntiin Savonlinnassa
Yhteistyö Helsingin Kallion seurakunnan kanssa polkaistiin käyntiin tammikuun 21. päivänä Reformaatioviikko
2017 -tapahtumassa Wanhalla Casinolla. Kerimäen Kirkko täyteen! -viikonloppua kesäkuussa pohjustettiin asiantuntijaesitelmillä, ryyditettiin kiihkeillä keskusteluilla, kostutettiin reformaatio-oluilla ja siunattiin juhlamessulla.

Illan
päätteeksi
esiintyi
muusikko
Joose
Keskitalo.

Wanhan Casinon aamupäivän panelistit yhteiskuvassa. Eturivissä vasemmalta pastori Visa Viljamaa, aluekappalainen Jani Lamberg, pastori Mari Mattsson, kirkkoherra Sammeli Juntunen, pastori Laura Huovinen ja kansanedustaja Hanna Kosonen. Takarivissä vasemmalta: kirkkoherra Teemu Laajasalo, toiminnanjohtaja Pekka Hautakangas, professori Antti Raunio ja kaupunginjohtaja Janne Laine.

Reformaatioviikko 2017 -tapahtumassa lähestyttiin reformaatiota monesta eri näkökulmasta ja aamu lähti jykevästi käyntiin professori Antti Raunion esitelmällä. Raunio
puhui reformaation yhteiskunnallisesta vaikutuksesta Pohjoismaissa.
- Lutherin uskonkäsityksen mukaan ihmisen toiminnan
piti suuntautua pelastuksen tavoittelun sijaan nimenomaan
toisiin ihmisiin, yhteisöön ja luomakuntaan. Kun ihminen
on vapaa kaikesta pyrkimyksestä kelvata Jumalalle, hän on
myös vapaa toimimaan lähimmäisen ja koko luomakunnan
hyväksi, kertoi Rautio.
Luterilainen sosiaalietiikka on tarjonnut hyvän perustan
hyvinvointiyhteiskuntamme syntyyn. - Katekismuksensa
tunteneet pohjoismaalaiset ovat oppineet kunnioittamaan,
rakastamaan ja palvelemaan vanhempia ja esimiehiä, kuten
myös auttamaan ja tukemaan lähimmäisiä heidän kaikissa

tarpeissaan. Vähä Katekismus ei sano suoraan paljonkaan
ihmisten yhteisöstä, mutta sen opetuksilla on luonnollisesti ollut vaikutusta sosiaaliseen eetokseen, sanoi Raunio.
Esitelmää seurasi paneelikeskustelu, johon ottivat osaa
kansanedustaja Hanna Kosonen, kaupunginjohtaja Janne
Laine ja Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo.
Kirkkoherra Teemu Laajasalo käsitteli omassa esityksessään Lutherin merkitystä ja oppia nykykirkolle. Laajasalo
kiteytti opit kolmeen teesiin: nykykirkon tulisi pysyä sanassa, ajassa ja kasassa. Sanassa pysyminen on Laajasalolle
rohkeaa jumalapuhetta kaikessa kirkon perustoiminnassa.
Kasassa pysymisellä Laajasalo rohkaisi kirkkoa pitämään
itsellään vuosisataisia yhteiskunnallisia ja historiallisia rooleja. Ajassa pysyminen on ollut näistä kolmesta leimallisinta
Kallion seurakunnalle.

Reformaatio-oluita oli tarjolla kolme: savonlinnalainen Martti Tripel sekä Stadin Panimon Martti ja Käthe. - Lutherin vaimo Käthe pani
miehelleen olutta kotipanimossa, joten he olivat edelläkävijöitä käsityöläisoluiden valmistamisessa, kertoi olutmestari Pasi Kosonen,
toinen vasemmalta. Maistelijoina myös Jussi Rytkönen, Hanna Kosonen ja Esko M. Laine.

-Kirkon pitää mennä ihmisten keskelle ja luo eikä jäädä
nuuhkimaan vain omaa lammaslaumaansa, sanaili Laajasalo.
Kalliossa kirkon ovet pidetään auki joka päivä ja siellä on
päivittäin rukoushetkiä, raamatunlukua ja messu. Kallion
kirkko on myös mukana Helsingin kirkkojen ringissä, joka
vuorotellen majoittaa kodittomia.
Yhteiskristillisen Loisto-yhteys ry:n toiminnanjohtaja Pekka
Hautakangas oli otettu siitä, että Laajasalo oli saanut sydämelleen unelman koskien Savonlinnan aluetta: Kerimäen kirkon
täyttyminen kesäkuun 11.-12. päivinä Jumalan sanan tähden.
Hautakangas puhui myös rohkeudesta, jota Sanassa pysyminen edellyttää ja jota Lutherilla oli. Hän kertoi myös, mitä
ihmisistä välittäminen oli saanut aikaan Savonlinnassa, kokemuksistaan Savonlinnan seurakuntien hyvästä yhteistyöstä

ja uusista toimintamuodoista. Lopuksi hän halusi rohkaista
Laajasaloa muistamaan, ettei hän taistele yksin merkittävällä
paikallaan, vaan hänen puolestaan rukoillaan täälläkin.
Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen
oli perehtynyt reformaation syntyvaiheisiin ja tutkinut sitä
Lutherin kirjeenvaihdon valossa.
- Reformaatiossa Luther sai tavalliset ihmiset innostumaan
kristinuskon ydinsanomasta, eli siitä, että Kristuksessa Jumalan armo on tullut meidän tasollemme, eikä sitä tarvitse
eikä voi ansaita, sanoi Juntunen.
Kommenttipuheenvuoron käytti Kotimaa-lehden toimittaja Jussi Rytkönen, joka Juntusen tavoin vetosi uskon juuriin ja perussanomaan.

- Nykyään yleistynyt käytäntö puhua vain ihmisoikeuksista
tai tasa-arvosta vääristää kirkon itseymmärrystä: toki sillä
saa julkisuudessa pisteitä ja hyväksyntää. Kirkon ainoa oma
asia on evankeliumi. Sitä ei julista kukaan muu maailmassa,
muistutti Rytkönen.
Illaksi tapahtuma siirtyi Casinon uudelle puolelle, jossa
dosentti Esko M. Laine johdatti yleisön oluen maailmaan.
Luther oli tunnetusti oluen ystävä ja juoma mainitaan monissa hänen kirjoituksissaan. Säämingin vanhoja voudintilejä
tutkinut Laine kertoi, että myös täällä perinteinen olutkulttuuri jatkui reformaation aikana. Vasta 1700-1800 -luvuilla
oluen rinnalle tullut paloviinan käyttö aiheutti alkoholin
liikakäyttöön liittyvät ongelmat.

Savonlinnan seurakunta on ottanut pienen riskin liittäessään oluen mukaan merkkivuoden juhlintaan.
-Toivon totisesti, etteivät ihmiset tässä aseta olutta reformaation edelle, vaan tarkoituksenamme on tietysti mennä asia
edellä. Ja samalla tavoin kuin Lutherkin, me suhtaudumme
asiaan kohtuudella, sanoo kirkkoherra Sammeli Juntunen.
Seurakunta ei ole lähtenyt mukaan liiketoimintaan, vaan
Martti Tripel - oluen myynnin ja markkinoinnin hoitaa kokonaan savonlinnalainen Mustan Virran Panimo.
Sunnuntain juhlamessuun osallistui runsaasti väkeä. Kirkkokahveilla seurakuntakeskuksessa pohdittiin kahden hyvin erilaisen seurakunnan välistä yhteistyökuviota. Useita
puheenvuoroja käytettiin ja usko kesän tavoitteen täyttymiseen on suuri.
- Uskon, että tästä syntyy vielä jotain paikallista suurempaa,
sanoi kirkkoherra Laajasalo.

Teksti ja kuvat: Pia Rask
Kallion kirkkoherra Teemu
Laajasalon hyväntuulisuus
tarttui paneelikeskustelussa.

Pohjoismaiset yhteiskunnat
ilmentävät hyvin reformaation käsityksiä oikeudenmukaisuudesta, köyhyyden
voittamisesta, kohtuullisesta
elämästä, Jumalan rakkaudesta sekä uskon ja rakkauden suhteesta. Mutta samanaikaisesti tietenkin vaikuttavat myös muut näkemykset
ja katsomukset, esimerkiksi
taloudellinen liberalismi, kertoi professori Antti Raunio
Itä-Suomen yliopistosta.

Sunnuntain juhlamessun toimittivat kirkkoherrat Laajasalo ja Juntunen yhdessä Kallion ja Savonlinnan seurakunnan papiston kanssa.
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Saattohoidossa ei ole sankareita

- Päätös saattohoidosta on useimmiten järkytys kaikille. Toimenkuvaamme kuuluu yhtä
paljon potilaan sekä omaisten kuuntelu tässä
tilanteessa. Myös saattohoito-termi saattaa
pelästyttää. Yhtä hyvin voitaisiin puhua myös
siirtymisestä palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon, sanoo Janhunen.
- Meidän tärkein työvälineemme on kuuntelu
ja läsnäolo. Kannustamme myös tunteiden ilmaisuun, vaikka yleensä tässä tilanteessa purkautuvat viikkojen väsymys, huoli, ahdistus,
pelko ja jopa aggressiot. Meidän pitää pysyä
äärimmäisen hienotunteisina ja tuntosarvet
herkkinä, sanoo Janhunen.
Saattohoidossa potilaalle ei enää yleensä
anneta suonen sisäistä nesteytystä tai antibiootteja eikä potilasta elvytetä. Kaikista ylimääräistä kipua tuottavista toimenpiteistä,
jopa verikokeista, pidättäydytään. Nesteitä
ja ruokaa annetaan niin kauan kuin potilas
pystyy ja haluaa niitä nauttia.
Suurimpana huolena potilailla ja omaisilla
on yleensä kipulääkityksen riittäminen. Kuolemanpelkoon ja ahdistukseen pyritään jo heti
alussa vastaamaan kuuntelemalla, keskustelemalla sekä antamalla rauhoittavaa lääkettä
tarvittaessa. Myös kivun hoitoon panostetaan. Mahdollisten kipujen huomioiminen,
tarkkailu ja oireiden hoito on ensiarvoisen
tärkeää.
- Mahdollisimman hyvä henkisen ja fyysisen
kärsimyksen hoito on tavoitteemme. Meillä
on käytössä erilaisia kipupumppuja, joista
potilas voi itse ottaa lisäannoksen kipulääkettä jos kivut kovenevat. Nykyisin on hyvin

Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 7768016.
La-su 11.-12.2. Perinteiset
Naisten- ja miesten päivät.
La klo 9 srk-keskuksella, puhujina rovasti Hannu Päivänsalo
ja pastori Inkeri Puputti, klo 14
Kerimäen kirkkokuoron Tuomaslaulu -konsertti, su klo 10
messu Tuomiokirkossa. Kirkkokahvit Säämingin srk-talolla.

tehokkaita kipulääkkeitä käytössä ja kysymme
hyvin usein potilaalta kipulääkityksen riittävyyttä. Palliatiivinen sedaatio, eli potilaan
nukuttaminen on myös mahdollista, kertoo
Janhunen.

Su 12.2. klo 12 Messu
Pääskylahden kirkossa.
Ma 13.2. klo 13 Arto Liukon
yhteislaulutuokio Kellarpellon srk-kodissa.

Sedaatiota voi myös itse toivoa. Paha olo
ja ahdistus riittää saamaan nukutuksen viimeisiksi hetkiksi.

Ti 14.2. klo 13 Arto Liukon
yhteislaulutuokio Pääskylahden srk-talossa.

Joskus potilas siirtyy saattohoidosta vielä
kotiin ”lupapaikkalaiseksi”, jolla on oikeus
omalla päätöksellään tulla mihin aikaan tahansa osastolle hoitoon.

Su 19.2. klo 10 Nuorekas
messu Tuomiokirkossa.
Juntunen, Paju, Kokkonen,
Raassina, Gospelprojekti.
Ke 22.2. klo 18 Pikkukirkon
rukoushetki yhdessä ortodoksiseurakunnan kanssa.

Jotkut potilaat ovat osanneet valmistautua
kuolemaansa ja tulevat osastolle rauhallisin
mielin. Vanha ihminen voi jopa toivoa, että
pääsisi jo pois.
- Nuoret omaiset saattavat olla hyvin ahdistuneita ja peloissaan ja arkailevat lähestyä
hoitajia. Ehkä vaikein ryhmä ovat murrosikäiset joihin on vaikeaa saada joskus mitään
kontaktia.
Saattohoito-osastolla kaikki tunteet ovat
sallittuja eikä saattohoitoon tulevien tarvitse
leikkiä sankaria.
- Kyllä minäkin joudun tsemppaamaan silloin, kun potilaana on vaikka itseäni nuorempi ihminen, työkaveri tai naapuri. Joskus
vapailta palatessani saatan huomata, etten
ehtinytkään sanoa viimeisiä sanoja jollekin
potilaalle. Ja kyllä täällä usein huumorikin
kukkii, kertoo Janhunen.
Osasto 2:lla yö on avautumisen aikaa. Usein
potilaat avautuvat hoitajille, kun on tarpeeksi
rauhallista. Joskus hoitajat toteuttavat myös
viimeisiä toiveita: käristemakkaraa, ulkoilua,
tupakan polttoa, Skype-yhteyttä tai järvinäkymää.

Juntunen, Kokkonen, arkkipiispa Leo, piispa Seppo Häkkinen, Savonlinna-Säämingin
kirkkokuoro.

Jorma Marjokorpi

Musta ja varista isompi
korppi on helppo havaita
talvisessa luonnossa. Se kiertelee päivän mittaan pitkiä
matkoja maanteiden varsilla
ja järvenselillä etsien ravinnokseen liikenteessä kuolleita eläimiä tai kalastajilta
jääneitä pikkukaloja. Helmikuussa voi nähdä korpin
soidinlentoa huimine temppuineen; se pudottautuu
korkealta kieppejä tehden
ja erikoisia sointuvia ääniä
ronkkumisen väliin päästel-

len. Maaliskuussa korpinpesässä jo haudotaan munia.
Korppia pidetään yhtenä älykkäimmistä linnuista.
Luontokuvaajat sanovat, että
se kykenee laskemaan viiteen
tai kuuteen. Jos viisi henkeä
menee kuvaushaaskalla piilokojuun ja neljä palaa takaisin,
korppi tajuaa, että kojuun jäi
yksi, eikä tule lähellekään kojua. Jos kojuun menijöiden
joukko kasvaa, korppi sekoaa laskuissaan ja saattaa tulla
kojun lähelle, vaikka kaikki
eivät olisikaan poistuneet.
Ruotsalaisessa tutkimukses-

Ti 14.3. klo 13 yhteiset ikäkausisyntymäpäiväjuhlat
seurakuntatalossa. Ilmoittautuminen diakonissalle.

Enonkosken
luostari:
Su 19.2 ja 12.3 klo 13 Messu ja kirkkokahvit.
Ke 22.2.klo 18 Musisoidaanko yhdessä? Voit tuoda mukanasi oman soittimesi.
Päätämme illan teehetkeen
ja iltarukoukseen kappelissa,
oppaana kesäkanttori Kasper
Korhonen.
La 11.3 klo 12- 18 Avointen
ovien tutustumispäivä, rukoushetket klo 12 ja 18, päiväkahvit klo 15.
24-26.3 Rukousmaalausretriitti ”Pyhän Hengen äidilliset voimat” ohjaajina
taideterapeutti Heidemarie
Hillebrecht ja retriitinohjaaja Lahjamarjatta Korhonen.

Potilaalle annetaan mahdollisuuksien mukaan
yksityishuone ja peti omaiselle löytyy myös tarvittaessa. Pappi käy antamassa sielunhoitoa ja
syöpäyhdistyksellä on vapaaehtoisia kuuntelijoita,
jotka ovat potilaille hyvin tärkeitä. Omaisille Janhunen haluaisi tarjota myös kahvia ja virvokkeita.

Teksti ja kuvat:
Pia Rask

Su 12.3. klo 12 Messu
Pääskylahdessa. Juntunen,
Raassina.

Lisää aiheesta kotisivuillamme:
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/sairaana-ja-sairaalassa

sa on osoitettu, että korppi Viikinkienkin kerrotaan pion yhtä älykäs kuin simpans- täneen merillä purjehtiessi, jota on pidetty eläimistä saan mukana korppeja, jotka
viisaimpana. Tulos kyseen- lähetettiin etsimään maata.
Islannin sanoalaistaa teorian
taan löytyneen
siitä, että älykkorppien avulkyys olisi riip”Korppi
la.
puvainen aion yhtä
Vaikka korpvojen koosta.
älykäs
kuin
pi
Vanhassa
Simpanssin ja
simpanssi”
testamentissa
korpin aivoilla
luetaan saason 26-kertaitaisten eläinnen kokoero.
Raamatussa Nooa päästi ten joukkoon, Jumala käski
korpin ensimmäisenä elä- korppeja pitämään huolta
vänä olentona ulos arkista profeetta Eliasta Keritin puvedenpaisumuksen jälkeen. rolla. Jumala käytti halvek-

Su 19.3. klo 13 Messu Oravin rukoushuoneella. Auvinen, Pykäläinen.
Su 26.3. klo 10 Puuhamessu Pääskylahden kirkossa.
Paju, Raassina.

sittua lintua palvelijanaan.
Muuallakin Raamatussa korpit mainitaan esimerkkeinä
siitä, miten Jumalan hyvyys
ja huolenpito ulottuu saastaisina pidettyihin ja syrjittyhin. Psalmissa 147 sanotaan,
että Jumala ”ruokkii korpin
pojat, jotka huutavat nälissään”. Jeesus opettaa: ”Katsokaa korppeja: eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, ei niillä
ole vajaa eikä varastoa, ja silti
Jumala ruokkii ne. Kuinka
paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut!”

Diakonian arkimessu Pääskylahden kirkossa torstaisin klo 10.30.
Raamattuluento ja ehtoollinen Tuomiokirkossa to
16.2, 23.2., 16.3., 23.3. ja
30.3. klo 18.

Enonkoski:
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 0447768050.
Su 19.2. messu klo 10.
Saarnaa Erja Kalpio Elystä.
Kirkkokahvit ja seurat.
Su 26.2. Gideonien kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Su 5.3. klo 10 Enonkosken kirkon 130-vuotisjuh-

Ke 1.3. klo 18 Iltakirkko talvikirkossa. Tykkyläinen.
Su 26.3. klo 10 Marian ilmestyspäivän messu talvikirkossa.
Lähetyspyhä: messun jälkeen lähetyslounas seurakuntakodilla.
Lähetyssihteeri Sakari Seppälä
tuo terveisiä Afrikan matkalta.

Punkaharju:
Aluekappalainen Henrik Koponen
p. 044 7768052.
Pe 10.2. klo 11 alk. Hernerokkamyyjäiset srk-talolla yhteisvastuun hyväksi. Omiin astioihin 5e/l.
Su 12.2. klo 11.30 Herännäisseurat seurakuntatalolla.
Su 19.2. klo 10 Kaikenikäisten
helmiäismessu. Pystykahvit.
Ikäkausisyntymäpäiväjuhlat seurakuntatalolla messun jälkeen.
Ota mukaan rukoushelmesi.

Kinkerit: Ke 1.3. klo 18 Vuoriniemi. Su 12.3. klo 11 Ystäväntupa.
To 23.3. klo 18 kirkonkylä srk-talo.

Rantasalmi:
Aluekappalainen Jussi Leppäniemi p. 040 531 7916.
To 2.3. klo 11 alkaen Hernerokkamyyjäiset S-marketin kulmalla.
Omat astiat, 7e/l.

Ma 13.3. klo 13 Arto Liukon
yhteislaulutuokio Kellarpellon srk-kodissa.

Ke 15.3. klo 18 Paastonajan virsiä Talvisalon kappelissa. Kokkonen.

Ti 28.2. klo 11-12 Laskiaismyyjäiset seurakuntakodilla. Laskiaispullia ja hernekeittoa omiin
astioihin. Tuotto yhteisvastuun
hyväksi.

Su 26.2. klo 15 Kalevalanpäivän
juhla seurakuntatalolla.

Ke 1.3. klo 18 Tuhkakeskiviikon messu Tuomiokirkossa. Tyni, Malinen.

Ti 14.3. klo 13 Arto Liukon
yhteislaulutuokio Pääskylahden srk-talossa.

paistoa, lokariauto, lumimummo.
Jäänveiston SM-kisojen palkintojen jako klo 15.

Ke 22.2. klo 18-21 iltakirkko hiljentymistä varten.

Ti 28.2. klo 11-13 Laskiaismyyjäiset srk-keskuksessa.
Hernekeittoa omiin astioihin,
kahvia ja pullaa.

KATSOKAA TAIVAAN LINTUJA

Korppi

lamessu. Seurakuntatalossa tarjotaan ateria ja kahvit.

Su 26.2. klo 10 Puuhamessu Pääskylahden kirkossa.
Tykkyläinen, Kokkonen.

- Joskus minulta kysytään, että miten tätä työtä kestää? Onhan tämä usein surullista ja haikeaa, mutta 36 työvuoden jälkeen tuntuu, että olen juuri nyt oikeassa
paikassa, sanoo Janhunen.

VALTUUTETULTA

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

Tuomiokirkkoseurakunta:

Savonlinnan terveyskeskuksen osasto 2:n oikea nimitys
on kuntoutusosasto. Sairaanhoitaja Hannele Janhunen ei
aina saa saatella potilasta ulko-ovelle kuntoutettuna. Hän
on osaston saattohoitovastaava ja saattaa potilaan useimmiten hautausurakoitsijan autoon.
Päätös saattohoidosta tehdään yleensä erikoissairaanhoidon hoitavan lääkärin toimesta tai
sitten os.2:en lääkäri tekee sen yhdessä potilaan ja omaisten kanssa.

TAPAHTUMIA

Lisätietoja tapahtumista www.
luostariyhteiso.fi/kalenteri

Savonranta:
Aluekappalainen Jaakko
Parkkinen p. 044 7768049.
Jumalanpalvelukset srkkodilla sunnuntaisin klo 10.
Savonrannan kinkerit: Aiheena Reformaatio 500 v:
Su 12.3. klo 13 Rönkkötalossa ja ma 13.3. klo 10
Vanhiksella.

La 18.3. klo 10-15 Naistenpäivä
Kirkkorinteellä. ”Hyvät ja hankalat
tunteet naisen elämässä”, kirjailija-psykologi Anja Laurila. Kahvi 9.45. Lounas klo 12.30,10e.
”Suomi 100 v. suvun naisten tarinan kautta”, prof. Maarit Kaimio.
Keskustelua, yhteislaulua.

Kohtaamisia
Oli kesä 1964. Opettajaksi valmistuttuani lähdin Englantiin kielikouluun.
Ennen opiskelun alkamista Cambridgen Kings Collegessa, vietin pari viikkoa Lontoossa. Päivisin vaeltelin museoissa ja taidegallerioissa. Yöt vietin The
House of Restissä, joka on eläkkeellä
olevien lähetyssaarnaajien lepokoti.
Kävin usein Tate Galleryssä ja vietin
pitkiä aikoja Resurrection -nimisen
suuren maalauksen äärellä. Ylösnousemuksen päivänä haudat ovat auenneet ja ihmiset nousevat pimeydestä
valoon ja tervehtivät toisiaan. Juuri
sillä hetkellä he eivät vielä tiedä, mikä
on heidän tuleva kohtalonsa. Ihmisten ilmeet ovat sekä helpottuneita että
hämmentyneitä ja pelokkaitakin.
Eräänä päivänä taulun ääreen pysähtyi afrikkalaistaustainen muslimimies. Keskustelimme maalauksen herättämistä tunteista ja ajatuksista. Mies
kertoi uskonnon merkitsevän hänelle
paljon. Hän halusi tietää, mitä uskontoa minä tunnustan. Lähtiessään jatkamaan galleriakierrostaan hän sanoi hyvästellessä toivovansa meidän tapaavan
toisemme suuressa ylösnousemuksessa. Mutta arveli kuitenkin sen olevan
mahdotonta eri uskontomme takia.
2006 talvella tyttäreni muutti perheen pieneen Cavershamin kylään ison
kaupungin kupeeseen. Aivan naapurustossa on roomalaiskatolinen kirkko,
jonka heleät kellot ilmoittavat aikaa ja
kutsuvat messuun. Seurakuntalaisilla
näytti olevat kirkossa vakiopaikat. Minäkin löysin omani kirkon takaosasta.
Pappi toivottaa ihmiset tervetulleeksi
ja hyvästelee messun jälkeen. Seuraan
messun kulkua teksti- ja virsikirjasta.
Laulan mukana, kun tuttu melodia
soi. Ulkopuolisuuden tunne tulee silloin, kun ehtoollista jaetaan. Meidän

Arja Saarikoski
kirkollamme ei ole roomalaiskatolisen
kanssa ehtoollisyhteyttä. Mahdanko
tavata ylösnousemuksessa mukavan
iäkkään pariskunnan, jonka kanssa
jaan kirkonpenkin. Me tunnustamme eri uskoa.
Savonlinnan Tuomiokirkon puistossa järjestettiin syksyllä 2014 ulkoilmatapahtuma, jossa kohtasin burmalaisen äidin tyttärineen. Kymmenvuotias
tyttö osasi suomea jonkin verran, ja
englantiakin auttavasti. Äiti kertoi olevansa onnellinen rauhasta ja siitä, että
perhe on koossa. Tytär paljasti unelmansa: Hän haluaa isona opettajaksi.
Kun kerroin omasta opettajataustani,
hän halasi minua ja sanoi tulevansa
niin isoksi naiseksi kuin minä. Se oli
koskettava kohtaaminen. Heidän uskontotaustaansa en tiedä, mutta mekään emme ehkä eriuskoisina voi iankaikkisuudessa kohdata.
Kun lentokoneesta katselee alas maahan, valtioiden rajat eivät erotu, eivät myöskään uskontojen rajapinnat
näy. Yksittäiset ihmiset kohtaavat myös
eriuskoisina toisensa rauhanomaisesti.
Instituutiot, valtio ja kirkko, vartioivat
rajojaan. Se on niiden tehtävä.
Mutta tiedämmekö varmasti, mitä
Jumala tahtoo, sillä hän on ylempänä
kuin meidän ymmärryksemme.

Ke 29.3. klo 18 Ilta pariskunnille Wirtaamolla, Ohitustie. Vieraana Ulla Juntunen Sln perheas.
neuvott.keskuksesta. Kahvitarjoilu.

Kirkkokatu 17.

Askartelun lomassa
Sammeli Juntunen
kertoo reformaatiosta.

Su 26.3. klo 11 Marianpäivän kalalounas srk-kodilla,
tuotto yhteisvastuukeräykselle.

Kerimäki:

RUSKARETKI

Aluekappalainen, rovasti
Toivo Loikkanen p. 050 540
6111.

Kiiruna - Lofootit Kilpisjärvi 12.-18.9.

Jumalanpalvelukset talvikirkossa sunnuntaisin
klo 10.

Hinta 935 e/hlö 2-h huoneissa. Vetäjät: Esko Kontinen, Mika Siekkinen ja
Sirpa Litmanen.

Su 26.2. klo 11-13

LASKIAISTAPAHTUMA
Hernekeittoa, makkaran-

TÄYTEEN!
-pinssi-ilta
ke 15.2. klo 18 seurakuntakeskuksen
pikkusalissa,

Ke 29.3. klo 13 Ikäkausi
syntymäpäivät tammi-kesäkuussa 70,75,80,85, 90-100
vuotta täyttäville srk-kodilla.

kellotapulilla yhteisvastuun hyväksi.

KIRKKO

Kymmenen Suomen parasta veistäjää kokoontuu kilpailemaan Suomen jäänveistomestaruudesta teemalla Suomi100. Veistäminen alkaa Kerimäen kirkkopuistossa
lauantaina 25.2. klo 9.

Lisät. ja ilm. 1.3. menn.
p 044 7550 152
sirpa.litmanen@evl.fi
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Kinkerit 2017
Kristittynä nykyajassa
”Pukeutukaa ystävällisyyteen...”

Naisten- ja miestenpäivät Savonlinnassa 11.-12.2. 2017

Mistä löydän rauhan ja levon?

Kol. 3:12-14

Pietolansaari - Kakonsalo - Soilukka - Kiviapaja - Ahvionniemi- Ahvionsaari - Mikkolanniemi - Tuohisaari - Liistonsaari: to 16.2. klo 17 Asko ja Leena Kosonen, Mikkolanniementie 663.
Haukiniemi - Varparanta - Niittylahti: su 19.2. klo 14 Aimo ja
Eira Kaartinen, Tervahaudantie 22.

Lauantai 11.2. seurakuntakeskus, Kirkkokatu 17
Klo 9 aamukahvit ja yhteinen aloitus.
Klo 9.45 raamattutunti miehille alakerrassa rovasti Hannu Päivänsalo ”Kesä on jo
lähellä” ja naisille salissa pastori Inkeri Puputti ”Lepoa sanasta” Klo 10.30 jaloittelua.
Klo 10.45 raamattutunti miehille Hannu Päivänsalo ”Kuormien alta lepoon” ja naisille
Inkeri Puputti ”Rauhaa anteeksiantamuksesta”
Klo 11.30 lounas.

Inkeri Puputti

Ahvensalmi - Oravi - Juvola: su 26.2. klo 13 Oravin rukoushuone, Kiramontie 3.

Klo 12.30 yhteinen raamattutunti salissa Hannu Päivänsalo ”Rauhan ja uskon perustus”

Keloharju - Lehtiniemi - Haapala: su 26.2. klo 14 Haapalan
rukoushuone, Rinkiläntie 60.

Klo 14.45 toivevirsiä, vetäjänä lähetyssihteeri Sakari Seppälä, kanttori Reko Tammi.

Kaartila - Ikoinniemi - Ritosaari - Pitkälä - Laakkola - Moinniemi: su 5.3. klo 14 Hannu ja Helena Heikkinen, Ikoinniementie 570.

Sunnuntai 12.2.
Klo 10 messu Tuomiokirkossa, saarna rov. Hannu Päivänsalo, liturgi kirkkoherra Sammeli
Juntunen, kanttori Katariina Kokkonen.

Moinsalmi - Pesinki - Nikaniemi - Pellossalo - Kosola: su
12.3. klo 14 Nuorisoseura Kielon talo, Moinsalmentie 2124.
Loikansaari - Luhtinen - Pirhiänniemi - Kallislahti - Pihlajalahti - Otavaniemi - Kommerniemi: ke 29.3. klo 17 Höök,
Pölläskyläntie 408.
Otathan oman Raamatun mukaan!

Ryhmä
itsemurhan tehneiden
läheisille alkaa 7.3.
Läheisen kuolemasta tulee olla vähintään puoli vuotta. Ryhmä on suljettu ja kokoontuu 10 kertaa, kerran viikossa klo
17.30-19. Ohjaajina toimivat sairaalateologi Satu Valkonen ja
kriisityöntekijä Eira Pennanen. Tied. ja ilm. 28.2. mennessä:
ark. klo 10-17 puh. 0440-273700. Ilmoittautumisen yhteydessä varataan henkilökohtainen keskusteluaika ryhmänohjaajien kanssa.
Järj. SLN:n Kriisikeskus ja SLN:n seurakunta

Toimintailta 1.–7.-luokkalaisille

Vapaa
pääsy!

Klo 14 Kerimäen kirkkokuoron Tuomaslaulu -konsertti, johtajana kanttori Reko Tammi.
Klo 15.30 lähtösiunaus.

Klo 11.30 Yhteisvastuu-kirkkokahvit ja musiikkia Säämingin seurakuntatalossa, lähetyssihteeri Sakari Seppälä, kanttori Katariina Kokkonen.

Oletko kokenut
”kuolleen Jumalan” kipua?
Oletko kokenut kipeästi Jumalan poissaolon
ja vaikenemisen?
Tällainen kokemus voi syntyä esimerkiksi surun,
sairauden, kuoleman, hengellisen etsinnän tai elämän muun vaikean kokemuksen keskellä. Silloin
voi tuntua kuin Jumala olisi kuollut - ei Hän näe tai
kuule minua.
Jos Sinulla on tällainen kokemus, toivoisin että
voisit jakaa sen kirjoittamalla minulle kokemuksestasi os. pastori Jaana Paju, Savonlinnan seurakunta, Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna.
Kirjoitukset tulee lähettää nimettömänä eikä niihin vastata.
Pyydän kirjoituksia osana Helsingin hiippakunnan
ja Kirkon Koulutuskeskuksen järjestämän Sielunhoidon erityiskoulutuksen 2015-2017 päättötyötä.
Päättötyöni osana valmistelen kärsimysviikon lauantaihin 15.4.2017 Savonlinnan Tuomiokirkkoon
klo 16 rukoushetken ”Kuolleen Jumalan kipu?”
Tarkoitukseni on liittää lähetettyjä kirjoituksia osaksi rukoushetken toteutusta. Liitä siksi kirjoitukseesi lupa kirjoituksesi tai sen osien esittämiseen tai
kirkkotilaan esille asettamiseen tilaisuudessa sekä
kirjalliseen taltiointiin varsinaisessa päättötyössäni. Päättötyö kirjallisessa muodossa (tilaisuudessa
käytettyine kirjoituksineen) tarkastetaan koulutuksessa syyskuussa 2017 ja päättötyö arkistoidaan
myös myöhemmin luettavaksi.

Hannu Päivänsalo
Lähetyssopen
tuotteita myynnissä
ja arpajaiset.

LÄHETYSTYÖ
Pe 3.3 ja 31.3. klo 11-16 leivonnaisia myytävänä Lähetyssopessa, Sääminginkatu 4.
La 11.2. klo 9-16 Naisten- ja miestenpäivillä
myytävänä Lähetyssopen tuotteita sekä arpajaiset lähetystyön hyväksi.
Ti 14.2. klo 16-18 Makujen maailma, srkkeskuksen kappelikahviossa. Ystävänpäivän
kunniaksi.
Pe 17.2. klo 17 Kansainvälinen ilta Savonlinnan kristillisellä opistolla.
To 16.3. klo 9-12 Rovastikunnan järjestämä
yleisötilaisuus Savonlinnan srk-keskuksen kappelikahviossa. Lähetys- ja kansainvälisentyön hiippakuntasihteeri Timo Rosqvist
luennoi aiheesta ”Lähetys muutoksessa”. Ilmoittautuminen klo 12 ruokailuun 10.3. mennessä p. 044 776 8095 tai sähköpostilla
marjo.a.korhonen@evl.fi.
Pe 24.3. klo 17 Kansainvälinen ilta Savonlinnan kristillisellä opistolla.

Piplia-polku esityksien harjoitukset
Tervetuloa uudetkin näyttelijät Savonlinnan seurakuntakeskuksen kappelikahvioon 23.2., 23.3.
ja 20.4. klo 18.

Kirjoitukset pitää lähettää pe 3.3.2017 mennessä.

Ystävänpäivän laulelot

Ilmoittaudu viimeistään

Ti 14.2. klo 13 Linnalan opisto, Sotilaspojankatu 7,
mus.op. Maija Keskinen. Laulutuokion jälkeen kahvitarjoilu klo 13.45.

ed. päivänä klo 12 mennessä

Järj. Linnalan opisto, Savonlinnan seurakunta ja SPR

puh. 015 576 8029 tai
www.savonlinnanseurakunta.fi/kouluikaisille

Aunus kirkkopyhä

Savonlinnan seurakuntakeskuksessa
Kirkkokatu 17

5.3. Jumalanpalvelus klo 10 Tuomiokirkko, jonka
jälkeen ruokailu, kirkkokahvit sekä Aunus-tilaisuus,
srk-keskus, Kirkkokatu 17. Vieraina Aunuksen seurakunnasta nuorisotyön- ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Torstai 23.2. klo 17–19.30
Säämingin seurakuntatalossa
Sääminginkatu 4

Torstai 23.3. klo 17–19.30

Järjestää Savonlinnan seurakunnan Aunus-tukiryhmä

Donkkis Big Night on junioreiden toiminnallinen ilta..
Järj. Savonlinnan seurakunta ja
Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys

Piirakkamyyjäiset
Aunuksen seurakunnan hyväksi pe 24.3. alkaen klo
12. Savonlinnan seurakuntakeskuksessa.

SEURAKUNTAUUTISET

¤
SAVONLINNAN
SEURAKUNTA

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!

Laskiaismyyjäiset
ti 28.2. klo 11-13 Savonlinnan srkkeskuksessa, Kirkkokatu 17.
Myytävänä hernekeittoa annoksina
ja omiin astioihin sekä kahvia ja laskiaispullaa.

Toimitus: p. 015 576 8025, 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

