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”Jumala puhuu
- puhukaamme Jumalasta!”
Lauantai 6.2.

Sunnuntai 7.2.

09.00-10.00 Aamukahvit

Klo 10.00 Naisten- ja miestenpäivien
juhlamessu
Savonlinnan Tuomiokirkossa,
saarna Olli Seppänen,
liturgina Ville Särkkä.

10.00-10.45 Naisten raamattutunti:
”Mitä Jumala puhuu minulle minusta?” - Erja Kalpio
Miesten luento: ”Jumala puhuu Israelin historian
kautta nykyajalle” - Olli Seppänen

Messun jälkeen Yhteisvastuu-keittolounas ja kahvi seurakuntakeskuksessa
(vapaaehtoinen ruoka-raha).

11.00-11.45 Miesten luento: ”Jumala puhuu Suomen historian
kautta nykyajalle” - Olli Seppänen
Naisten raamattutunti: ”Mitä Jumala puhuu minulle
elämästä?” - Erja Kalpio

Naisten- ja miestenpäivien jälkeen
klo 13.00 Teuvo V. Riikosen luento
”Mitä Lähi-idän kriisin taustalla?”
seurakuntakeskuksessa.

12.00-13.00 Yhteinen lounas
13.00-14.00 Yhteinen raamattutunti: ”Ylistä Herraa minun sieluni!”
Ihmisen vastaus Jumalan puheeseen - Erja Kalpio
14.00-14.30 Iltapäiväkahvi

Päivillä myydään
kirjallisuutta ja
lähetystyön tuotteita.

14.30-15.30 Yhteinen luento: ”Miksi Jumalasta voi puhua
nykyaikana?” - Sammeli Juntunen

”Jumala puhuu
15.30-16.00 Toivevirsiä - kanttori Minna Malinen
– puhukaamme Arpajaiset!
Tervetuloa myös yhteiskristillisen Braxen kuoron konserttiin
Jumalasta!”
Tuomiokirkkoon klo 18.00!
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Martta Johanna Lotta Hartikainen,
Jesse Jare Eemeli Mourujärvi, Eeli
Onni Kalevi Piironen, Milla Lotta
Linnea Pirinen, Matilda Talvikki
Thil. Toivo Rasmus Mikael Kosonen (Pu).
Tytti Kristiina Forss, Väinö Eino
Mikael Korhonen, Aapo Eemil Oskari Soisalo. Onni Elmeri Naukkarinen (Ke). Roni Heikki Oskari Poraharju (Pu).
Joel Emil Hentunen, Lauri Kalervo
Taneli Laitinen, Oiva Benjam Pietinen. Aapo Eemil Sakari Soisalo.
Vilho Oiva Hannes Virtanen (Ke).
Malla Iida Matleena Honkanen,
Reetta Ida Marketta Juvonen, Niklas Onni Antero Matikainen, Mirko Manu Parjanen, Miilia Seela
Silve Pasanen, Helmi Lilja Emilia
Pentikäinen, Iina Sisko Unelma
Saksman.
Stella Sofia Taurén.
Vertti Niko Kasperi Kosonen, Oliver Väinö Viljami Luukkonen, Rune
Asmo Makkonen, Verneri Eino
Aapeli Muhonen. Vili Onni Valtteri
Behm (Ke), Viljo Jon Alex Mutikainen (Ke). Ville Frans Eemil Leppäniemi (Rs).

Jyrki Heikki Juhani Savolainen ja
Santra Sisko Inkeri Syrjälä.
Marko Juhani Liukko ja Minna Pauliina Karppinen (En).

Suhtautumisesta maahanmuuttajiin
Savonmaa-lehdessä (20.1.2016)
haastateltiin lääkäri Eero Timgreniä. Artikkeli on saanut savonlinnalaiset keskustelemaan islamista ja
maahanmuutosta uudella innolla.
Jutussa oli muutamia varteenotettavia näkökohtia. Ikävää on se
ylitsevuotavan negatiivinen asenne
maahanmuuttajia kohtaan, joka niiden tiimoilta on (luultavasti vastoin
haastateltavan tarkoitusta) nettikirjoittelusta luettavissa. Siksi näen aiheelliseksi kommentoida artikkelia
lyhyesti. Käytän seuraavassa mm.
Jyri Paretskoin Iisalmen lehdessä
julkaistua kolumnia ”Tolkun ihmiset”, jota tasavallan presidentti
Sauli Niinistö mainosti fb-sivuillaan
30.1.2016. Käykää katsomassa, presidentin sivujen pitäisi aueta kaikille
fb:ssä oleville.
1.Savonmaa-lehden haastattelun
mukaan suomalaiset ovat ”jopa
hieman naiiveja hakijoiden motiiveista hakea turvapaikkaa”.
Tämä on varmaankin totta. Mutta
on muistettava myös, että ”tolkun
ihminen on valmis auttamaan apua
tarvitsevia, mutta ymmärtää, että
rajalliset resurssit on suunnattava
kaikista hädänalaisimmille. Tolkun

JUMALANPALVELUS
Leo Kalervo Pelkonen 92v, Erkki
Kalevi Partanen 84v, Pentti Juhani Kortelainen 83v, Risto Kalervo
Pelvo 78v. Hilma Maria Hirvonen
96v (En). Veli Harri Kalevi Harvistola 68v (Ke). Bertta Ester Pulkkinen 86v (Pu).
Helvi Lydia Moilanen 90v, Kalevi
Berg 83v, Reino Johannes Hytönen 81v, Leo Matti Ojalehto 77v,
Raija Anneli Saarinen 77v, Anne
Marika Juhola 40v, Jarno Antero
Pylkkänen 34v. Siiri Elna Kautonen 101v (Ke), Kaisa Mirjami Mononen 77v (Ke).
Sirkka Eleonoora Blomberg 93v,
Teuvo Emil Helminen 93v, Tauno
Antero Nikkonen 86v, Sisko Ester
Tarvonen 82v, Auvo Eero Johannes
Luostarinen 59v, Outi Marja Elina
Karhunen 50v. Yrjö Olavi Sairanen
85v (Ke).
Hilja Maria Kuronen 95v, Lilli Ronkanen 88v, Kaari Annikki Järvisalo 87v, Toini Ellen Tynkkynen 85v,
Aatto Juhani Kähkönen 75v, Matti
Olavi Toivanen 71v. Eino Pietari Tiainen 88v (En). Sirkka Impi Unelma
Kosonen 95v (Ke), Esko Silvennoinen 83v (Ke).
Kerttu Dagmar Ylösmäki 98v, Meeri Elina Leppänen 93v, Terttu Kaarina Muhonen 90v, Laina Orvokki
Kosonen 84v, Erkki Turtiainen 84v,
Eino Ensio Makkonen 82v, Mirja
Liisa Muhonen 82v, Erkki Johannes Mustajoki 74v, Tuija Marjukka
Saranlinna-Tiainen 70v. Helmi Suhonen 86v (Sr). Ritva Tuulikki Innanen 65v (En). Aino Mirjam Turtiainen 90v (Ke), Hannu Tapio Malinen
61v (Ke). Eine Annikki Valkeapää
90v (Pu). Kalle Juhani Ounasvuori 65v (Rs).
Viljo Petter Turtiainen 95v, Toini
Terttu Irene Hiltunen 92v, Tyyne
Seppänen 85v, Veikko Olavi Karjalainen 83v, Seppo Sakari Makkonen 80v, Helmi Immonen 79v,
Pentti Eino Kalevi Tenojoki 68v.
Arto Ensio Huoman 80v (En). Taimi Tolvanen 95v (Ke), Aune Matilda Pitkonen 90v (Ke). Inkeri Kaksonen 89v (Pu).
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Laskiaissunnuntai
”Jumalan rakkauden uhritie”
Jes. 58:1-9, 1. Kor. 13
ja Luuk. 18:31-43.

Tervetuloa
jumalanpalvelukseen!
Vuoden ensimmäisiä kohokohtia
on laskiaispullien syöminen. Sen
aika on jälleen, kun sunnuntaina
vietetään laskiaista. Yltiösokeristen herkkujen muodossa voi nauttia makeasta vielä hetken- ehkä siinä määrin, ettei sitä heti tee mieli
lisää. Ja parempi niin, sillä laskiaisesta alkaa paasto.
Paaston tarkoitus on valmistautua
suureen juhlaan. Paastonaikana
on mahdollista luopua lähimmäisen hyväksi jostain, kuten herkuista tai ylellisyyksistä. Se on pientä
siihen nähden, mistä Jeesus luopui
meidän takiamme. Hänessä Jumala tuli ihmiseksi, kärsimään, pilkattavaksi ja teloitettavaksi.
Jeesus näytti esimerkillään, millaista on oikea rakkaus. Kristittyinä meidät on kutsuttu kulkemaan
hänen jalanjäljissään. Paasto on
hyvää aikaa pohtia, mitä se tarkoittaa.

ihminen ymmärtää, että viranomaiset tekevät työnsä, tunnistavat todelliset turvapaikan tarvitsijat ja
käännyttävät muut pois.”
2. Haastattelussa nostetaan esiin
paljon julkisuutta saanut seksuaalinen joukkoahdistelu (taharrush
gamae ). Totean tähän, että ”tolkun
ihminen tuomitsee seksuaalisen
häirinnän ja väkivallan riippumatta siitä, kuka siihen syyllistyy. Hän
haluaa rikoksiin nykyistä kovempia
tuomioita ja että rikoksista tuomitut turvapaikanhakijat karkotetaan
maastamme. Hän myös ymmärtää,
että näitä asioita säätelevät lait, asetukset ja säännökset, joita maamme
on sitoutunut noudattamaan.” En
usko, että joukkoahdistelun motiivina olisi se, että ahdisteltavat naiset
ovat ei-muslimeja. Taharrush gamae
on islamilaisen maailman isoista
kaupungeista alle 10 vuotta sitten
alkunsa saanut ilmiö, jonka uhreina
on alunperin ollut musliminaisia.
Sen syynä ei ole muslimien kulttuuri tai yhteiskunta, vaan niiden
romahtaminen pitkään jatkuneissa
väkivaltaisuuksissa, työttömyydessä
ja toivottomuudessa. Se voi purkautua tuollaisenakin sikailuna.

On väärin leimata Savonlinnaan
tulleita nuoria miehiä tuon inhottavan ilmiön perusteella. He eivät ole
sellaiseen syyllistyneet. Heille opetetaan, miten vastakkaiseen sukupuoleen tulee Suomessa suhtautua.
He saavat kokemuksen yhteiskunnasta, joka toimii eikä ole vajonnut
samanlaiseen anarkiaan kuin heidän lähtömaansa. Annetaan heille
mahdollisuus eikä lyödä lyötyjä, ei
varsinkaan etukäteen ja varmuuden
vuoksi.
3. Haastattelussa puhutaan islamilaisessa kulttuurissa tapahtuvasta
vääräuskoiselle valehtelusta sekä
arabien suhteesta työhön, johtamiseen ja kaupankäyntiin. Näissä
kaikissa on varmaankin eroja suomalaiseen kulttuuriin nähden. Silti
haluan painottaa, että ”tolkun ihminen ei tee johtopäätöksiä tai yleistyksiä tuntemattomista ihmisistä sen
perusteella, mihin kansanryhmään
nämä sattuvat kuulumaan. Tolkun
ihminen ei pelkää kohdata ihmistä
ihmisenä.” Sellainen muuten kannattaa. Olen saanut täällä Savonlinnassakin tutustua erittäin mukaviin,
rehellisiin ja ahkeriin islamilaisista
maista tulleisiin ihmisiin.

4. Haastateltava on huolestunut
siitä, ”ovatko omat arvomme
riittävän lujia, että pystymme
sopeuttamaan tänne tulleet suomalaiseen yhteiskuntaan.” Jaan
tuon huolen. Moraalisessa mielessä
yhteiskuntamme on rapautumassa
kovaa vauhtia. Sellaiset arvot kuin
siveys, kohtuus, kohteliaisuus ja
armeliaisuus ovat hautautumassa siveettömyyden, ääriajattelun,
räävittömän sanankäytön ja kovuuden alle.
Tälle ei tarvitse antautua. Se ei
tarkoita sinisilmäisyyttä tai laajamittaisen maahanmuuton mukanaan
tuomien ongelmien kieltämistä.
Nyt tarvitaan Paretskoin ja Niinistön kaipaamia tolkun ihmisiä.
Sammeli Juntunen
kirkkoherra
Ps. Kävin vastaanottokeskuksessa
opettamassa kristinuskosta. Koskaan en ole tavannut yhtä innostunutta ja kunnioittavaa kuulijakuntaa. ”Saarnasin” 45 minuuttia
tulkin avulla ja 30 ihmistä kuunteli silmät pyöreinä. Kirkon sanoma
Jumalasta oli heille uutinen, eikä
selvästikään vastenmielinen.

SAVONLINNAN
SEURAKUNTA

ENONKOSKEN
KAPPELISEURAKUNTA

RANTASALMEN
KAPPELISEURAKUNTA

Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Avoinna ma-pe klo 9-15,
kuukauden 1. ke klo 10-15.
Papin päivystys ma-pe klo
9-12.
p. (015) 576 800, 5768 012,
5768 080, fax 5768 042.
Kirkkoherra Sammeli Juntunen, p. (015) 5768 016, 044
7768 016.
Kirkkoherranvirasto ylläpitää
kirkonkirjoja, antaa virkatodistuksia ja tekee sukuselvityksiä ja sukututkimuksia, ottaa
vastaan kirkkoon liittymiset
sekä hoitaa toimitusten aika-,
paikka- ja työntekijävaraukset
myös kappeliseurakunnissa ja
kirkkopiirissä.

Kirkkotie 8, 58175 Enonkoski
Papin päivystys ma klo 9-11.
Aluekappalainen Pekka Auvinen tavoitettavissa myös muina aikoina, p. 044 7768 050.
Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Kirkkotie 3, 58900 Rantasalmi
Seurakuntatoimisto avoinna
ma klo 9-15.
Papin päivystys ke ja pe klo
9-12.
Aluekappalainen Jussi Leppäniemi, p. 040 5317 916.
Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Tuomiokirkon sunnuntain klo
10 jumalanpalvelukset kuunneltavissa suorana lähetyksenä linkistä savonlinnanseurakunta.fi/verkkokirkko ja
Rantasalmen jumalanpalvelukset linkistä rantasalmenseurakunta.fi
Tuomiokirkossa alkoholiton
ehtoollisviini joka kuukauden
1. sunnuntaina.

PUNKAHARJUN
KAPPELISEURAKUNTA

KERIMÄEN
KAPPELISEURAKUNTA
Urheilukuja 2, 58200 Kerimäki
Pappien päivystys ti klo 9-12
ja to klo 9-12. Aluekappalainen Toivo Loikkanen, p. 050
5406 111. Seurakuntapastorit
Jani Lamberg 050 5406 116
ja Kati Lounela 044 776 8091.
Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Oikotie 10, 58500 Punkaharju
Papin päivystys to klo 9.3012.30, 29.2. alkaen ma 9-12
Vs. aluekappalainen Sari
Vauhkonen, p. 050 3100 190.
Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

SAVONRANNAN
KIRKKOPIIRI
Pappilantie 17, 58300 Savonranta
Aluekappalainen Jaakko
Parkkinen, p. 044 7768 049.
Papin päivystys ma klo
9-12.
Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.
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Suru sylissäni
Tahattoman lapsettomuuden tuska koskettaa
Suomessa vuosittain noin
3 000 uutta paria.
Jokainen tietää ne kiusalliset kysymykset, joita ei halua
kuulla sukujuhlissa tyllin ja
sen kovaäänisimmän tädin
väliin ahdistettuna. ”No milloinkas teille tulee perheenlisäystä?” kuuluu kyseisen
listan kärkipäähän etenkin
silloin, kun lasta on yritetty
jo pitkään.
Hyväntahtoisetkin utelut
olisi hyvä jättää vähemmälle, sillä aihe on kipeä paikka entistä useammalle. Tällä
hetkellä Suomessa on noin
60 000 tahattomasti lapsetonta paria ja noin joka viides raskautta toivova pari
kamppailee asian kanssa
jossain elämänsä vaiheessa.
Perheneuvoja Raili Tiihonen tuntee lapsettomuuden tuskan niin omasta kokemuksestaan kuin tutkimustyönsä kautta. Hän on
yhdessä Heli Pruukin ja
Minna Tuomisen kanssa
kirjoittanut aiheesta laajan
tietoteoksen Toisenlainen tie:
Tahaton lapsettomuus, kriisi
ja selviytyminen (Kirjapaja
2015).
– Lapsettomuuden kokemus riippuu kunkin omasta tilanteesta, mutta usein se
voi olla hyvin sekavaa vuoristorataa, jossa on monenlaisia tunteita: turhautumista, toinen toistaan seuraavia
pettymyksiä, vihaa, mustasukkaisuutta ja kateutta niitä
kohtaan, jotka vierellä tulevat raskaaksi.
– Lista jatkuu ahdistuneisuudella, pelolla ja jänni-
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tyksellä kun odotetaan aina
uudestaan, jokohan tässä
kuussa tärppäisi. Lopulta
iskee toivottomuus, häpeä
ja syvä suru, jos unelmasta
joudutaan lopulta luopumaan, Tiihonen listaa.

Meneekö tässä
kohta puolisokin?
Lapsettomuuden tuskaa lisää
sen soluttautuminen elämän
eri osa-alueille. Jos ystävien
huolimattomat sanat loukkaavat, voi ajatus rauhallisesta koti-illasta monesti ajaa
illanvieton ohi ja elämänpiiri kapeutuu huomaamatta.
Toisaalta omaa puolisoakaan
ei ole välttämättä helppoa
kohdata akuutissa kriisissä.
– Miehen suru lapsettomuudesta ei välttämättä
nouse pintaan heti ja kanavoituu usein tekemiseen.
Tästä taas voi tulla tuskaansa avoimemmin purkavalle
naiselle epäilys, että etkö haluakaan lasta; olenko tässä
yksin, Tiihonen uskoo.
– Kivusta voi tulla niin
kova, että se muuttuu usein
syyttelyksi. Jos lapsettomuudesta tulee puolisoiden välille tabu, käyvät he kivuliasta tietään yksin. Nämä ovat
reittejä, jotka johtavat helposti umpikujaan, muistuttaa Tiihonen ja suosittelee
omista tunteista, toiveista
ja tarpeista puhumista avoimesti – myös silloin, kun se
koskee.
Helpotusta omaan tunteeseen voi tuoda myös puolison erilaisuuden ja roolien
ymmärtäminen. Tutkimukset osoittavat, että nainen ja
mies kokevat lapsettomuu-

Raili Tiihonen on yhdessä Heli Pruukin ja Minna Tuomisen kanssa kirjoittanut lapsettomuudesta laajan tietoteoksen
Toisenlainen tie: Tahaton lapsettomuus, kriisi ja selviytyminen.
Tiihonen toimii perheneuvojana Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksessa.

den aikana itse asiassa paljon
samanlaisia tunteita. Kuitenkin koska raskaus ja esimerkiksi hedelmöityshoidot tapahtuvat pääasiassa naisen
kehossa, kokee mies usein
tehtäväkseen kannatella ja
tukea puolisoaan.
– Tällöin miehen tunteille voi jäädä vain vähän tilaa
ja hän saattaa vasta vuosia
myöhemmin saada kiinni
kivustaan.
Tiihonen muistuttaa, että
pysähtyminen kriisin kohdalla on kuitenkin viisasta.
Jos kipua ei käsitellä, voi se
oireilla esimerkiksi masennuksena, elämän piirin kaventumisena tai katkeruutena.

Lapsettomuus syö
uskoa itseen ja
Jumalaan
Rajuimmillaan lapsettomuuden kokemus voi johtaa eksistentiaaliseen kriisiin
ja tunteeseen elämänhallinnan menettämisestä.
– Kokemus, etten pysty
kantamaan sikiötä kohdussani tai synnyttämään elävää
lasta on perustavanlaatuinen
loukkaus itsemääräämisoikeutta kohtaan: en voikaan
hallita elämääni. Mikäli tätä
kipua ei kohtaa, se jää helposti elämään ja oireilemaan
vaikka lapsi lopulta syntyisikin, Tiihonen muistuttaa.
Käsittelemätön haava voi
purkautua perheessä esimerkiksi liiallisena pelkona, ylisuojeluna tai täydellisen van-

hemmuuden tavoitteluna:
Ei uskalleta myöntää, ettei
perheen arki aina ole niin
ruusuista vaan lapsi voi olla
myös rasittava kiukkupussi.
– Pahimmassa tapauksessa
lapsi joutuu vanhempiensa
kivun kantajaksi, kun sanottamattomat surut valuvat tiedostamattomasti kuormaksi lapsen mieleen.
Lapsettomuus lyö lommoille myös hengellisen
elämän.
– Kun hädässään rukoilee ja pyytää Jumalalta lasta, mutta joutuu kuukausi
toisensa jälkeen pettymään,
nousee kysymys: Onko Jumala olemassa ja minkälainen Hän on? Miksei elämän
antaja halua antaa minulle
lasta?
Vihan lisäksi esiin voi
nousta myös häpeä: Miksi
meninkään pyytämään tällaista, kun tulin kuitenkin
torjutuksi? Hengellisen häpeän pohtiminen voi kuitenkin myös avata paranemisprosessissa uuden sivun:
Kristuksen sovitustyön ja sen
merkityksen. Ristinkuolemallaan Kristus sovitti ihmiskunnan synnin ja voitti
häpeän.
– Myös Jeesus koki häpeän, kun Isä hylkäsi hänet ristillä. Jumala ei kuitenkaan
jättänyt poikaansa häpeän
ristille, vaan herätti hänet
kuolleista.
– Myös kristitty voi vapautua kivuliaasta häpeän
tunteesta saadessaan kokemuksen Jumalasta, joka ei

hylkää. Siksi myös häpeän resurssien ja mahdollisuukkohtaamisen ja parantumi- sien rajoissa, jotka minulsen syvin juuri johtaa Kris- la sillä hetkellä oli. Vaikka
tukseen.
harmittaa, voi puhua itselRaili Tiihonen muistut- leen lempeästi: Tämä on oltaa, että jos hengellistä kriisiä lut minun elämäni, vaikka
jaksaa läpikäydä, voi suhde kaikki haaveeni eivät olekaan
Jumalaan syventyä: Jumala ei toteutuneet.
ole sellainen, mitä ajattelin,
Tunteesta selviämistä voi
vaan myös paljon muuta - tarkastella myös elämänkaasuurempi ja ihmeellisempi. rinäkökulmasta: Kun paris– Raamatun tarinat lap- kunta jää elämään kaksin,
kulkee kipu
settomuudesmukana kaita taitavat aina
Ihmisarvo
ken
aikaa.
päättyä onnelei riipu siitä,
lisesti. VaikSuruproseskei lasta tulisi,
sin myötä se
kykenetkö
on Raamatun
voi kuitenkin
siittämään tai
ydinsanoma
muuttua kesynnyttämään vyemmäksi
ihmisestä kuieläviä lapsia.
kantaa.
tenkin: Olet
– Se kohta,
arvokas sellaisenaan, Jumikä lapsettomalan luoma ja Kristuksen malla jää tyhjäksi elämässä,
lunastama. Ihmisen arvo ei voi täyttyä monilla ihan tyyriipu siitä, kykenetkö siittä- dyttävillä ja hyvillä asioilla.
mään tai synnyttämään elä- Elämäntilanne voi kivusta
viä lapsia.
huolimatta myös mahdollistaa asioita.
Mä annan sut pois
Tiihonen korostaa, ettei
tunteiden käsittely ole myöKaikille lapsettomuus ei kui- häistä edes eläkeiässä.
– Itse asiassa lapsettoman
tenkaan jää väliaikaiseksi
vaiheeksi. Selviääkö kivusta ja lapsellisen kokemus vanhuudesta ei itse asiassa eroa
koskaan?
Raili Tiihosen mukaan kovin paljon toisistaan. Ei
omaa tunnetta voi rauhassa oma lapsi pidä automaattarkastella. Jos esimerkiksi tisesti huolta vanhenevasta
nousee pintaan itsesyytöksiä isästään tai äidistään, vaan
siitä, miksei lasta alettu yrit- paljon riippuu välimatkoista
tää aikaisemmin, voi palata ja perhesiteistä.
ajatuksissaan aikaan, jolloin
olisi voinut tehdä toisenlaisia Krista Eskelinen
valintoja.
Kirjoittaja on Mikkelin tuo– Usein voi todeta, että miokirkkoseurakunnan tietoimin sen ymmärryksen, dottaja
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Yhteisvastuu 2016 tukee syrjäytymisvaarassa olevia suomalais- ja ugandalaisnuoria
metsässä ja oppia monipuolisia taitoja.
Parasta on kuitenkin ollut yhdessäolo. Harrastus on
tuonut hyviä ystäviä ja seurustelukumppaninkin.

Rantasalmella partioryhmien toiminnasta vastaa nuorisotyönohjaaja Jari Halme. Lumikinos
houkutti matkalla laavulle.

Rantasalmen seurakunnalla
oma lippukunta
Rantasalmella partio toimii
vilkkaasti. Partiolippukunta Rantasalmen Ruutanat
on seurakunnan oma lippukunta ja varhaisnuorisotyön toimintamuoto. Ryhmien toiminnasta vastaa
lippukunnanjohtaja, nuorisotyönohjaaja Jari Halme,
jonka oma partioharrastus
alkoi jo lapsena. Taukoa tuli
yläasteen, lukion ja opiskeluvuosien ajan, mutta viimeiset 12 vuotta partio on ollut
kuvioissa mukana jo työnkin
puolesta.

tajien puute ja heidän kouluttamisensa vaikeus.
- Nykyään partiokoulutukset toteutetaan piiritasoisesti
eikä paikallisesti kuten vielä
kymmenen vuotta sitten.
Myös nykyiset turvallisuusohjeet kiristävät toimintaa. Nuoret eivät voi
keskenään pitää partioryhmiä, sillä vetäjän on oltava
täysi-ikäinen. Opiskelemaan
lähtevät jättävät oman aukkonsa juuri johtajaikäisten
kohdalle.

Partioryhmiä
”Meillä varoja tarvittaisiin
on tällä hetkelyhteisten tapahtumien
lä neljä, joista
järjestämiseen,
kolme toimii
leiritavaroiden ja
kirkonkylällä ja
purjeveneiden
yksi Tuusmäen
kunnostamiseen sekä
kyläkoululla.
laavun ja kämpän
Ikähaitari on
eskari-ikäisistä
ylläpitoon.”
kuudesluokkaJari Halme
laisiin. Osallistujamäärät ovat
6-20 henkilöä.
- Toiminta on laadukasta ja
Yhteisvastuun esittelemää,
tavoitteellista, partio-ohjelman mukaista ja kehittävää. pääosin aisti-, liikunta- ja
Sekä kevät- että syyskauden kehitysvammaisille suunaikana pyrimme järjestä- nattua Sisupartiotoimintaa
mään muutamia laavuyö- ei Rantasalmella ole, mutta
pymisiä. Kesäisin pidämme jos kohderyhmää ja haluknelipäiväisen purjehdusleirin kaita olisi, sitäkin voisi lipja tulevana kesän on tarkoi- pukunnanjohtajan mukaan
tus järjestää vaellusleiri Muo- kokeilla ja järjestää.
nioon.
Rantasalmella partioharJarin mielestä monin paikoin partion toimintaa vai- rastus on edullista, sillä jäkeuttaa vapaaehtoisten joh- senmaksua ei ole. Jokainen

voi halutessaan liittyä Suomen Partiolaiset ry:n jäseneksi. Jäsenyyden on oltava
voimassa, jos haluaa osallistua valtakunnallisiin tai partiopiirin järjestämiin tapahtumiin, kisoihin ja leireille.
Yhteisvastuuvarat kohdennetaankin mm. jäsenmaksujen kevennyksiin, jotta vähävaraiset nuoret voivat harrastukseen osallistua.

Nykyisin Vili on vapaaehtoinen ohjaaja, joka tarvittaessa auttaa partioryhmien kanssa ja tuuraa Jaria
tilanteen tullen. Nuori mies
tiedostaa, kuinka tärkeää on
olla esimerkkinä pienemmille ja isommillekin.
- Erään leirin jälkeen yksi
pienistä lapsista tuli kiittämään, että sai olla leirillä
ja että olin siellä pitämässä
hauskaa heidän kanssaan.
Sen kuuleminen merkitsi
paljon.
Vili harrastaa monipuolisesti. Partion lisäksi hän on
mukana musikaaliorkesterissa, soittaa kitaraa, ulkoilee ja
kesällä pyöräilee ja frisbeegolfaa. Oman aikansa ottaa toiminta Rantasalmen
nuorisovaltuustossa. Koulussa kiinnostavat eniten

matemaattiset aineet, joista
nuori mies kaavailee ammattia itselleen. Ilmeisiä opettajan ja kasvattajan aineksia
hänessä onkin.
- Ohjaajan on esimerkiksi oltava valmis kitkemään
kaikki kiusaamiseen ja syrjintään liittyvät asiat. Jos jotain sellaista huomataan, se
selvitetään.
Vilin mielestä tietoa partiotoiminnasta pitäisi jakaa
enemmän ja harrastuksesta
hyötyisivät varmasti myös
maahanmuuttajat.
- Uskon syvästi siihen, että
heidät otettaisiin ilomielin
mukaan ryhmiimme eikä
minkäänlaisia ongelmia
esiintyisi.
Partiota ja sen myötä lasten kanssa toimimista hän
aikoo jatkaa niin pitkään
kuin mahdollista.
- Suunnitelmissa on, etten
lopeta sitä mistään hinnasta.
Partioon menemistä en ole
missään vaiheessa katunut.

”Ohjaajan on oltava
valmis kitkemään
kaikki kiusaamiseen ja
syrjintään liittyvät asiat.”

Yhteisvastuukeräys
käynnistyy 7. helmikuuta. Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan
nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä partiotoiminnan avulla. Syrjäytymisvaarassa olevia
nuoria etsitään ja ohjataan partion pariin mm.
tukemalla köyhistä perheistä tulevien nuorten
partioharrastusta. Keräysvaroja kohdennetaan
myös Sisupartiotoimintaan, jossa mukana olevat lapset ja nuoret ovat
pääosin aisti-, liikunta- ja
kehitysvammaisia.
Ulkomaisena kohteena on Uganda, jossa
yhteisvastuuvaroin autetaan nuorten koulutusta
ja toimeentuloa.

Puh. keskus 015 576 800, tiedotus 015 576 8025
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Kirkon
vuosittainen
suurkeräys
Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys,
joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa
ja kehitysmaissa.
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % ohjataan kansainväliseen
kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun Kirkon Ulkomaanavun
kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % Kirkon diakoniarahaston avustustyölle, 10 %
keräävän seurakunnan valitsemaan kohteeseen, vuonna 2016
oman alueen partiotoiminnan tukemiseen.
Viime vuonna suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykseen
3.604.838,87 euroa, josta Savonlinnan seurakunnan osuus oli
29.185,84 euroa. Keräyksen kotimaisena erityiskohteena oli Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminta.
Omaan seurakuntaan jäävä osuus
käytetään vapaaehtoisten koulutukseen ja varustamiseen.

Vili Huupponen

Yhteisvastuuvaroista kymmenen prosenttia jää keräävään seurakuntaan ja sen
päättämään kohteeseen.
- Meillä varoja tarvittaisiin
mm. yhteisten tapahtumien
järjestämiseen, leiritavaroiden ja purjeveneiden kunnostamiseen sekä laavun ja
kämpän ylläpitoon.

Savonlinnan seurakunnassa
tempaistaan kuntoiluharrastuksen ja terveiden elämäntapojen puolesta Yhteisvastuun
hyväksi. Kuntokortit on otettu käyttöön ja työntekijät on
lisäksi haastettu painonhallintakampanjaan, jossa työnantaja lahjoittaa jokaisesta pudotetusta painokilosta 2,5 euroa Yhteisvastuukeräykseen.
Savonlinnalaiset yritykset ja
yhteisöt on haastettu mukaan.
Seurakunnassa punnitukset
ovat meneillään. Puntarilla
ovat käyneet mm. talousjohtaja Kari Virtanen ja lähetyssihteeri Sakari Seppälä.

Su 7.2. klo 11.30 YVlounas seurakuntakeskuksesssa naisten- ja
miestenpäivien yhteydessä.
Pe 12.2. ja 19.2. lipaskeräys Prismassa ja Citymarketissa.
Su 13.3. marianpäivän
kalalounas YV:lle Savonrannan seurakuntatalossa.
Kinkereillä YV-kolehti.

Ugandassa tuetaan
nuorten ammattikoulutusta ja toimeentuloa
Ugandassa tuetaan nuorten ammattikoulutusta
ja toimeentuloa. Länsi-Ugandaan, Rwamwanjan
pakolaisleirille on rakenteilla ammattikoulu, johon
valitaan opiskelijoiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pakolais- ja ugandalaisnuoria. Koulussa voi opiskella mekaniikkaa sekä rakennus-,
hotelli- ja maatalousalaa. Koulutukseen sisältyy
työharjoittelu, jossa nuoret saatetaan yhteen tulevien työnantajiensa kanssa.

Auta ja lahjoita

Lahjoita netissä tai pankissa

Soita

Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Danske Bank FI81 8000 1600 0516 51

0600 1 7010 (10,26 e/puh.+pvm/mpm)
0600 1 7020 (20,28 e/puh.+pvm/mpm)
Lähetä tekstiviesti numeroon 16588
APU5 (5 e)
APU10 (10 e)
APU20 (20 e)

Savonlinnan seurakunnan viite 304531

Lisätietoja yhteisvastuu.fi

VALTUUTETULTA

Yhteinen etu
edellä

Vili Huupponen
vapaaehtoisvoimana
Lukiolainen Vili Huupponen on ollut partiolainen jo
lähes yksitoista vuotta.
- Koulun alettua teki mieli
saada enemmän kavereita.
Kotona vanhempien kanssa
mietittiin harrastusta, joka
ei olisi liian sitovaa.
Kun Rantasalmella oli tapahtuma, jossa esiteltiin harrastuksia, kiinnostus partioon heräsi heti.
- Partio on merkinnyt lapsesta lähtien hauskanpitoa
porukalla toisistaan paljonkin poikkeavilla tavoilla.
Tykkään todella paljon olla

YV-tapahtumia
Savonlinnassa
Kuva Ville Asikainen
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Rantasalmen seurakunnan liittyminen Savonlinnan kappeliseurakunnaksi on nostattanut pienessä pitäjässämme tunteita laidasta
laitaan. Muutosta on helppo vastustaa, sillä uusi ja vieras herättää
aina epäluuloja ja pelkoa erityisesti siitä, että menetämme jotain,
joka on meille omaa.
Päätökset ovat nyt tehty ja uusi
aika alkakoon. Itse ainakin suhtaudun tulevaisuuteen kappeliseurakuntalaisena luottavaisena. Se,
mitä rantasalmelaisena olemme
menettäneet, on seurakunnan rutiinihallinto, eli työvuorolistojen
täyttämisen, palkkojen ja laskujen
maksamisen, vakuutusmaksujen
Vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Vili Huupponen nauttii etenkin metsäretkistä. Metsäkolo on partiolaisten oma laavu.

neuvottelemisen vain muutamia
mainitakseni. Mielestäni nämä eivät ole seurakunnan tärkeimpiä
tehtäviä. Nämä voidaan nykyisen tekniikan avulla hoitaa keskitetysti.
Liitoksessa pieni työyhteisö
laajeni ison seurakunnan työyhteisöksi, jossa työmuotojen kehittämiselle ja uusille ideoille on
nyt useammat aivot. Jotta tulevaisuudessa seurakunta tavoittaa yhä
useamman jäsenensä, yhteiskunnan nopeat muutokset vaativat
notkeaa toimintatapaa ja paljon
uusia ajatuksia. Yhden esimerkin
saimme Savonlinnan seurakunnan kirkkomuusikoilta tammikuun alkupuolen liitosmessussa,
kuinka useamman viranhaltijan
ja kuoron voimin voitiin toteuttaa messumusiikkia. Kyllä meidät

rantasalmelaiset toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi yhdeksi Savonlinnan kappeliseurakunnista.
Mitä varten seurakunta sitten
on olemassa? Näen sen niin, että
tärkeimpinä asioina ovat yhteys
johonkin suurempaan, seurakuntayhteisö ja erityisesti yhteisvastuu. Rantasalmen seurakunnan
jäsenistön väheneminen ikärakenteen vuoksi oli liitokseen päätymisessä tärkein seikka. Yksin emme
olisi enää pärjänneet. Jos vaalimme pelkästään omaa etua, niin
suuremman kokonaisuuden hahmottaminen hämärtyy. Kirkko on
kuitenkin kaikille yhteinen. Vaikka Savonlinnan seurakunnankaan
taloustilanne ei ilon kiljahduksia
nostata, niin silti yhdessä ja yhteisvastuullisesti olemme vahvempia tulevaisuuden haasteisiin.

Nyt on vain meistä rantasalmelaisista kiinni se, kuinka haluamme toimintamme järjestää. Jos meidän asenne on se,
että passiivisesti vain odotamme mitä tapahtuu, niin ajan
oloon varmasti seurakuntaelämä näivettyy. Meidän on nyt
oltava aktiivisia ja kerrottava,
kuinka haluamme oman kappeliseurakunnan toimivan. Uusi
kappelineuvosto on se elin, joka
suunnittelee toimintaa ja esittää
kirkkovaltuustolle, mihin meille
osoitetut toimintavarat käytämme. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!
Ihan meistä jokaista tarvitaan
tähän rakennustyöhön.
Suvi Korhonen
kirkkovaltuutettu
Rantasalmi
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Syntymäpäivillä paukkui pakkanen
Savonlinnan seurakuntakeskuksessa järjestetään kuusi
kertaa vuodessa yhteiset syntymäpäiväjuhlat 70-, 75-, 80-,
85- ja 90 vuotta täyttäville. Yli
90-vuotiaille kutsu kolahtaa
postiluukusta joka vuosi. Yhteisen merkkipäivän viettoon
voi osallistua myös juhlittavan
puoliso, ystävä tai saattaja.

T

ammi-helmikuussa syntyneiden juhlapäivää vietettiin kirpeänä pakkaspäivänä.
Kakkukahveille kokoontui
saattajineen yli 90 osallistujaa.
Juhlimaan tultiin ympäri
laajaa seurakuntaa Kerimäkeä, Rantasalmea, Punkaharjua ja Enonkoskea myöten.

Punkaharjulainen Raimo Tiainen täyttää
10. helmikuuta 80 vuotta. Yli 30 vuotta tenoria laulanut musiikkimies järjestää juhlapäivänään seurakuntakeskuksessa 80-vuotisjuhlakonsertin, jossa laulavat Punkaharjun
ja Savonlinnan Mieslaulajat ja Savonlinnan
Naislaulajat. Miesten kokkikerhoon, Kapustaukkoihin, kuuluvana hän lupasi itse olla
kahvia kaatamassa.

Lähetystyön uudet
nimikkosopimukset

LÄHETYSTYÖ

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: Saara
Karttunen (Venäjän työ).

Leivonnaisia myytävänä pe 5.2. ja 4.3. klo
11-16 Lähetyssopessa,
Sääminginkatu 4.

Lähetysyhdistys Kylväjä: Eeria Niemi (Jakutia).
Nimikkokohdesopimus Kylväjän Ebenezer-työn tukemiseksi (Erja Säde-Aweidan työ
Haifassa).

Naisten- ja miestenpäivillä la 6.2. klo 9-16
myytävänä Lähetyssopen tuotteita, arpajaiset
lähetystyön hyväksi.

Laskiaismyyjäiset
ti 9.2. klo 11-13 Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17. Myytävänä
hernekeittoa annoksina
ja omiin astioihin sekä
kahvia ja laskiaispullia.

Pääsiäismyyjäiset

Eeria Niemi

la 19.3. klo 11-13 Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17. Hernekeittoa
annoksina ja omiin astioihin. Kahvipuffetti ja
arpajaiset.

Naistenpäivän
virsiä
ti 8.3. klo 18 Säämingin seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4.
Laulattajana Katariina Kokkonen. Kolehti Yhteisvastuukeräykseen.

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!

- Pitkän matkan olette pakkaspäivänä matkanneet, kiitteli juhlan juontanut johtava diakoniatyöntekijä Mari
Kulmala.
Jokainen ikäryhmä sai
omat ansaitut aplodinsa.
Paikalla oli myös yksi juuri
samaisena päivänä juhlaansa
viettävä päivänsankari.
- Tänään en ota vieraita vastaan, hän nauroi.
Diakoniatyöntekijän lisäksi vieraita vastaanottivat
kanttori Katariina Kokkonen ja pastori Per Lindblad.
Musiikin ja yhteislaulun
lomassa muisteltiin menneitä vuosikymmeniä. Mari

Kulmala jututti juhlijoita ja
arvuutteli kunkin syntymävuoden merkittäviä tapahtumia. Erikoisimpana esiin
nousi setelinleikkaus, valtion
kansalaisilta ottama pakkolaina vuonna 1946. Sen tiesi 70 vuotta 14. helmikuuta täyttävä enonkoskelainen
Tauno Mustonen.
Per Lindblad toivotti juhlaväelle onnellisia päiviä ja
vuosia ja pohti, mitä onni
on.
- Kun elämä soljuu ja kaikki
on hyvin, ei mietitä onnellisuutta ja elämän tarkoitusta, eletään vain. Ei ihmetellä
elämän ihmettä. Ei kysellä
onnen perään. Ollaan vaan.

Hän muistutti, että jokainen löytää itsensä jossain vaiheessa elämän rautatieasemalta, kun nuoruus
jolkottelee toiseen suuntaan
ja vauhti hidastuu. On totuttava luopumiseen.
- Ei onnen hetket tule tekemisestä, vaan olemisesta.
Onnen hetket ovat sydämessä. Meitä pakotetaan pysähtymään ja hiljentymään,
uudelleen löytämään sama
onni ja rauha sydämestä
kuin lapsena. Eikö elämän
tarkoitus ole elää ja nauttia,
kohdella muita hyvin, iloita
ilon aikana, surra surun aikana? Ymmärtää Jumalan rakkaus meihin.

Eroryhmä alkaa tiistaina 29.3.

KINKEREITÄ

Ero on yksi elämän suurimmista kriiseistä. Sitä voi työstää ohjatusti vertaisryhmässä, joka kokoontuu viikoittain kymmenen kertaa. Jokaisella kerralla on
oma aiheensa, josta alustuksen jälkeen
yhdessä keskustellaan. Miehet ovat ryhmään myös lämpimästi tervetulleita.
Ryhmän ohjaajina ovat perheneuvoja
Ulla Juntunen ja diakonissa Juha Räisänen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 19.2.
mennessä perheasiain neuvottelukeskukseen puh. 044 776 8032 ma-pe klo
9-11.30.

Moinsalmi-Pesinki-Nikaniemi-Pellossalo-Kosola su 14.2. klo 14 Lötjösillä, Pataniementie 63.

Yhteiskristillinen Loistoilta
la 27.2. klo 17 seurakuntakeskuksessa,
Kirkkokatu 17. Ylistystä, Raamatun opetusta, lapsille oma ohjelma, kahvila.

Konevitsa-kvartetin konsertti
su 6.3. klo 16 Tuomiokirkossa. Ortodoksisia
kirkkoveisuja ja kansanlauluja. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 e, tuotto Konevitsan luostarin restaurointityöhön.

Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna • savonlinnanseurakunta.fi

Teuvo V. Riikosen luento

Pakolaiskriisi, Isis, Syyria,
terrorismi, Irak, Ranska,
Iranin ydinuhka, milloin
Israel iskee, kristittyjen
asema Lähi-idässä, Libanonin tilanne... Koko Lähiitä kuohuu ja seuraukset
tuntuvat kaikkialla, myös
Euroopassa ja Suomessa. Mitä Lähi-idän kriisin
takana?
Tästä aiheesta puhuu
Lähi-idän asiantuntija,
kolme kertaa rauhanturva- ja kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa, Libanonissa sekä Golanilla
Israelin ja Syyrian välissä
toiminut kirjailija Teuvo
V. Riikonen Savonlinnan
seurakuntakeskuksessa
sunnuntaina 7. helmikuuta klo 13.
Riikonen on Parikanniemisäätiön toiminnanjohtaja, joka on kirjoittanut
20 kirjaa, joista viimeisin
”Libanonin setripuun varjossa” on ilmestynyt viime
vuoden lopulla. Kirjaa saa
ostaa tilaisuudesta (20 e).
Tilaisuuden järjestää
Savonlinnan seurakunta.

Ahvensalmi-Oravi-Juvola su 28.2.
klo 13 Oravin rukoushuoneella, Kiramontie 3.
Kaartila-Ikoinniemi-Ritosaari-Pitkälä-Laakkola-Moinniemi su 28.2. klo 14
Koivusilla, Moinsalmentie 1318.
Pietolansaari-Kakonsalo-SoilukkaKiviapaja-Ahvionniemi-Ahvionsaari-Mikkolanniemi-Tuohisaari-Liistonsaari su 13.3. klo 14 Ruusulan
nuorisoseurantalossa, Kiviapajantie
1570.
Loikansaari-Luhtinen-PirhiänniemiKallislahti-Pihlajalahti-OtavaniemiKommerniemi to 17.3. klo 17 Höökillä,
Pölläskyläntie 408.
Keloharju-Lehtiniemi-Haapala su
20.3. klo 14 Haapalan rukoushuoneella, Rinkiläntie 60.

Savonlinnan seurakunnan perinteisiä naisten- ja miestenpäiviä vietetään 6.-7. helmikuuta teemalla
Jumala puhuu - puhukaamme Jumalasta.
Päivien luennoitsijoina ovat
Evankelisen lähetysyhdistys ELY
ry:n Itä-Suomen aluepappi Erja
Kalpio Sulkavalta, Kansan Raamattuseuran julistustyössä toimiva Ilmavoimien kapteeni evp. Olli
Seppänen Kuopiosta ja kirkkoherra Sammeli Juntunen.
- Jumalasta puhuminen on hyvin
tärkeää erityisesti nyt, kun maailma on myllerryksessä ja ihmiset
monella tapaa turvattomia, Kalpio sanoo.
- On hyvä palauttaa mieliin, että
elämä toteutuu täydellisimmillään
vain yhteydessä Luojaamme.
Hän kertoo kokeneensa Jumalan puhuttelun monella tapaa elämässään.

Yhteiskristillisen
Braxen kuoron konsertti

Minun
Herrani
elää
la 6.2. klo 18 Savonlinnan Tuomiokirkossa.
Kuoro esittää mm. Lasse Heikkilän ja Pekka Simojoen musiikkia, johtaa
Juha Törmä.

- Olen saanut rukousvastauksia
ja Jumalan puheen kuulen myös
Raamatun kautta. Rukous on minulle yhtä tärkeää kuin hengittäminenkin.
Raamatun sana muutti Karjalan
lennostossa Rissalassa palvelleen
hävittäjälentäjän ja ilmataistelunopettaja Seppäsen elämän 1980-luvulla. Nykyisin hänet tunnetaan
juurevasta Raamatun opetuksestaan.
- Raamattu ei ole tärkeä vain siksi, että se sisältää niin rikasta kertomusta Jumalan suunnitelmasta
maailman historiassa, vaan myös
siksi, että vajaana ihmisenä tarvitsemme sen ilmoittamaa armon sanaa elämässämme.
Pastori Ville Särkkä järjestäjien
puolelta iloitsee pitkästä perinteestä ja yhteisöllisyydestä, jota päivät
tarjoavat. Päivien aihetta hän pitää

erityisen tärkeänä.
- Tänä vuonna palaamme ikään
kuin opetuslasten asemaan. Olemme Jumalan puhuttelussa ja toisaalta itse julistamassa ja puhumassa
Jumalasta. Jotta me voimme luontevasti ja tuoreesti puhua ilosanomasta, meidän on ensin kuunneltava, mitä Jumala meille puhuu. Ja
Jumalahan puhuu. Joskus rukouksessa, joskus kansojen historiassa,
joskus elämämme kokemuksessa ja
joskus kahvipöydän oivalluksessa.

Päivien pitkä perinne
Naisten- ja miestenpäivillä on pitkät perinteet. Miestenpäivät viettävät 70-vuotisjuhlavuottaan. Naistenpäivät järjestetään 67. kerran.
Ensimmäiset miestenpäivät järjestettiin vuonna 1947 ajankohtaan, jolloin Suomi ja sen miehet olivat toipumassa sotavuosista.
Järjestäjien yllätykseksi osanottajia

Saara Karttunen

Talluskylän ja Hongkongin
kautta lähetystyöhön Siperiaan
Diakonissa-sairaanhoitaja Saara
Karttunen matkaa kevään aikana seurakunta- ja diakoniatyöhön
Venäjälle Inkerin kirkon palvelukseen. Työkentäksi on suunniteltu
Novosibirsk tai Omsk Siperiassa.
Työ alkaa vuoden kieliopinnoilla
Pietarissa.
- Sain tänään viisumikutsun ja mietin, mitä ottaisi mukaan ja mitä jättäisi.

Haukiniemi-Varparanta-Niittylahti
su 21.2. klo 14 Tuula Ikosella, Juvolantie 1878.
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Naisten- ja
miestenpäivillä
puhetta Jumalasta

Mitä
Lähi-idän
kriisin
taustalla
Savonlinnan
seurakuntakeskuksessa

Juhlan vanhin osallistuja oli
Kalevalan päivänä syntynyt,
96-vuotias, valoisa ja pirteä
Eila Mykkänen.
- Mukavaa oli, kun välillä kyseltiin, hän tuumasi juhlasta.
Rantasalmelainen Eeva Purhonen vietti 70-vuotispäiviään 10. tammikuuta. Neljän lapsen äiti ja kuuden pojan
isoäiti tuli juhlimaan merkkivuotta puolisonsa Seppo
Purhosen kanssa. Vierailu oli samalla ensimmäinen
Savonlinnan seurakuntakeskukseen.

Puh. keskus 015 576 800, tiedotus 015 576 8025

- Olen lähtöisin kristitystä kodista. Riparilla uskosta Jeesukseen
tuli henkilökohtaista. Ymmärsin
uudella tavalla oman syntisyyteni.
Samalla kirkastui se, miten paljon
Jeesus minua rakastaa ja kaikkia

Saara on kotoisin Savosta, pienestä Tervon Talluskylästä. Elämä
kuljetti 16-vuotiaana kotoaan lähtenyttä savolaistyttöä pitkin Suomea
ja hetkeksi maailmalle aina Hongkongiin asti lastenhoitajaksi.
- Viimeisimmäksi olen pakannut
tavarat Espoossa, jossa vierähti noin
kymmenen vuotta sairaanhoitajan
töitä tehden.
Lähetystyö on kulkenut mukana
Saaran elämässä rippikouluajoilta
asti. Oma kutsumus vahvistui pikkuhiljaa.

muitakin, ja on sovittanut syntien
rangaistuksen ristillä.
- Aika pian ymmärsin myös, että nämä
uutiset on tarkoitettu jaettavaksi.

Nuorena ensimmäisiä lähetyskipinän sytyttäjiä oli myös Äiti Teresasta
kertova kirja.
- Siinä maailman hätä ja Äiti Teresan kehotus rukoilla omaa paikkaa
Jeesuksen käsinä ja jalkoina koskettivat.
Rippikoulun jälkeen Saara toimi
aktiivisesti Suomen Evankelisluterilaisessa Kansanlähetyksessä ja oli
lyhytaikaisessa lähetystyössä Ruotsissa, Italiassa ja Venäjällä. Moni ystävä toimi kentällä. Mielessä orasti
kysymys, olisiko oma paikka lähetystyössä.
- Pari vuotta sitten oma uskonelämäni sai uudistua. Pian tämän
jälkeen ajatus lähetystyöhön lähtemisestä nousi esiin useissa erilaisissa arjen tilanteissa.
- Lähetyskäskyn äärellä rukoilin,
että Herra, jos sinä olet minua kutsumassa, lähetä minne ikinä tahdot.
Lähetyskurssin aikana ovet aukenivat vähitellen kohti Venäjää. Sy-

tapahtumaan saapui oven täydeltä ja Säämingin seurakuntatalon
iso sali täyttyi miehistä, jota tulivat hakemaan voimaa elämäänsä sotien jälkeen. Ensimmäisillä
miestenpäivillä puhujavieraana
oli NMKY:n matkapuhuja Bertel Törmävaara.
Vuosikymmenten kuluessa päivillä on vieraillut monia merkittäviä puhujia sekä omasta että muista
seurakunnista. Alusta alkaen järjestelyt tehtiin huolella ja huolehdittiin, että usein pitkiksikin venyneitä puheenvuoroja ei tarvinnut
tyhjin vatsoin kuunnella.
Vuosien ajan miesten ja naisten
päivillä oli oma ohjelmansa. Vasta
viime vuonna päivät yhdistettiin
saman teeman ja yhteisen ohjelman alle. Viime vuonna osallistujia oli 165.
Lähde: Seurakuntauutiset 1/84.

dämellä on erityisesti sielunhoito ja
tavoittava työ.
- Venäjällä on monenlaista rikkinäisyyttä, rankkoja elämäntarinoita ja arvottomuutta. On myös
lapsia, jotka tarvitsisivat huomiota. Samoin nais- ja perhetyössä
on monenlaisia tarpeita, sielunhoitoterapeutiksi kouluttautunut
Saara listaa.
- Haluni on olla palvelemassa niin,
että myös venäläiset saisivat oppia
tuntemaan Jeesuksen ja taivaassa
olisi kerran paljon porukkaa.
Tarkempi sijoittuminen työkentälle on vielä avoin.
- Inkerin kirkossa diakoniatyö ei ole
samalla tavalla järjestäytynyt kuin
täällä. Työssä on paljon kehittämistä
ja siinä on paljon mahdollisuuksia.
Monenlaisiin tehtäviin on tartuttava. Usein sama henkilö on pyhäkoulunpitäjä, emäntä ja diakoniatyöntekijä.
Uuteen kulttuuriin ja vieraisiin
oloihin lähteminen luonnollisesti
jännittää, mutta lähetyskäsky kantaa ja rohkaisee. ”Kaiken minä voin
Hänessä, joka minua vahvistaa” (Fil.
4:13) on yksi Saaralle rakkaiksi tulleista raamatunjakeista.
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Raamattuluento
ja ehtoollinen

Tervetuloa
kirkkoon

keskiviikkoisin klo 18 Tuomiokirkossa
11.5. asti (ei 10.2., 17.2., 23.3., 20.4.)

Messu su 7.2., 6.3., 3.4. ja 15.5. klo
13 Oravin rukoushuoneella, Kiramontie 3.
Tuhkakeskiviikon iltamessu ke
10.2. klo 18 Tuomiokirkossa.
Viikkomessu torstaisin klo 10.30
Pääskylahden kirkossa, Kaartilantie 62.
Messu su 14.2., 13.3., 10.4. ja 22.5.
klo 12 Pääskylahden kirkossa,
Kaartilantie 62.

Rantasalmen kirkossa vietettiin seurakuntaliitoksen juhlamessua tammikuun viimeisenä sunnuntaina. Sammeli Juntunen
saarnasi ja liturgina oli Kaisa Oittinen. Musiikista vastasivat
kanttori Esa Pyöriä, Torstaikuoro ja Vaskikvartetti.

Puuhamessu kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 10 Pääskylahden kirkossa, Kaartilantie 62
(ei toukokuussa).

Kuva Juha Eronen

Musiikki-runomatinea

ystävänpäivänä su 14.2.
klo 14 seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17.
Oopperalaulaja Matti Turunen säestäjänään Janne Piipponen. Ystävyysja rakkausrunot Satu
Matilainen ja Anne Korjus. Ohjelma leivoskahveineen 15 e.
Järj. Lions Club Savonlinna/
Sääminki. Tuotto ohjataan
kokonaisuudessaan paikkakunnan vanhus- ja nuorisotyöhön.

PUNKAHARJU
Laskiaistapahtuma
ti 9.2. alkaen ulkoilulla
klo 10.30 Punkaharjun
seurakuntatalon pihasta, Oikotie 10.
Sauvakävelyä, potkukelkkailua ym. Hernekeittolounas klo 11.15 seurakuntatalossa.
Tuhkakeskiviikon iltamessu ke 10.2. klo 19
Punkaharjun kirkossa.

Hernerokkamyyjäiset
Yhteisvastuun hyväksi
pe 12.2. klo 11-13 Punkaharjun seurakuntakodissa, Oikotie 10. Omiin
astioihin 5 e/l.

KERIMÄKI

Laskiaistapahtuma
su 7.2. klo 11-13 Kerimäen kirkon mäellä, lokariautoilua, mäenlaskua
ja makkaranpaistoa. Hernekeittoa ja laskiaispullia, tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Uuden elämän ilta
su 14.2. klo 16 Pääskylahden kirkossa.

”Ystävyys”

Laskiaismyyjäiset ti 9.2.
klo 11-12 Kerimäen seurakuntakodissa, Urheilukuja 2. Hernekeittoa
(oma astia) ja laskiaispullia. Puffetti. Tuoto Yvkeräykseen.

Tietoa kirkon lasimaalauksesta, Jukka Rahikainen, Jukka Laaksonen ja Ritva Toivanen.
Rukouspalvelu. Alussa kahvit.

Tuhkakeskiviikon iltakirkko ke 10.2. klo 18
Kerimäen talvikirkossa.

pääsiäisnäytelmä

Ulkoilutapahtuma

Pontius

Kerimäen kirkon mäellä
su 21.2. klo 13 alkaen.
Mukana jakutialainen
jäänveistojoukkue. Tervetuloa!
Järjestäjinä: Kerimäen kappeliseurakunta, Kerimäen Aluejohtokunta, Kerimäen Yrittäjät
Ry, Kerimäki-seura Ry, ProPuruvesi Ry ja Keiku Ry.

Naisten saunailta pe
26.2. klo 18 Tavisalon
leirikeskuksessa, Kesäkodintie 32.
Ristin tie -vaellus pe
18.3. klo 12 Kerimäen
seurakuntakodin alakerrassa.

Pilatuksen
aikana

Dramatisointi ja ohjaus Kimmo lavaste

savonlinnan
tuomiokirkossa
su 20.3. klo 19
ma 21.3. klo 19
ti 22.3. klo 19
Liput 7 e.
Lapset iLmaiseKsi.

Kuvat vuoden 2015 esityksestä.
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SAVONRANTA

Seurakuntaliitoksen
aiheuttamia muutoksia Rantasalmen kappeliseurakuntalaisille

Vuokalan kinkerit ma
22.2. klo 11 Vanhiksella,
Kolmitähkäntie 12.

Kirkollisvero pienenee 2
prosentista 1,5 prosenttiin.
Seurakuntatoimisto, Kirkkotie 3, avoinna ma klo
9-15, p. (015) 576 8180.
Papin päivystys samassa paikassa ke ja pe 9-12.
Kirkkoherranvirasto Savonlinnassa, Kirkkokatu
17, avoinna arkisin klo
9-15, p. (015) 576 800.
Rantasalmen hautapaikkojen varaukset Pasi Hännisen tai Jari Immosen
kautta, p. 0400 754 158.
Haudanhoitoasiat: Savonlinna Talvisalon hautausmaa, p. 0440 768 052.
Hautaan siunaamisen aika
varataan Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.
Kappelineuvoston jäsenet.
Merja Koivula-Laukka,
Pia Julkunen, Lea Nyrhinen, Suvi Korhonen,
Kari Lappalainen, Juha
Eronen, Kauko Wilkman
ja Irja Härmälä.
Kappelineuvosto päättää Rantasalmen kappelin toimintamäärärahasta
(7500 e) ja kappelin toimintaan testamentatuista
varoista, muu rahoitus tulee seurakunnan yhteisestä budjetista, josta päättää
kirkkovaltuusto. Vapaat kolehtikohteet määrää kappelineuvosto.
Kirkolliset ilmoitukset
julkaistaan keskiviikkoisin
Rantasalmen Lehdessä ja
perjantaisin Itä-Savossa.

Kinkerit su 6.3. klo 12
Rönkkötalossa, Rönkönvaarantie 801.
Kaikkien kylien yhteiset kinkerit su 20.3. klo
11 srk-kodissa, keittolounas.

ENONKOSKI
Messut Enonkosken
luostarissa
su 21.2. ja 13.3., klo 13,
jatkamme keskustelua
kirkkokahveilla messun
jälkeen. Muista mahdollisista tapahtumista löytyy
tietoa Enonkosken luostariyhteisön omilta sivuilta http://www.luostariyhteiso.fi/
Tervetuloa mukaan!
Gideonien kirkkopyhä
su 21.2., kirkkokahvit.

Yhteiset
syntymäpäiväjuhlat
tammi-kesäkuussa 70-,
75-, 80-, 85-, 90 ja 91
ja siitä eteenpäin vuosia täyttäville seurakuntalaisille ke 9.3. klo 13
Enonkosken seurakuntatalossa. Ilmoittautuminen papille 26.2. mennessä p. 044 776 8050 tai
diakonissalle p. 044 755
0152.
Japaninlähetyspiiri tiistaina 16.2., 1.3. ja 15.3.
klo 13 vanhustentalojen
kerhohuoneessa.

Minna ja Jussi Pyysalon
konsertti su 21.2. klo 15
Rinssi-Everstissä, Ohitustie 5. Minna, laulu.
Jussi, koskettimet.
Aikuiset 5 e, 7-12-v. 2 e.
Klo 14.30 kahvi/tee/mehu,
sis. hintaan.

Sanan ja rukouksen ilta
seurakuntatalossa ma
22.2. klo 18.

Pariskuntien ilta ke 17.2.
klo 18 Kirkkorinteen
kahviossa, Kirkkotie 3.
Vieraana Anna-Riitta Pellikka. Keskustelua. Alussa kahvit.

Yhteislaulutuokiot

Hernerokkaa Yhteisvastuun hyväksi pe 18.3.
klo 11 alkaen Rantasalmen S-marketin kulmalla.

Kylväjän lähetyspiiri
seurakuntatalossa ti 23.2.
klo 13.

Yhteislaulutuokiot maanantaisin 8.2, 14.3, 11.4
ja 9.5. klo 13 Kellarpellon seurakuntakodissa,
Aapelintie 7, sekä tiistaisin 9.2., 15.3., 12.4. ja
10.5. klo 13 Pääskylahden seurakuntatalossa,
Kaartilantie 62. Vetäjänä
Arto Liukko.
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