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Kirkko kuntoon?
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N:o 1 helmikuu 2015
Savonlinnan seurakunta

Huhtikuussa pidettävien eduskuntavaalien myötä kaikilla poliittisilla ryhmillä on tavoite saada ”Suomi kuntoon”. Yksi puolue onkin ottanut asian
vaalisloganikseen.
Mietin kirkkomme ja seurakuntamme tilannetta. Pitäisikö meidän kirkossa toimivien ja kirkon jäsenen ottaa yhteiseksi teemaksemme nuo sanat
”kirkko kuntoon”. Jos pitäisi ottaa, niin
miksi ja mitä se voisi merkitä?
Viime vuoden tilastojen valossa
olemme todenneet seurakunnassamme, että kirkon jäsenyyden jättäneiden
kasvanut määrä on huolestuttava. Noin
500 ihmistä jätti kirkkomme ja seurakuntamme jäsenyyden vuoden 2014
aikana. Jokaisen ratkaisu on henkilökohtainen eikä vapaassa maassa voida
ihmisten ajattelua tai ratkaisuja kahlita. Ei ole myöskään syytä syyllistää
eronneita. Muiden jäsenmuutoksiin
vaikuttaneiden tekijöiden kautta seurakunnan jäsenmäärä väheni vuonna
2014 pienen seurakunnan verran eli
yli 700 henkeä!
Kirkosta eroaminen saa meidät
seurakunnan toimijat kyselemään, mistä asiassa on oikein kysymys. Selvää
vastausta siihen ei ole löytynyt. Yksi
vastaus on ollut se, että taloudellisen
taantuman aikana jotkut tekevät ratkaisun tiukassa taloudellisessa tilanteessa.
Toinen on se, että kaikki jäsenemme
eivät syystä tai toisesta koe seurakuntaa
omakseen tai tarpeelliseksi.
Kirkosta eroaminen saa meidät myös
toivottavasti oikealla tavalla katsomaan
peiliin. Olen itse todennut, että seurakunnassa on tehty hyvää työtä. Silti
joudumme miettimään, miten osallisuus ja kirkkoon sitoutuminen voisi vahvistua ja mitä voisimme asialle
tehdä. Yhtälö on mielenkiintoinen ja
haasteellinen: Vähenevillä resursseilla
pitää tehdä paremmin tai saada enemmän aikaan ainakin osallisuuden vahvistamisen osalta. Toiminnan määrän
lisääminen ei ole ykkösjuttu.
Yksi mietinnän paikka on sukupolvikysymys. Kirkon toiminta on ollut
suurten ikäluokkien ja ennen sotia syn-

tyneiden käsissä ja varassa. Toiminta on
ollut hyvällä tavalla perinteistä, mutta
ajan kuluessa yhteys nuorempaan sukupolveen on hyvässäkin ”perinteessä”
ohentunut tai jopa katkennut. Siten
vaikkapa seurakunnan messuja pitää
saada toteuttamaan ja valmistelemaan
nuorempaa väkeä. Se on parasta osallistamista ja sitouttamista.
Keskeinen kysymys on myös se,
miten seurakunnan sanoma pidetään
elävästi ja vahvasti esillä ja miten samalla annetaan tilaa ihmisten kysymyksille,
pohdinnoille ja jopa epäilyille. Kirkon
toiminta ei voi olla vain yhdellä tavalla
ajatteleville tarjolla olevaa toimintaa.
Jokaisen tulee voida olla mukana omine kysymyksineen. Seurakuntayhteisön

ideana on, että sen jäsenet eivät kyseenalaista toistensa uskoa. On monenlaisia tapoja ilmaista uskoa – tai olla sitä
ilmaisematta erityisellä tavalla.
Saarnasin tammikuulla luottamushenkilöiden siunaamismessussa unelmista. Taustalla oli evankeliumin kohta
Jeesuksen ohjelmanjulistuksesta Nasaretin synagogassa (Lk. 4:16-21). - Nyt
on todella aika unelmoida siitä, millainen on oma seurakunta ja kirkko – tai
millaisen kirkon haluaa olevan. On aika
haastaa toisiamme unelmoimaan ja jakamaan näitä unelmia yhdessä ja sitten
toimimaan unelmien toteutumiseksi.
Lähtökohdaksi voi ottaa vaikkapa tuon
Jeesuksen ”unelman”.
Saarnassani nostin esille muiden

Uudet luottamushenkilöt aloittivat työnsä 18.1. tehtävään siunaamisen
myötä. Sen jälkeen pidetyssä perehdyttämistilaisuudessa kukin luottamushenkilö sai kertoa yhden unelman tai idean, jota pitää tärkeänä ja jonka
puolesta haluaa toimia. Niistä koottiin tämä ”elämän ja unelmien puu”.

muassa tällaisia unelmiani seurakunnasta:
”Minulla unelma seurakunnasta, jossa
eletään yhdessä arkea, kannetaan toisiamme, jaetaan surujamme ja iloitaan
yhdessä. Minulla on unelma seurakunnasta, jossa tulemme erilaisina, vajavaisina ja heikkoina vaeltajina Pyhän Jumalan eteen, Jumalan pöytään, Jumalan lahjoja nauttimaan, kiittämään,
rukoilemaan, vahvistumaan. Minulla
on unelma seurakunnasta, jossa meillä
on yhteinen näky ja jossa erilaisuudestamme huolimatta kunnioitamme ja
rakastamme toisiamme, jossa kuuntelemme toisiamme, jossa annamme tilaa
toisillemme, jossa emme kyseenalaista
toistemme uskoa. Minulla on unelma
seurakunnasta, jossa saamme kysellä ja
epäillä ja kyselevinäkin olla kaikki saman
Taivaan Isän rakkaita lapsia.
Minulla on unelma seurakunnasta,
jossa työntekijät ja seurakuntalaiset tekevät yhdessä työtä. Työntekijällä on oma
roolinsa ja seurakuntalaiselle omansa. Samalla nämä roolit voivat joissakin asioissa lähentyä entistä vahvemmin. Jokaisen
seurakuntalaisen yksi rooli on elää kristittynä omalla paikallaan ja siten myös
vahvasti rakentaa tätä yhteisöä.”.
Kirkko kuntoon on oikea tavoite!
Samalla siihen pyrkiessämme muistamme, että kirkko on täällä maailmassa
kaikista parhaistakin toimistamme
huolimatta aina keskeneräinen ja epätäydellinen, vajavaisten ihmisten yhteisö. Herra meitä varjelkoon täydellisten ihmisten täydelliseltä kirkolta ja
seurakunnalta! Sellaiseen kirkkoon en
ainakaan itse halua kuulua. Muistamme myös, että kirkon asia ei ole vain
työntekijöiden varassa vaan se on kaikkien seurakuntalaisten varassa. Oma
tärkeä roolinsa on juuri kautensa aloittavilla uusilla luottamushenkilöillä. Ja
evankeliumia ei tarjota vain omillemme vaan kaikille alueemme ihmisille!
Hienoa, että juuri sinä olet mukana
kaikessa tässä seurakunnan jäsenenä –
tai uutena jäsenenä!
Toivo Loikkanen

Herra, siunaa kirkkovaltuustomme!
Kellot soivat jokasunnuntaiseen
tapaan Savonlinnan kirkonmäellä. On jumalanpalveluksen aika. Luterilaista jumalanpalvelusta
on vietetty tällä paikalla vuodesta
1879, talvisodan pommitusten
raunioillakin kesäisin. Vuosina
1925-45 Savonlinnassa oli piispa
tuomiokapituleineen, ja kirkko
toimi tuomiokirkkona. Piispa
muutti Mikkeliin, mutta kirkon vanha tehtäva kuuluu vielä
sen nimessä. Kirjoitamme sen
nimen siksi isolla, ettei se enää
toimi tuomiokirkkona, piispankirkkona, vaan se on nimeltään
Tuomiokirkko.
Kirkonmäelle kiipeää keskitalven kylmyydessä 196 henkeä
yhteiseen messuun eli ehtoollisjumalanpalvelukseen. Heidän
joukossaan ovat luottamusvirkaa
seurakuntaamme syksyn vaaleissa hoitamaan valitut valtuutetut.
Kirkkovaltuusto aloittaa yhteisen
toimintansa tulemalla yhdessä
kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen
eteen ja siunaavien kätten alle.
Jumalanpalveluksessa Jumala
palvelee ihmistä ja ihminen ihmistä. On 2. sunnuntai loppiaisesta ja pyhän aihe on Jeesus ilmaisee
jumalallisen voimansa. Psalmitekstissä kehotetaan etsimään aina
hänen kasvojaan, muistamaan ai-

na hänen ihmetyönsä, sen, miten
kalliostakin voi kummuta vettä
virtanaan, jos Herra sen avaa.
Evankeliumissa Jeesus aloittaa
julkista toimintaansa. On myös
Leijonien kirkkopyhä, palvelutehtävissä on paikallisia leijonittaria ja
nuori tyttö lukee kauniisti Jumalan Sanaa ja soittaa viulua. Julkista
tehtäväänsä aloittava kirkkovaltuusto tunnustaa syntinsä yhdessä sen seurakunnan kanssa, jonka
yhteisistä asioista juuri heidät on
valittu päättämään.
Sitten päästään siunaamaan.
Valtuusto nousee ylös alttarille
ja polvistuu elävän Jumalan eteen
Tuomiokirkon alttarikaiteelle.
Rukoilemme yhdessä, että hyvä
Jumala siunaisi tämän valtuuston, nämä luottamushenkilöt tässä yhdistyneessä seurakunnassa
tämän riitojen riepottaman kirkon helmassa. Kiitämme jokaisesta, rohkaisemme itse kutakin
käyttämään omaa persoonaansa
ja omia lahjojaan yhteisten asioittemme hoidossa. Yritämme
muistaa jatkaa tätä rukousta arjessammekin.
Meillä kaikilla on unelmia.
Saarnassa seurakunta haastetaan
pohtimaan, mikä voisi olla itse
kunkin unelma kirkossa ja seurakunnassa, Savonlinnassa ja Suo-

messa. Löytyykö sellaista suurta
unelmaa, jonka eteen seurakunta,
valtuusto, seurakuntalainen, valtuutettu olisi valmis tinkimättä
toimimaan? Sellasia ihmisiä on
ollut, sellaisen unelman Jeesuskin
esittelee päivän evankeliumissa.
Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta
ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.

Jeesus antoi esikuvan palvelusta.
Hänen palvelunsa oli tinkimätöntä, se johti ristille, kuolemaan
ja ylösnousemukseen. Jeesuksen
jalanjäljissä on mahdollista löytää yhteinen askellus yhteiselle
seurakunnallemme. ”Vain yhdessä löydetty ja jaettu unelma
voi toteutua.”
Pyhään sattuu myös kristittyjen ykseyden rukouspäivä.
Tuomiokirkon holvien alla
soi urkuparvella laulettu ”veli

veljeään vastaan nyt siunaten
käy”. Kirkkokansa siunataan
alkavaan viikkoon. Uusi kirkkovaltuusto siirtyy koulutukseen seurakuntakeskukselle ja
muu väki nauttimaan ykseydenlahjasta, pullasta ja kahvista Säämingin seurakuntatalolle.
Muistetaanhan rukoilla oman
seurakuntamme puolesta!
Tanja Auramo

Kirkkovaltuutetut
siunattiin
tehtäväänsä
18. tammikuuta
Tuomiokirkossa.
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Naisina, miehinä,
erilaisina katsomme
sinuun, Jeesus
Heli Karhumäki puhui Savonlinnan seurakuntakeskuksessa suurella sydämellä
ja pohjalaisen akan juurevalla
ja rehevällä puheenparrella.

Kari Valkonen kehotti katsomaan yhdessä
hyvään erimielisyyksien sijaan.

Savonlinnan seurakuntakeskuksessa vietettiin lauantaina 7. helmikuuta perinteisiä naisten- ja
miestenpäiviä. Päiviä vietettiin
jo 69. kerran. Tänä vuonna aamupäivän ohjelma oli naisille
ja miehille erilainen, iltapäivällä
istuttiin yhdessä kuuntelemassa
puhujia. Sunnuntaiaamuna vietettiin vielä yhteistä naisten- ja
miestenpäivämessua Tuomiokirkossa.

Silitä, halaa, siunaa
Toimittaja-tiedottaja Heli Karhumäki Seinäjoelta johdatti rehevällä ja rehellisellä tavallaan
naisia pohtimaan, miten voimme olla tukena toisillemme elon
myötä- ja vastoinkäymisissä luennollaan sijaissiskoista ja varaäideistä. Jeesuksen suhtautuminen naisiin oli skandaalimaista,
Jeesus laittoi naiset ensin jopa
evankelioimaan. Mutta onko
Jeesus kädetön, jos emme huomaa toisiamme, tue toisiamme?
Olemme kaikki osa seurakuntaa,
Kristuksen ruumista, mutta jos
äidittömälle ei löydy varaäitiä,
tyttärettömälle rakastettavaa
ja tukea kaipaavaa nuorempaa
siskoa, jos keskinäinen yhteys
puuttuu, onko se ehyt, kokonainen? Heli Karhumäki liikuttuu
ja kostuttaa kuuntelijoidensakin
silmät kertoessaan, miten hän
on kokenut raskaana ollessaan
äidinrakkautta saadessaan vanhemmalta naiselta juuri sitä ruokaa, mitä oma äiti varmasti olisi
silloin tehnyt, jos vielä olisi ollut
täällä sitä tekemässä, ja miten
sijaissiskon kädet voivat peitellä
lohdutuksen peiton alle, kun on
puhumaton paikka.
Yhdessä naiset saavat myös
hengähtää täydellisyyden vaatimusten edessä. Naisen rooleissa
olemme vajavaisia, vaikka yrittäisimme tai haluaisimme olla
täydellisiä. Todellinen äiti väsyy,
sanoo ilkeitä sanoja ja kyllästyy.
Karhumäki haastaa naisia näkemään yli roolirajojen. ”Äitiyttä

on kaikissa naisissa.” Hän haluaa
auttaa näkemään, miten käytöksenkään ei Jeesuksen kanssa eläessämme tarvitse noudattaa niitä
sopivaisuussääntöjä, joita naisille
on ehkä opetettu. Nainen saa
suuttua, olla vihainen ja näyttää
sen. Nainen saa myös rakastaa,
koskettaa, liikuttua, haavoittua
toisen haavoista. ”Jeesus kantoi
murheet jo, me voidaan tehdä
tehtävämme.” Heli Karhumäen seurakunnassa Lapualla vietettiin halausmessua, jossa neljä
pohojalaasta äiti Mammaa halasi
kirkkoväen. Löytyiskö Savonlinnasta kristillistä naisenergiaa
samaan?
Samaan aikaan savonlinnalaiset miehet katsovat Jeesukseen,
elämän valoon, tiehen, totuuteen ja itse elämään jyväskyläläisen evankelista Kari Valkosen
johdolla. Valkonen johdattaa
kuulijoitaan läpi Johanneksen
evankeliumia ja antaa Sanan puhua yhdessä kauniiden luontovalokuvien kanssa.

Kristitty nainen näyttää
omalta itseltään
Toisella luennollaan savonlinnalaiseen seurakuntamakuun
ehkä vähän provosoivastikin
pukeutunut Heli Karhumäki
kysyy, miltä sitten aito kristitty
nainen näyttää. Lapualla kristitty nainen näytti pitkään tietynlaiselta. Koruton ja väritön
körttipuku syntyi alunperin kapinaksi vallitsevalle kulttuurille, haluttiin olla vaatimattomia
ja yksinkertaisia, puvulla tahdottiin korostaa elämäntapaa.
Sininen rantu tytön esiliinan
helmassa saattoi olla jo merkki
maailmallisuudesta. Vähitellen
värikkäämpi ja vapaampi pukeutuminen tuli körttipiireissäkin hyväksytyksi. Körttipuku on kuitenkin saanut oman
merkityksensä suvun ja herätysliikkeen historian kautta, ja sitä
käytetään taas seuroissa ja kesäjuhlilla. Arjessa saa kuitenkin

oma, meihin luotu erilaisuus
näkyä pukeutumisessakin.
”Jumala on kauneuden puolella” uskoo Karhumäki ja esittelee omaa persoonallista makuaan nähdä kauneus päällään
ja ympäristössään. Hän rakastaa
helyjä, kaikkea kiiltävää, läpinäkyvää, hauskaa, vaikka se varmaan monen muun mielestä on
mautontakin. Kuinka me naiset voisimme näissäkin asioissa
tukea ja kannustaa toisiamme
sen sijaan, että arvostelemme
toistemme mieltymyksiä? Kauneutta tarvitaan vastapainoksi
ankeudelle ja siinäkin saa näkyä
ainutkertainen persoonallisuutemme. Tyttöä kantaa pitkälle
isän ihaileva ja hyväksyvä katse, voisimmeko sisarinakin olla
kannustamassa, ei latistamassa?
Voisimmeko yhdessä kattaa kahvipöytään ne piilossa säilytetyt
aarteet, kaappikupit, joita ei ole
uskallettu ennen laittaa särkymisen pelossa esille? Voisimmeko
tehdä sen myös sille kauneudelle, jonka Taivaan Isä on ihan jokaiselle tyttärelleen antanut ja
jota Hän ihaillen katsoo?

Sisaret ja veljet
Lounaalla istutaan yhdessä,
miehet ja naiset. Leena-emännän johdolla on katettu taas
maittava ateria ja kiittäviä sanoja kuuluu sieltä sun täältä.
Tunnelma on sama kuin usein
tässä salissa, niin kuin sukulaisissa oltaisiin. Saman Isän lapsiahan tässä kaikki ollaankin.
Tällä kertaa keski-ikä on aika
korkea, pienten lasten äidit ja
isät ovat jääneet kotiin, varmaankin lastenhoidon jäätyä
tänä vuonna pois. Perinteinen
iloinen ja riehakas lasten kirmailu seurakuntakeskuksen aulassa lounaan lopuksi jää nyt
kokematta.

Yhteisellä lähteellä
Ohjelma jatkuu, suuri sali on
nyt täynnä väkeä, kun miehetkin tulevat kappelikahviosta salin puolelle kuuntelemaan
Karhumäen Helin luentoa, jossa
halutaan olla yhtä Jeesuksessa
erilaisuudesta ja eri mielipiteistä huolimatta. Ei tarvitse edes
olla kaikesta jotain mieltä, lu-

paa Sana-lehden päätoimittajana
huhtikuussa aloittava Karhumäki, vaikka siltä tässä kuohuvassa
ajassa ei aina tunnukaan. Hän
muistuttaa, mitä Jeesus meille rukoili, että olisimme yhtä.
Mikä on kirkon ydintehtävä?
Mihin meidät on kutsuttu? Ei
varmaankaan lokeroimaan toisiamme, ei ainakaan asettamaan
itseämme siihen ainoaan oikeaan
lokeroon. Mitä kaikkea voimmekaan tehdä yhdessä! Rukoilla, siunata, antaa synninpäästö
toiselle! Rakastaa! Meidät on
kutsuttu rakentamaan siltoja,
vaikkei se toisikaan meille kiitosta ja kunniaa.
Kari Valkonen jatkaa samalla linjalla omassa puheenvuorossaan. ”En voi olla kaikkien
kanssa samaa mieltä.” Asioista
voi olla reilusti eri mieltä ja jakaa siitä hyvästä, jonka itse on
löytänyt. Elävän veden lähteiltä
voi löytää uskon, vaatimusten
sijaan voi levätä elävän Jumalan
läsnäolossa.
Valkonen nostaa Raamatusta
esille monta tuttua kohtaa ve-

destä, jonka ääressä voi levätä,
ja lähteestä, josta voi ammentaa. Mutta mitä se tarkoittaa
käytännössä, miten sitä voi toteuttaa arjessa? Aloittaa voi vaikka kuuntelemalla, minkälaiset
elävän veden virrat virtaavatkaan
tänään sisälläni. Jeesus tarjoaa
meille joka päivä pesun, jota me
tarvitsemme, Hän pesee verellään. Kun me ammennamme
tästä, voimme käytännössä jakaa
saamaamme hyvää esimerkiksi
lukemalla toisillemme synninpäästön, palvelemalla toisiamme, siihen meidät on kutsuttu.
Osaamme sanoa hirveitä sanoja
toisillemme, mutta Jumala sanoo toisin. Mekin voimme niin
tehdä.
Miten paljon meille on luvattukaan, muistuttaa Kari Valkonen. Miten paljon meitä muuttaisi yhteinen sopimusrukous.
Riitojen aika voisi olla myös
yhteisen ammentamisen aikaa
yhteisestä Jumalan lupausten
lähteestä.
Teksti: Tanja Auramo
Kuvat: Anselmi Auramo

Sisaria, äitejä, tyttäriä.
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Yhteisvastuuta suurella sydämellä

- Täällä voi olla äitinä äidin ajatuksin, kertoo avopuolisonsa viime keväänä äkillisesti menettänyt
Suvi Laurikainen. Suvin ja Sisun (edessä) elämä alkaa jo olla järjestyksessä. Kriisin keskellä apua
oli kuitenkin haettava aktiivisesti itse.

Ekavauvakerhossa vierailijoita
kohtaa iloinen näky. Kymmenkunta hyväntuulista vauvaa
tutkailee toisiaan ja ympäristöä
iloisenvärisellä matolla kellien.
Nuoret äidit ovat turvallisesti
piirissä ympärillä. Tunnelma
on rauhallinen. Vain vauvojen
ääntely ja äitien puheensorina
täyttää viihtyisän päiväkerhotilan.
Ekavauvakerho toimii neljättä vuotta. Se lähti liikkeelle
kokeilumielessä, mutta äidit
ottivat kerhon heti omakseen
ja kerhokertoja lisättiin. Alussa
vauvoilla oli 0-8 kuukauden ikäraja, mutta nykyisin kuukausia
saa olla reilusti enemmänkin.
- Ensimmäisen lapsen saaminen on iso asia ja sen jakaminen toisten kanssa on joillekin
tarpeellisempaa, kertoo kerhon
Savonlinnan seurakuntaan tuonut lapsityönohjaaja Raili Ruotsalainen.
- Toki perhekerhoissakin äidit
voivat kohdata, mutta tämä kerho antaa kohtaamiseen suuremman mahdollisuuden sekä lisäksi
kohtaamisen rauhan, kun monia
eri-ikäisiä ei ole ympärillä.

valmiita liikkumaan, hakemaan
kontakteja ja menemään mukaan harrastuksiin lastensa kanssa ja itsekseen. Äitejä on kuitenkin myös hyvin vaikeissa ja erilaisissa elämäntilanteissa.

Äitinä kriisissä
Suvi Laurikainen ja nauravainen Sisu-poika käyvät Ekavauvakerhossa aina kun mahdollista.
- Täällä voi olla äitinä äidin ajatuksin, kertoo avopuolisonsa pari kuukautta ennen Sisun syntymää yllättäen traagisesti menettänyt Suvi.
- Olemme saaneet uusia kavereita ja on ollut voimaannuttavaa puhua vauvajuttuja ja iloita

omasta ja toisten vauvoista ja
unohtaa hetkeksi muu.
Kulunut vuosi on ollut nuorelle restonomille ja lähihoitajaopiskelijalle raskas. Suvi jos kuka
tietää, millaista apua ihminen
kriisin keskellä tarvitsee. Paluumuuttajana ja pitkään paikkakunnalta poissa olleena läheisiä
ystäviä jakamaan äkillistä taakkaa ei ollut. Käytännön kysymyksiin ei vastauksia ollut kenelläkään. Kriisiapua järjestyi,
joskin traumaterapeuttia olisi Suvin mielestä tarvittu heti.
Ajan mittaan hän pääsi puhumaan psykologille ja neuvolasta
järjestyi perhetyöntekijä vauvaa
hoitamaan pari tuntia viikossa.
Voivottelijoita oli paljon. Vahvin tuki tuli omilta vanhemmil-

Ekavauvakerhosta
tukea
vanhemmuuteen
ta. Konkreettisen avun tarve oli
suurin.
- Jouduin viimeisilläni mahan
kanssa etsimään uuden kodin,
muuttamaan ja valmistelemaan
kaiken vauvaa varten. Olin myös
murtanut jalkani ja pompin
muutossa mahan ja kipsin kanssa. Oli pakko pyytää paria koulukaveria avuksi.
Keskusteluapu Perheasiain
neuvottelukeskuksen perheneuvojan kanssa on ollut kullanarvoista.
Nuori äiti on pysynyt kasassa
rutiineihin tarttumalla ja ammattiapuun turvaten. Joinain
päivinä liikkeelle on pitänyt lähteä miltei kaksin käsin kiskoen.
Avoin puhuminen ja keskustelu
kirjojen kanssa ovat auttaneet

Yhteisvastuutapahtumia
Pe 13.2. lipaskeräys Prismassa
ja Citymarketissa.

Vaikka arjessa seuraa edelleen ikävä, suuren menetyksen
kokeneen äidin elämä on jo lii-

kahtanut valoisemmalle puolelle. Kiitollisuus elämästä ja Sisupojasta ovat päällimmäisenä.
- Vauva pitää kiinni arjessa ja
pään kasassa. Katson elämää
eteenpäin ja haluan kasvattaa
pojan parhaan kykyni mukaan
jokaisesta päivästä iloiten. En voi
muuttaa mennyttä, mutta tulevaisuutta voin vähän ohjailla.
Suvi muistuttaa, että yksinhuoltaja saattaa olla todella yksin
ja jokaisen perheen tilanne olla
syystä tai toisesta erilainen. Apua
omaan arkeen saadakseen hän
ei pidä mahdottomana ajatusta tukeutua Suurella Sydämellä
-verkostoon ja olla ehkä tulevaisuudessa itsekin avun antajana.
Mieluiten hän kohtaisi ihmiset
kuitenkin elävässä elämässä.

Leena
Hämäläinen
sylinä vauvoille

Ekavauvakerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 13-14.30 seurakuntakeskuksen päiväkerhotiloissa, Kirkkokatu 17.

Su 22.3. messun jälkeen Marianpäivän kalalounas Yhteisvastuun hyväksi Savonrannan seurakuntakodissa, Pappilantie 17.

Kerhossa voi solmia uusia
vauvatuttavuuksia.

paljon. Pahimpana hän pitää
linnoittautumista kotiin.
- Pitää jaksaa pyytää apua ja tarttua epäilemättä kyllä-sanaan, jos
joku apua tarjoaa. Itseään ei pidä väsyttää ajatuksella, että kyllä
minä yksin taisteluni taistelen,
se ei kanna pitkälle.
- Kuuntelu on jo iso apu, vaikka toinen ei osaisikaan sanoa
mitään. Halaus voi toisinaan
lämmittää enemmän kuin tuhat tyhjää sanaa. Tai nopeakin
soitto tässä viestien maailmassa
kertoo, että joku välittää. Tuntuu myös hyvältä kuulla jonkun
puhuvan niitä näitä kaiken surun keskellä.

Äidit ovat ottaneet seurakunnan tarjoaman kerhohetken
hyvillä mielin vastaan. Lyhyen
hartaushetken jälkeen jutustellaan ja kahvitellaan vapaasti. Lisäsyleinä vauvoille ovat lastenohjaaja ja vapaaehtoinen työntekijä. Monelle äidille kerho saattaa
tarjota mahdollisuuden päivän
ainoaan rauhalliseen kahvihetkeen ja aikuiseen seuraan.
Eniten äidit korostavat kerhon merkitystä sosiaalisena tapahtumana.
- Päivät eivät kulu niin hitaasti
ja on syy lähteä kotoa, yksi äideistä sanoo.
Raili Ruotsalainen on työnsä puolesta paljon tekemisissä
nuorten perheiden kanssa. Hän
kertoo äitien olevan iloisia ja elämänmyönteisiä.
- Kaiken kaikkiaan äidit ovat

koniatyöntekijälle, niin laitamme
pyynnön sivuille.
Kun vapaaehtoistyöstä kiinnostunut ilmoittautuu sivuston
kautta tehtävään, hankkeen koordinaattori ottaa ilmoittautujaan
yhteyttä tapaamista ja mahdollista
perehdytystä varten. Savonlinnan
sivustolla haetaan tällä hetkellä vapaaehtoisia yli 30 tehtävään mm.
kastevillasukkien neulojia ja kavereita turvapaikanhakijoille. Myös
nopeantoiminnanjoukkoihin kutsutaan väkeä auttamaan kriisitilanteisiin joutuneita.
Vapaaehtoiseksi haluava voi
edelleen ottaa yhteyttä myös
suoraan seurakunnan työntekijöihin.

Leena Hämäläinen on ollut tämän talven apuna Ekavauvakerhossa. Vapaaehtoistyö oli pitkään
pyörinyt mielessä. Lopullinen sykäys tuli oman äidin 90-vuotissyntymäpäivillä. Juttutuokiossa
papin kanssa hän kuuli Suurella
Sydämellä -palvelusta ja lähti oitis mukaan.
Leena on sosiaalinen ja avarakatseinen. Hän teki elämäntyönsä Andritzin talousosastolla. Vielä
muutama vuosi ennen eläkkeelle
jääntiä Leena tarttui ennakkoluulottomasti työnantajan tarjoamaan tilaisuuteen lähteä pariksi
vuodeksi Uruguayhin, jossa sydän aukeni entistä avarammaksi
avuntarvitsijoille.
Ekavauvakerhossa hän on hoitajana ja sylinä vauvoille.
- Lasten hoidossa perusasiat eivät
ole muuttuneet 30 vuoteen, hän
naurahtaa.
- Olen aina tykännyt lapsista.
Nuorena pidin kerhoja ja puuhastelin paljon oman poikani
kanssa.

Yhteisvastuun 2015
kohteina
vapaaehtoistyö ja Haiti
Yhteisvastuukeräys 2015 käynnistyi sunnuntaina 1. helmikuuta. Keräyksen kotimaisena
erityiskohteena on Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminta.
Suurella Sydämellä on vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu, jonka kautta voi ilmoittautua
erilaisiin vapaaehtoistehtäviin lähimmäisten auttamiseksi ja sen
kautta voi myös pyytää itselleen
apua. Verkosto toimii tällä hetkellä lähes 40 paikkakunnalla.
Yhteisvastuuvaroin toimintaa
laajennetaan valtakunnalliseksi.
Hankkeen toteutusta koordinoi
Kirkkopalvelut ry.
Ulkomaisena kohteena on
Haiti, jossa keräysvaroin tuetaan
lasten ja nuorten koulutusta sekä
koulujen rakentamista. Avun vie
perille Kirkon Ulkomaanapu.
Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev.lut. seurakunnat.
Keräys järjestetään helmi-huhtikuussa, mutta keräyslupa on
voimassa ympäri vuoden. Keräyksen suojelijana on tasavallan
presidentti.

Yhteisvastuulla
sisustettiin saattohoitohuoneita
Viime vuoden yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävä
kymmenen prosentin osuus käytettiin kahden saattohoitohuoneen sisustukseen terveyskeskuksen vuodeosaston 2:ssa. Huoneisiin hankittiin mm. uudet verhot,
nojatuoli ja rahi, TV, radio, kaappi, jalkalamppu ja kello. Käytettävissä oli 2905 euroa.
Lisäksi Savonlinnan ammattija aikuisopistossa opiskeleva Kirsi Kiviaho suunnitteli ja valmisti
metallista kauniit pienet linnut
huoneita koristamaan. Verhot

Rohkeasti mukaan
Suurella Sydämellä -hanketta
Savonlinnassa koordinoi pastori
Leena Paintola.
- Palvelu on lähtenyt käyntiin hyvin. Uusia vapaaehtoisia on tullut
noin parikymmentä. Sivut tunnetaan vielä turhan huonosti,
mutta uskon sivujen kävijämäärän lisääntyvän ja myös uusia vapaaehtoisia varmasti saadaan.
Verkoston kautta mm. kanttorit ovat saaneet nuotistolleen
kauan kaivatun hoitajan. Myös
lapsityöhön on ilmoittautunut
apuvoimaa.
- Esimerkiksi Kerimäen mukulaparkissa kohtaa hienosti lapsiperheiden tarve saada lastenhoitoapua ja vapaaehtoiset saavat
iloita puolestaan lasten seurasta,
Paintola iloitsee.
Hän toivoo, että ihmiset pyytäisivät sivujen kautta itselleen
rohkeasti apua.
- Jos vaikka perheeseen kaivataan
varamummoa tai -pappaa, tehtävästä voi vinkata minulle tai dia-

ja päälliset nojatuoleihin ompeli vaatetusalaa opiskeleva Jenni
Säynevirta opiskelutoverinsa
kanssa. Kaikki tekivät työnsä
vapaaehtoisuuden pohjalta.
Saattohoitoryhmään kuuluva
sairaanhoitaja Kristiina Laine
kiitteli sisustusprojektin tuloksia.

Ti-la 7.-18.4. iltapäiväkerholaisten piirustusnäyttely Haitin lapset kouluun kaupunginkirjastossa.
YV-lipas kirkkokuoron virsilauleloissa maalis- ja huhtikuussa.

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

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

Lahjoita netissä
yhteisvastuu.fi/lahjoita
facebook.com/yhteisvastuu
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % ohjataan kansainväliseen
diakoniaan Kirkon Ulkomaa-

navun kautta, 20 % kotimaiseen
erityiskohteeseen, 10 % Kirkon
diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille ja loput
10 prosenttia keräävän seurakunnan valitsemaan kohteeseen. Savonlinnaan jäävä osuus ohjataan
tänä vuonna Suurella Sydämellä
- vapaaehtoisten rekrytoimiseen
ja tukemiseen.

savonlinna.suurellasydamella.fi
leena.paintola@evl.fi • 050 5406112

Maanantaiaamun mietteitä
Kurvaan autollani seurakuntakeskuksen parkkipaikalle
yhdeksäksi. Päivystysaika diakoniatoimistossa on klo 9-11.
Odotettavissa vähän asiakkaita
tänään. Joulukuussa oli melkoinen tungos, kun köyhätkin
halusivat viettää joulua. Ja jaoimmehan me extra-avustusta lapsiperheille, joiden vanhemmat olivat työttömiä tai
yksinhuoltajia. Ja olihan meillä
aikamoinen vuori sukkia, lapasia ja muuta ihanaa ”Olet
tärkeä” -projektin kutomia
muistamisia. Entäs ne ”Vaaka
ry:n” herkkukorit ja ”Leijonien” muistamiset – ja ne kinkut,
joihin eräs yrittäjä vaihtoi joulukorttirahansa! Olihan siinä
jakamista tukka putkella. Ja
mikäs siinä – jouluilo saapui
moneen kotiin.
Muistelen viime viikon kokousta kaupungintalolla. Sieltä
jäi mieleen lause: ”Ikääntymisen aiheuttama huoltosuhteen
heikkeneminen on Itä-Suomessa niin vakava ongelma,
että emme selviä ilman maahanmuuttoa.” Jaa-a. Olen tutustunut maahanmuuttajiin
leireillämme, käsityöpiireissä,
joulujuhlissa jne. Heistä löytyy
paljon sitä positiivista energiaa
ja valoisuutta, joka joskus meillä kantasuomalaisilla hukkuu
talven pakkasiin. Vuonna 2009
toteutettiin Yhteisvastuukeräys
teemalla ”Työ ja osallisuus” ja
silloin kotimaisena kohteena

Auta Haitin lapsi
kouluun
Haitissa valtaosa kouluista on
yksityisiä ja koulumaksut korkeita. Lähes puolet väestöstä ei

oli juuri maahanmuuttajien
työllistäminen.
YV-keräys onkin nyt ajankohtainen. Tänä iltana pidämme
tässä talossa YV-infon kerääjille.
Kerrotaan Suurella Sydämellä
-vapaaehtoisverkostosta, Haitin
lapsista näytetään DVD:ltä. Saa
nähdä ilmoittautuuko tänään
uusia? Niistä uskollisista, jotka
jaksavat yhä kerätä, olemme tosi
kiitollisia. Lähimmäispalveluahan tämäkin on! Onkin muistettava laittaa sunnuntain YVlounas ja arpajaiset tarkemmin
kirkollisiin, ja kynttilänpäivän
luistelutapahtuma myös. Lounas tuottaa aina ja tapahtumat
tuovat myönteisesti asiaa esille, vaikka tuotto ei niin suuri olisikaan. Pitääkin sopia se
makkaragrillin nouto… mistähän varastosta lähetyksen teltta
löytyy?
Ensi viikon kaksi vanhenevien kerhoa myös kirkollisiin.
Kerhoissa käy porukkaa, joka
on tottunut siellä käymään,
keski-ikä heillä lähempänä
yhdeksääkymmentä. Tavallaan
kerho on kotikäynti monen
luo yhtä aikaa, kerholaisille taas
toistensa tapaaminen on monesti se pääasia. Ja niin kauan
kuin virrenveisuuta ja Herran
siunausta kaipaavat…
”Toivoa tuova kohtaaminen”
…oliko tuo äskeinen sitä? Sinä
halusit vain kymppiä pesuaineisiin. Olet nyt selvä. Kauppias epäröi päästää sinua liikkee-

osaa lukea. Koulun aloittaa noin
80 prosenttia lapsista, mutta yläkoulussa heistä jatkaa enää neljännes. Moni joutuu jättämään
koulun kesken. Maan hallitus
on ottanut tavoitteekseen saada
kaikki lapset kouluun vuoteen

- Kuten syntymän hetkellä myös
kuoleman lähestyessä on ympärillä hyvä olla kaunista ja levollista.
Laine ja apulaisosastonhoitaja Marja-Leena Ruuttanen
ottivat seurakunnan ja opiskelijoiden lahjoituksen kiitollisina
vastaan.

Huoneita koristavat Kirsi
Kiviahon vapaaehtoistyönä suunnittelemat ja valmistamat metalliset kauniit
linnut.
Yhteisvastuu auttaa lähellä ja kaukana. Kuva Minna Elo

seen, karkotat muita. Minäkin
huusin sinulle, kun et malttanut odottaa vuoroasi. – Kaksi
asiakasta yhtaikaa tunkemassa sisään, ja sitten vielä YV-kerääjän listaa ei kiireessä löydy.
Tavanomainen hössäkkä tuli
tästäkin aamusta. Sinä sanoit:
”Vielä minä tästä kohenen.”
Sana vakuuttaa: ”Minä annan
teille tulevaisuuden ja toivon”
…hänellekin? ...minullekin?
Entäs sinä, huppupäinen nuori? Liian yksin olet maailmassa
ja liikaa joutunut kokemaan.
Jos nyt sinulle elämä aukeaisi… Olet saanut asunnon, pääset pois kavereiden nurkista.
Siunausta sinulle!
Iltapäivällä menen käymään vuodeosastolla. Mielessä on kauan sängyssä maannut vanhus, jolla ei ole omaisia
lähellä. Ei enää paljon sanoja. Tunnistamisen hymy riittää. Minä olen tässä nyt sinua
varten, luen päivähartauskirjastasi, laulan ”Matkamiehen
lauluja”, silittelen. Sinua ei ole
unohdettu. Jumalakaan ei ole
unohtanut sinua maan päälle,
vaan noutaa kyllä aikanaan –
ja siihen asti sinun elämälläsi
on tarkoitus.
Jokainen on vuorollaan auttaja ja avun tarpeessa. Tarvitsemme toisiamme.
Rauni Pirinen
diakoniatyöntekijä
YV-keräyspäällikkö

2016 mennessä. Suurin osa haitilaisista elää alle kahdella dollarilla päivässä. Jo 20 eurolla saadaan hankittua 4-luokkalaiselle
koulukirjat vuodeksi.
Lähde www.yhteisvastuu.fi
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Seurakunta – mitä se tekee ja mikä se on?
Usein seurakunnasta ja sen jäsenyydestä puhuttaessa ihmiset
kysyvät: ”Mitä minä saan vastineeksi, kun maksan kirkollisveroa?” Tai sitten asiaa lähestytään
suoremmin ja kriittisemmin ja
sanotaan vaikkapa: ”Maksan kirkollisveroa, mutta en saa mitään
vastineeksi”. Siksi on hyvä kirjoittaa siitä, mitä seurakunta tekee ja mikä se on.

Suuri seurakuntamme
ja talouden haasteet
Oma seurakuntamme on suuri yhteisö ja organisaatio. Asialla on historialliset juurensa,
jotka nousevat Savonlinnan ja
Säämingin liitoksesta ja nyttemmin äskettäin toteutuneista seurakuntaliitoksista. Seurakunnassamme on noin 30.000
jäsentä ja noin 100 palkattua
työntekijää. Seurakunnan budjetti on noin 8,5 miljoona euroa. Tälle vuodelle tehty talousarvio on omaisuuden myynnistä
huolimatta alijäämäinen noin
260.000 euroa.
Seurakunnalla on runsaasti
myös tiloja. On kirkkoja, siunauskappeleita, seurakuntataloja, leirikeskuksia ja muita
toimitiloja. On monia hautausmaita. Kaikki vaativat ylläpitoa ja kunnostamista ja ovat
tarpeen toiminnassa. Seurakunnan laajentumisen ja talouden
tiukkenemisen myötä seurakuntamme suunnitelmissa on
toimia aikaisempaa harvemmissa toimitiloissa. Kaikki keskeiset toimitilat kuitenkin säilyvät
tilojen vähentämisestä huolimatta. Onneksi seurakunnalla
on myös metsää, josta saadaan
tuottoa juuri mm. kiinteistöjen
korjauksiin. Metsää on kaikkiaan noin 3000 hehtaaria ja sen
vuosittainen metsäsuunnitelman mukainen hakkuutuotto
on noin 400.000 euroa.
Toimitiloihin liittyvien säästöjen ohella varaudumme toimimaan myös hieman pienemmällä työntekijäjoukolla. Hen-

kilötyövuodet vähenevät parin
vuoden takaisesta noin 110
henkilötyövuodesta hieman yli
90 henkilötyövuoteen lähivuosien aikana. Tällaiset toimet ovat
välttämättömiä, koska seurakunnan väkimäärä ja verotulot ovat
vähentyneet. Tulevina vuosina
miinusmerkkiset talousarviot ja
vuositulokset on tarkoitus oikaista plusmerkkisiksi. Vaikka
seurakuntaa ”moititaan” rikkaaksi mm. metsävarojen vuoksi, eivät vuosittain saatavat tulot
ole viime vuosina riittäneet vuosittaisiin menoihin.

Toiminta on laajaa
ja monipuolista
Seurakunnan toiminta on laajaa ja monipuolista. Kaikki lähtee kirkon tehtävästä eli evankeliumin julistamisesta ja rakkauden toteuttamisesta. Seurakunnassa toiminta lähtee myös
kirkon säädöksistä eli siitä, mitä
Kirkkolaki (KL) ja Kirkkojärjestys (KJ) velvoittavat seurakunnan tekemään. Kirkkolaissa määritellään kirkon tehtävä
(KL I, 1 §2) ja seurakunnan
tehtävät
(KL I, 4 § 1). Näistä säädetään
tarkemmin Kirkkojärjestyksen
II luvussa. Seurakuntatoiminnan ohella seurakunta huolehtii osaltaan väestötietojen ylläpi-

dosta sekä hautatoimesta hautatoimilain mukaisesti.
Perustoimintaa seurakunnassa
ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, laitoshartaudet, ehtoollistilaisuudet, erilaiset
juhlat, lapsityön kerhot, varhaisnuorten kerhot, nuorten toiminta, isoskoulutus, rippikoulut,
kuorotoiminta, konsertit, diakoniatyö eri muodoissaan sekä
lähetystyö eri muodoissaan.
Seuraavassa muutamia tilastotietoja vuoden 2014 toiminnasta
niin sanotun yleisen seurakuntatyön osalta (tilaisuuksien määrä/
osallistujien määrä):
Pääjumalanpalveluksia ...... 346/30.045
Muita jumalanpalveluksia ...... 146/14.848
Kirkollisia
toimituksia ..... 753/22.612
Musiikkitilaisuuksia ...... 166/21.907
Kuoroja ........................ 16
Aikuisten ryhmiä .......... 32
Pappien käyntejä
ja tapaamisia ............. 1383
Pääjumalanpalveluksiin ja erilaisiin muihin jumalanpalveluksiin
osallistui siis lähes 45.000 henkeä (492 tilaisuutta). Toimituksista eniten oli hautaan siunaamisia,

joita oli 426 ja niissä osallistujia
noin 13.500. Kastejuhlia oli 252
ja niissä osallistujia noin 5100.
Vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia oli 69 ja osallistujia niissä
oli vajaat 4000 henkeä.

Ihmisten kohtaamista,
elämän jakamista
ja palvelua
Toimituksissa seurakunnan
työntekijät ovat kohdanneet
laajan joukon seurakuntalaisia.
Jumalanpalveluksissa käy säännöllisesti tietty joukko ja juhlaaikoina eli kerrasta muutamaan
kertaan vuodessa käy sitten laajempi joukko seurakuntalaisista.
Konsertit tavoittavat myös hyvin
laajan joukon ihmisiä ja palvelevat myös kaupunkimme kulttuurielämän tärkeänä osana.
Seurakunnan muilla työaloilla
on ollut paljon toimintaa, paljon
ihmisten kohtaamisia, ihmisten
palvelua sekä ihmisten tukemista.
On ollut surujen ja ilojen jakamista. Diakoniatyön muodot tukevat monenlaisia ihmisiä ja ovat
tärkeää toimintaa, jotta kaikkein
heikoimmassa asemassa olevat
saisivat apua ja tukea ja jotta hekin voisivat tuntea kuuluvansa
yhteisöömme. Seurakuntamme
tekee monissa eri toiminnoissa
säännöllistä tai kertaluonteista

Vuonna 2015 seurakunnan menot jakautuvat
eri tehtäväalueille ja tehtäväkokonaisuuksiin
(kaikki kustannukset):
Yleinen seurakuntatyö (jp-elämä, toimitukset, aikuistyö)...... 21%
Musiikkityö............................................................................ 5%
Lapsityö (pväkerho, perhekerho, ip-kerho, pyhäkoulutyö).... 17%
Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö............................. 14%
Diakoniatyö........................................................................... 11%
Lähetystyö............................................................................ 6%
Perheneuvonta, sairaalasielunhoito, sielunhoito ................. 4%
Tiedotus ja viestintä.............................................................. 4%
Hautaustoimi ....................................................................... 15%
Kirkonkirjojen pito................................................................. 2%

Seuraavassa
lehdessä
lisää
tietoa
eri
työalojen
toiminnasta.

yhteistyötä kolmannen sektorin
järjestöjen ja myös kaupungin
tahojen kanssa.
Seurakuntamme ylläpitää
myös sopimustahojemme kanssa ns. selektiivitoimintamuotoja
eli sairaalasielunhoitoa ja perheasianneuvottelukeskusta. Niissä
tehdään tärkeää työtä ihmisten
tukemiseksi sairauksien keskellä
tai perhekysymysten ja parisuhdeongelmien keskellä.

Savonlinnan alue,
kappeliseurakunnat
ja kirkkopiiri
Seurakuntamme keskus on Savonlinnassa, mutta alue on laaja
ja jäsenistä noin kolmannes asuu
kappeliseurakuntien ja kirkkopiirin alueilla. Kerimäen alueella
jäseniä on noin 4700, Punkaharjun alueella noin 3000, Enonkosken alueella noin 1300 ja Savonrannan alueella vajaat 1000.
Eri alueilla asuvat seurakuntalaiset ovat ”tasaveroisesti” jäseninä seurakunnassamme. Kappeliseurakunnat ja kirkkopiiri ovat
omia toiminnallisia yksikköjä ja
jumalanpalvelusyhteisöjä.

Seurakunnan idea ja
seurakuntalaisten roolin
korostuminen toiminnassa
Seurakunta järjestää siis monenlaista toimintaa ja palvelua. Seurakunta toimii, mutta seurakunta
myös on. Seurakunnan tehtävä
toteutuu yhtäältä seurakunnan
toiminnoissa ja yhtäältä seurakuntayhteisön elämässä. Näin
jokaisen seurakuntalaisen rooli
on tärkeä. Jokainen on kutsuttu
omassa elinpiirissään uskomaan,
toivomaan ja rakastamaan eli toteuttamaan kirkon tehtävää.
Koska seurakunnan resurssit
eli varat ja työntekijät vähenevät on seurakuntaelämän tulevaisuus tai sen kehittyminen vapaaehtoisissa. Parempi on puhua
seurakuntalaisista. Seurakunnan
työntekijöiden erityinen taito on
jo nyt ja erityisesti tulevina vuo-

sina työskennellä yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja antaa
heille tilaa ja vastuuta. Osa toiminnasta on hyvä olla ohjatusti
toteutuvaa ja osa voi hyvin olla
seurakuntalaisten omaehtoisesti
toteuttamaa.

Vuoden 2015 painopisteet
Vuodelle 2015 on toimintasuunnitelmaan kirjattu seuraavat painopisteet, jotka liittyvät
osin edellisiin asioihin:
*Messujen kehittäminen ja monipuolistaminen. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen messuissa mm. messuryhmien toiminnan kautta ja messujen osallistujamäärän kasvattaminen.
*Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen Suurella sydämellä vapaaehtoispankin kautta
*Seurakunnan uuden verkkosivuston rakentaminen ja käyttöön ottaminen Lukkari-työkalun avulla
*Uusien luottamushenkilöiden
perehdyttäminen ja työskentelytapojen uudistaminen
*Toiminnan ja talouden tasapainottaminen mm. henkilöstöstrategian toteuttamisen kautta
*Rantasalmen seurakunnan
liittyminen Savonlinnan seurakuntaan 2016 alusta, liitoksen
valmistelut erityisesti keväällä ja
syyskaudelle kun kirkkohallitus
on päättänyt lopullisesti liitoksesta
*Henkilöstöstrategian toimeenpaneminen, henkilöstöratkaisut
ja rekrytointi sen pohjalta
Näiden ohella keskeisin tavoite on seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen niin,
että jokainen jäsen kokee seurakunnan omakseen ja elämää
kantavaksi. Tärkeää on kutsua
jäsenyyden jättäneitä ja uusia jäseniä seurakuntaan. Seurakunta
on evankeliumista elävä uskon
ja rakkauden yhteisö!
Toivo Loikkanen

Helena Lorentz

Uudistusta
seurakunnassa
Seurakunnassa on hyvä välillä tarkastella toimintatapoja,
myös rakennuksia, että miten hyvin ne palvelevat tarkoituksessaan. On myös arvokasta kuunnella herkällä
korvalla palautteita. Ettemme jäisi ajatukseen, että tämä ja tämä on hyvä, nyt ja
tulevaisuudessa, koska ”näin
on aina tehty”.
Savonlinnan seurakunta on

pinta-alaltaan hyvin laaja ja
etäisyydet suuria, ja tämäkin
jo aiheuttaa käytännön järjestelyjä. Kaikkia tarvittavia
muutoksia emme voi seurakunnassa toteuttaa heti,
mutta pyrimme siihen, että
tärkeät asiat nousevat niin
usein esiin, että ne saavat
ansaitun painoarvonsa.
Tänään 25.1. kuuntelin
Tuomiokirkostamme ensimmäisen nettiin suorana
lähetetyn jumalanpalveluksen. Linkki tähän palveluun
löytyy seurakuntamme sivuilta.
Toki paikan päälle kannattaa tulla, mahdollisuuksien
mukaan, jo ehtoollisenkin
takia, mutta koin tämän lähetyksen nykyaikaiseksi ja
hyväksikin tavaksi päästä
osallistumaan jumalanpalvelukseen. Kynnys on ainakin
matala. Tuomiokirkkoon on
myös suunnitteilla lasten tilaa, vaikka pyhäkoulukäyttöön jumalanpalveluksen tai

muun tilaisuuden ajaksi. Tällaista tarvetta lapsiperheillämme on ollut jo vuosien
ajan. Jossain toisessa kirkkorakennuksessa tämäkin olisi
ollut helpompaa toteuttaa.
Olen iloinnut myös siitä,
että Savonlinnan seurakunta on ollut tukemassa Radio
Dein toimintaa jo vuosia, sekä rahallisesti että tuottamalla viikoittaista ohjelmaa tälle
kanavalle.
Seurakuntamme tuki on
tarkoittanut omalta osaltaan,
että tämä kristillinen radioasema kuuluu ylipäätään
alueellamme. Tämän monipuolisen kanavan kautta ovat
monet tälläkin seudulla saaneet lohdutusta ja ajattelemisen aihetta.
Jumalan siunausta sinulle
tähän vuoteen!
Markus Hakulinen
kirkkovaltuutettu

Aion paneutua papin työhön
täysin sydämin
Helena Lorentz Helsingistä vihittiin papiksi helmikuun alussa
Mikkelissä. Hän toimii sijaisena
seurakunnassamme näillä näkymin ensi syksyyn saakka.
Lorentzit ovat lähtöisin Keski-Euroopasta, Saksan suunnalta. Lähihistorian tunnetuin
Lorentz lienee isoisäni Richard,
jonka panos Suomen ilmasodan-

käyntiin oli merkittävä. Sukututkimuksessa on muun muassa selvinnyt, että Lorentzeja on
ollut myös paljon pappeina ja
kanttoreina eli tietyllä tavalla
tässä esi-isieni jäljissä kuljen.
Aiemmin olen työskennellyt
Töölön seurakunnassa suntion
tehtävissä ja Anjalankosken seurakunnassa olen avustanut tarvittaessa erilaisissa teologin tehtävissä muun muassa rippileireillä. Ennen Savonlinnaan muuttoa
työskentelin useamman vuoden
ajan taloushallinnon tehtävissä
pk-yrityksessä. Työkokemusta siis
on niin seurakunnasta kuin sen
ulkopuoleltakin ja hyvä niin.
Seuraavaksi aion paneutua
papin työhön ihan täysin sydämin. Ja pikku hiljaa tutustua
tähän uuteen kotikaupunkiini
hiukan paremmin.
Olen pappi, koska Jumala on
kutsunut minut tähän työhön,

palvelemaan seurakuntaa ja kulkemaan ihmisten rinnalla.
Raamatussa minua puhuttelee eniten sanoma armosta.
Se kantaa jokapäiväisessä elämässä, tukee vaikeina hetkinä
ja rohkaisee eteenpäin. Olen
pieni ihminen kaikkine vikoineni, mutta silti minäkin kelpaan Jumalalle.
Olen elämässäni oppinut, että yksin Jumala tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja ainoastaan Hän tietää mikä missäkin
tilanteessa on parasta. Joskus on
vaikeaa olla kärsivällinen, mutta
yritän luottaa siihen, että Jumala johdattaa minut sinne missä
minun kuuluukin olla.
Käännekohta elämässäni
on kyllä tämä Savonlinnan virka. Pääsen tekemään sitä työtä, johon minut on kutsuttu ja
kiitollisena lähden tätä polkua
kulkemaan.

Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna l Puh. keskus 015 576800, tiedotus 5768025, fax 5768011
www.savonlinnanseurakunta.fi l e-mail: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

Jumalanpalvelus
su 15.2. klo 10
Laskiaissunnuntai,
Jumalan rakkauden uhritie.
Ps. 31:2-6; Hes. 18:30-32;
1. Kor. 13; 1. Tim. 2:4-6;
Mark. 10:32-45.

Tervetuloa messuun!

www.savonlinnanseurakunta.fi

Alkoholiton ehtoollisviini
Tuomiokirkossa joka kk:n 1.
sunnuntai.

Kirkkoherranvirasto
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Kirkkoherranvirasto (Kirkkokatu 17) ja puhelinvaihde
avoinna ma-pe klo 9-15.
Puh. (015) 576 800,
5768 012, 5768 080,
fax 5768 042.

Tuomiokirkossa, Enonkosken kirkossa ja Oravin rukoushuoneella messu, Punkaharjun kirkossa perhemessu, Savonrannalla ja Kerimäellä sanajumalanpalvelus. Tuomiokirkossa
avustaa Torstaikuoro ja Enonkoskella Kirkkokuoro.
Laskiaistapahtuma jumalanpalveluksen jälkeen Kerimäellä
ja Punkaharjulla.

(Jes. 58)

¤
Savonrannan
kirkkopiiri

¤
Enonkosken
kappeliseurakunta

Papin päivystys arkisin
klo 9-12.

Pappilantie 17,
58300 Savonranta

Kirkkotie 8,
58175 Enonkoski

Vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen, p. (015) 5768 016,
050 5406 111.

Aluekappalainen Jaakko
Parkkinen, p. 044 7768
049.
Papin päivystys ma klo
9-12.
Toimitus- ja tilavaraukset. Virkatodistustilaukset ym. virastoasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Papin päivystys ma-ti klo
9-11, muulloin sopimuksen
mukaan.

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.

Muita tapahtumia
Yhteisvastuun hernekeittolounas
pe 13.2. klo 11-12 Enonkosken seurakuntatalossa, Kirkkotie 2. Hinta 7e,
sis. keitto, leipä, juoma, laskiaispullakahvi. Arpajaiset. Jos keittoa jää, sitä
myydään omiin astioihin.
Lähetyksen laskiaistapahtuma ti
17.2. Punkaharjulla: klo 10 lähtö sauvakävelylle seurakuntatalon pihasta
tai tuolijumppa seurakuntatalossa,
Oikotie 10, klo 11 hernekeittolounas
ja myyjäiset.
Sleyn opiskelijailta ti 17.2. klo 18.30
seurakuntakeskuksessa, 2. krs, lk 1.
Johannes Häkämies.
Tuhkakeskiviikon iltakirkko ke
18.2. klo 18 Tuomiokirkossa, Kerimäen talvikirkossa ja Punkaharjun
kirkossa.
Enonkosken kinkerit: kevään ensimmäiset to 19.2. klo 12 Silja ja
Jaakko Loikkasella Ihamaniemessä,
Ihamaniementie 850.
Savonrannan kinkerit: Kirkonkylän
kinkerit ma 23.2. klo 10 vanhalla seurakuntatalolla, su 1.3. klo 12 Rönkönvaaran kinkerit Rönkkötalossa, su
29.3. klo 12 kaikkien kylien yhteiset
kinkerit seurakuntakodissa.
Loistoilta la 21.2. klo 17 seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17. Ylistystä, raamatunopetusta, rukousta,
kahvio. Lapsille ja varhaisnuorille
oma ohjelma.
Elohopeakuoron konsertti to 26.2.
klo 13 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Kirkkokatu 17. Kahvitarjoilu
klo 12.30.
Yhteislaulutuokio ma 9.3. klo 13
Kellarpellon seurakuntakodissa, Aapelintie 7 ja ti 10.3. klo 13 Pääskylahden seurakuntatalossa, Kaartilantie
62. Seur. 13.4. ja 14.4.
Maalisvirret-yhteislaulutilaisuus
su 15.3. klo 14 Säämingin seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4. Tule
laulamaan maaliskuisia virsiä Kirkkokuoron kanssa!
Inkerin kirkon juhla: Su 12.4. klo 10
messu Juvan kirkossa, saarnaa Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi.
Messun jälkeen keittolounas ja päiväjuhla Juvan seurakuntatalossa.

Kirkkoneuvoston
ja
kappelineuvostojen
kokoonpano
Kirkkoneuvosto: pj kirkkoherra, varapj. Merja Immonen.
Kirkkoneuvoston jäsenet:
Touko Ahokas, Martti
Konsti, Tapani Hannonen,
Olli-Pekka Kristiansson,
Tuula Rasimus, Arja Saarikoski, Anu Malinen, Outi Kurttila, Sirkka Rautiainen, Anne Käyhkö ja Tero
Mikkonen.
Enonkosken kappelineuvosto: Riitta ParttimaaRedsven, Kati Laukkanen,
Aki Muhonen, Touko Ahokas, Heikki Kylliäinen ja
Sanna Ratia.
Kerimäen kappelineuvosto: Merja Immonen, Päivi Matilainen, Marja Sisko Nousiainen, Yrjö Eeva,
Poku Sihvonen, Iikka Muhonen, Tapani Hannonen
ja Riitta Malinen.
Punkaharjun kappelineuvosto: Outi Kurttila, Arvo
Kupiainen, Aune Tuunanen, Jussi Silvonen, Jouko Paajanen, Riina Heinonen, Aate Laukkanen ja
Ulla Pernu.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Sari Behm.
Varapuheenjohtajana on
Rauni Liukko.

Aluekappalainen Pekka
Auvinen, p. 044 7768 050.
Toimitus- ja tilavaraukset,
virkatodistustilaukset ym.
virastoasiat Savonlinnan
kirkkoherranvirastosta.
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Laskiaisesta alkaa erityinen aika, paastoon laskeutuminen.
Meitä kutsutaan valmistautumaan kristikunnan suurimman
juhlan, pääsiäisen viettoon. Meitä kutsutaan paaston tielle,
yksinkertaisuuteen, oleellisen äärelle. Meitä kutsutaan seuraamaan Jeesusta ja antamaan hänen käyttöönsä kaikki,
mitä meillä on.

”Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät
kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat
kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle,
vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa
veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja
hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee
sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa,
kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: ”Tässä minä olen.”

¤
SAVONLINNAN
SEURAKUNTA
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna

SEURAKUNTAUUTISET

¤
Kerimäen
kappeliseurakunta
Urheilukuja 2, 58200 Kerimäki
www.kerimaenseurakunta.fi
kerimaen.seurakunta@evl.fi

Seurakuntatoimisto avoinna
ma-ti 9-11.30 ja 12-14.
Papin päivystys ma, ti ja pe klo
9-12.
Seurakuntapastorit Jani Lamberg
050 5406 116 ja Mari Saikkonen
044 7768 014.
Virasto- ja toimitusasiat seurakuntatoimiston kiinni ollessa: Kirkkoherranvirasto p. (015) 5768 012
ma-pe klo 9-15, Kirkkokatu 17,
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Kirkkokyydit
Tuomiokirkon
klo 10 messuun
Kirkkokyydit lähtevät klo 9, paluu heti messun
päätyttyä. Edestakainen matka 5 e. Kyytiin
bussipysäkeiltä sekä Kangasvuokon palvelutalon, Karpalo-, Kanervan- ja Mertakodin
pihasta. Autoissa on kyltti kirkkokyyti.
Lähiliikenteen kirkkokyydit: su 22.3., su 5.4.,
Olavinlinnaan su 5.7., su 4.10., la 31.10. ja
su 29.11.

¤
Punkaharjun
kappeliseurakunta
Oikotie 10, 58500 Punkaharju

www.punkaharjunseurakunta.net

p. 040 4806 752

Seurakuntatoimisto avoinna ti klo 9-15.
Aluekappalainen Marjaana Härkönen, p. 050 3100
191. Seurakuntapastori Sari
Vauhkonen, p. 050 3100
190.
Toimitus- ja tilavaraukset
Savonlinnan kirkkoherranvirastosta tai papeilta, virkatodistustilaukset ym. virastoasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Sunnuntain
Maanantaisin
jumalanpalvelus Radio Deissä
suorana netissä ”Alusta alkaen” Radiossa Deissä
Tuomiokirkon sunnuntain kello
10 jumalanpalvelus on kuunneltavissa suorana lähetyksenä netissä. Linkki lähetykseen löytyy
Savonlinnan seurakunnan nettisivujen etusivulta osoitteesta
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/

(91,3 MHz) maanantaisin kello
18. Keskustelua päivänpolttavista aiheista mielenkiintoisten
ihmisten kanssa, toimittaa Sari
Behm.
”Radio Alfa” maanantaisin kello 18 kerran kuussa. Kristinuskon perusteita, toimittajina Sari
Behm ja Jani Lamberg

Lähiliikenteen itäinen reitti on muuttunut siten, että lähtö on Pääskylahden kirkolta,
Kaartilantie 62.
Itäinen reitti (muuttunut)
Lähtö Pääskylahden kirkolta-KaartilantieInkilänkatu-Moinsalmentie-Kangasvuokontie (Haka-alue) bussivuoro kolmosen reittiä
Mertalan risteykseen saakka, minkä jälkeen
Nojanmaantie - Mertatie - Nojanmaantie Poikkitie - Pajatie - Nojosenkatu - Enonkoskentie - Nojanmaantie - Yhdystie - Keskustie
- Tyyneläntie - Nojanmaantie - Vienankatu Lapinkatu - Vironkatu - Ilokallionkatu - Miekkoniemenkatu - Tavin risteys - Olavinkatu Pappilankatu - Tuomiokirkko.
Läntinen reitti
Lähtö Kellarpellon liikekeskuksesta, ajetaan Aholahdentietä pitkin Pöllänlahdentielle
ykkösen päätepysäkille. Ykkösen reittiä Pöllänlahdentie - Samusalontie - Everlahdentie
- Aholahdentie - Rantasalmentie (valtatie 14)
Laitaatsillan risteykseen, josta kolmoslinjan
reittiä Laivamiehentie-Poukkusalmentie Pihlajaniemeen ja Pihlajaniementietä kolmosen
päätepysäkille. Takaisin Pihlajaniementietä
Siwan risteykseen, josta kolmosen reittiä
Nuottamiehentien ja Kaivoniityntien kautta Kuusniementielle, poiketaan Apajatielle,
tullaan takaisin Kuusniementielle ja ajetaan
keskustaan ja Pihlajavedentien, Heikinpohjan ja Erkonkadun kautta Olavinkadulle ja
sataman kautta Olavinlinnaan.
Maaseudun kirkkokyydeistä huolehtivat sopimustaksit Ahvensalmelta/Oravista, Haapalasta, Juvolasta, Kiviapajalta, Massilanmäestä, Moinsalmelta ja Pihlajalahdesta. Taksit
kulkevat, mikäli vähintään kolme matkustajaa. Kylän yhteyshenkilö varaa kyydin.

2 kanttoria ja Elvis -konsertti
Punkaharjulla
Rockin kuningas Elvis Presley ja
suomalainen kirkko kuulostavat
yllättävältä yhdistelmältä. I believe - Minä uskon on erilainen
kirkkokonsertti. Kanttorien ohjelmistoon kuuluvat muun muassa legendaariset Amazing Grace,
Crying In The Chapell, We Call
On Him ja tietenkin konsertin
nimikappale I Believe.
Elviksen syntymästä tuli tammikuussa 2015 kuluneeksi 80
vuotta. Elviksen gospelmusiikki
on kuitenkin jäänyt juhlinnassa
vähemmälle huomiolle, vaikka
niitäkin aikoinaan palkittiin esimerkiksi Grammy- palkinnolla.
Elvis oli kotoisin köyhistä oloista ja hänen kotikasvatukseensa
kuului syvä uskonnollisuus. Ensimmäiset kosketuksensa musiikkiin ja esiintymiseen hän sai juuri
kirkossa.
Alexi Juhanpelto ja Petri Tiu-

sanen eivät pyri imitoimaan Elvistä, mutta ei tarvitse olla Elvis-fani tunnistaakseen kappaleet.
Uudenlaisella musiikilla he haluavat houkutella kirkkoon myös
niitä kuulijoita, joita perinteinen
hengellinen musiikki ei kosketa.
Kanttorit ovat esittäneet Elviksen musiikkia eri puolilla Suomea
vuodesta 2000.
Konsertin järjestää Punkaharjun kappeliseurakunta ja KMarket Kruunu yhdessä muiden
punkaharjulaisyritysten kanssa.
2 Kanttoria ja Elvis -kirkkokonsertti Punkaharjun kirkossa la 7.3. klo 14. Konserttiin on
vapaa pääsy, kolehti yhteisvastuukeräykselle. Konsertin jälkeen on
tarjolla nuorten järjestämät pystykahvit kirkon takaosassa, vapaaehtoinen kahviraha yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
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Kerimäen talvitapahtuma

Anna-Mari Kaskisen sanoin
haluan siunata ja kiittää
teitä kaikkia, jotka eri tavoin
muistitte minua eläkkeelle
jäädessäni.
”Taivaan Isän suojelusta,
rauhaa sydämeen.
Ympäröiköön elämääsi
hyvyys Kristuksen.”

Ulkoilutapahtuma Kerimäen kirkonmäellä
la 21.2. klo 14.
Mukana 3-henkinen jakutialainen jäänveistojoukkue.
Jäänveistojoukkue valmistaa tapahtumaan jääveistoksia sekä jääliukumäen ja opastaa halukkaita jäänveiston saloihin.
Tapahtuma päättyy
talvimessuun,
joka alkaa Isossa kirkossa
klo 16.00.
Järjestäjinä:
Kerimäen aluejohtokunta
Kerimäen kappeliseurakunta
Kerimäen Yrittäjät ry
Kerimäki-Seura ry
Pro-Puruvesi ry

Toivon tupa -teemaillat
To 19.2. klo 18 Savonlinnan seurakuntakeskus, sali
Millainen on kirkon tulevaisuus?
Puhetta kirkon tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä.
Ke 18.3. klo 18 seurakuntakeskus, pikkusali ja kahvio
Todistamista vai auttamista – vai molempia?
Puhetta lähetystyön ja kansainvälisen diakonian suhteesta
sekä kirkon mission kokonaisuudesta.
Ke 22.4. klo 18 seurakuntakeskus, pikkusali ja kahvio
Kuihtuva vai kukoistava Savonlinna?
Puhetta oman kaupunkimme tilanteesta ja tulevaisuudesta.
To 21.5. klo 18 Säämingin seurakuntatalo
Herätysliikkeet – riesa vai rikkaus?
Puhetta herätysliikkeiden roolista nykypäivän kirkossa.
Iltojen isäntänä toimii vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen.
Kussakin illassa 2-3 vierailijaa ja keskustelijaa.
Alussa tarjoilu, lopussa iltahartaus.
(Iltojen teemat voivat täsmentyä tai muuttua.)

PLUS-opetusillat
Tuomiokirkossa klo 18-19: ke 4.3., to 9.4. ja to 7.5.
Perusasiat luterilaisesta uskosta Tuomiokirkon
lasimaalauksen ja kuvien pohjalta,
vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen.

Kirkkoherra Goes to Kahvila
-kiertue

to 12.3. Savonranta, Lounaskahvila Sara
ma 16.3. Punkaharju, Pullaposki
to 26.3. Kerimäki, Kaivopirtti
to 9.4. Savonlinna, Kahvila Herkku-Pekka
to 16.4. Enonkoski, Bensis
Vs. kirkkoherra, rovasti Toivo tavattavissa mainittuina
päivinä klo 15-16.30 kahvikupin ääressä mainituissa
kahviloissa. Seurakuntalaiset voivat kertoa kuulumisia
ja toiveita tai jättää myös toiveita kirjallisesti ”aloitelaatikkoon”. Pullakahvit seurakunnan puolesta.

KINKERIT

Maiju Flander

Lähetystyössä
tapahtuu
Kanttorikuoro harjoitteli Johannes-passiota Lappeenrannassa
tammikuussa.

Kirkkomusiikin
ammattilaiset laulavat
J.S. Bachin Johannes-passion
Suomen Kanttorikuoro, Chorus Cantorum Finlandiae on
kirkkomuusikon ammatin ytimessä tarttuessaan J.S. Bachin
Johannes-passioon. Kuoron jäsenistö koostuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon viroissa
olevista kirkkomuusikoista ja
kirkkomusiikin ammattiopiskelijoista. Mukana on laulajia
myös Savonlinnasta ja lähiseurakunnista. Suomen Kanttorikuoro toteuttaa passion Kauniaisissa
ja Savonlinnassa kuten J.S. Bach
Tuomaskuoronsa kanssa Leipzigissa; kuorolaiset laulavat myös
teoksen soolo-osat.
Jeesuksen kärsimyshistoria vangitseminen, kuulustelu, tuomio ja ristiinnaulitseminen - on
kanttoreille läpikotaisin tuttu.
Suomen Kanttorikuoron värikylläinen, vahva ja sävykäs sointi
tuo esiin vaikuttavasti niin dramaattisen kansanjoukkojen mellakoinnin kuin musiikin intiimiyden ja lyyrisyyden.
Jeesuksen roolin laulava Tuomas Heikkilä kuvaa Jeesuksen
osaa mielenkiintoiseksi lähestyttäväksi: -Jeesus kyllä tiesi, kuka
hän on, haluamatta kuitenkaan
varsinaisesti pullistella asialla.

Yhtäaikainen jumalallisuus ja
nöyrä uhrin osa on jännittävä
yhdistelmä. Bach osasi kirjoittaa
tämän viisaasti.
Barokkiorkesteri Opus X on
yksi merkittävimpiä kotimaisia
vanhan musiikin yhtyeitä, joka pyrkii panostamaan ennen
kaikkea tekemisen laatuun ja
tuomaan tuoretta näkökulmaa
kantaohjelmistoon kuuluvaan
klassikkoon. Teoksen johtaa
Suomen Kanttorikuoroa vuodesta 2011 johtanut musiikin
tohtori, kuorokapellimestari Kari Turunen.
Tiistaina 24.3.2015

klo 18 Savonlinnan
Tuomiokirkossa
J.S. Bach:

Johannes-passio
Suomen Kanttorikuoro - Chorus Cantorum Finlandiae
Evankelista Jussi Salonen
Solisteina Suomen Kanttorikuoron laulajat
Orkesteri Opus X
Urkuri Ilpo Laspas
Johtaa Kari Turunen

”Kinkerikirkkoon”

Haukiniemi-Varparanta-Niittylahti pe 13.2. klo 18
WillaNutussa, Juvolantie 1353.
Keloharju-Lehtiniemi-Haapala su 1.3. klo 14 Haapalan rukoushuoneella, Rinkiläntie 60.
Loikansaari-Luhtinen-Pirhiänniemi-KallislahtiPihlajalahti-Otavaniemi-Kommerniemi ke 4.3. klo
17 Höökillä, Pölläskyläntie 408.

Laskiaismyyjäiset 17.2. klo
11-13 Säämingin seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4.
Hernekeittoa annoksina ja
omiin astioihin sekä kahvia
ja laskiaispullia. Arpajaiset.
Klo 13 Heleniusten lähetystilaisuus Säämingin seurakuntatalon juhlasalissa. Tervetuloa!
Pääsiäismyyjäiset 28.3. klo
11-13 Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17. Hernekeittoa annoksina ja omiin astioihin. Kahvipuffetti ja arpajaiset. Tervetuloa!
Askartelu- ja käsityöpiiri
keskiviikkoisin 18.2., 4.3.,
18.3., 1.4., 15.4. ja 29.4. klo
13-16 Lähetyssopen askartelutilassa Sääminginkatu 4.

Sääminginkatu 4
Lähetyssoppi auki ma ja
ke-pe klo 11-16, tiistaisin
klo 11-18.
Tue lähetystyötä ostamalla
Sopen laadukkaita käsitöitä!
Leivonnaisten myyntipäivät
pe 6.3., ke 1.4., ja pe 8.5.
Tervetuloa!

Marianpäivän
kalalounas
su 22.3. Savonrannan seurakuntakodissa, Pappilantie 17.
Klo 10 kirkko, klo 11.30 lounas, ohjelma ja kahvit.
Aikuiset 10 e, lapset 7-12 v. 5
e, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi.
Arpajaiset. Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

Messu su 8.3. ja ma 6.4.
ja to 14.5. klo 12 Pääskylahden kirkossa, Kaartilantie 62.
Puuhamessu su 22.2.,
29.3. ja 26.4. klo 10 Pääskylahden kirkossa, Kaartilantie 62.
Uuden elämän ilta su
15.2. klo 15 (huom), seur.
1.3. ja 15.3. klo 16 Pääskylahden kirkossa, Kaartilantie 62.
Raamattuhetki ti 17.2.,
31.3., 21.4. ja 19.5. klo
13 Pääskylahden seurakuntatalossa, Kaartilantie 62.
Messu su 15.2., 5.4. ja
10.5. klo 13 Oravin rukoushuoneella, Kiramontie 3.

Kun joku on lähellä
Jeesusta - alkavan
paastonajan vaellus
pe 13.2. klo 18 Kerimäen
seurakuntakodissa, Urheilukuja 2. Raamatun pohjalta
nousseita tilanteita, joissa Jeesus kohtaa ihmisiä kärsimysmatkallaan Jerusalemiin.

Laskiaistapahtuma
su 15.2. klo 11 Kerimäen
kirkonmäellä: mäenlaskua,
lokariautoilua, makkaranpaistoa ja koiravaljakko-ajelua. Puffetista hernekeittoa
lisukkeineen, kahvia, mehua
ja laskiaispullia.

Laskiaismyyjäiset
ti 17.2. klo 11-12 Kerimäen
seurakuntakodissa, Urheilukuja 2. Hernekeittoa (omat
astiat) ja laskiaispullia, puffetti. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Tuhkakeskiviikon
iltakirkko
Kerimäen talvikirkossa ke
18.2. klo 18. Kirkkokuoro, Sinikka Litmanen ja Jani Lamberg. Laulamme Taize-lauluja
ja messulauluja. Kolehti Yhteisvastuun hyväksi.

Konevitsa-kvartetin
kirkkokonsertti
Taivaallista musiikkia su 1.3.
klo 14 Kerimäen talvikirkossa. Ohjelma 10 e.

Kerimäen kappeliseurakunnan

pääsiäisnäytelmä

Pontius Pilatuksen

Kaartila-Ikoinniemi-Ritosaari-Pitkälä-LaakkolaMoinniemi su 8.3. klo 14 Seija Leskisellä, Kiilamäentie 14, Ikoinniemi.
Pietolansaari-Kakonsalo-Soilukka-Kiviapaja-Ahvionniemi-Ahvionsaari-Mikkolanniemi-TuohisaariLiistonsaari su 15.3. klo 14 Pauli ja Paula Kososella,
Mikkolanniementie 677, Lohilahti.

aikana

Dramatisointi ja ohjaus
Kimmo lavaste

Savonlinnan Tuomiokirkossa

Ma 30.3. KLO 19

Ke 1.4. klo 19

VAPAA PÄÄSY • KÄSIOHJELMA 5 E

”Vapaana anna minun palvella”
Kumpuranta ja ympäristö ke 11.2. klo 18 Jakkulassa,
Luotojärventie 617. Mari Saikkonen, Sinikka Litmanen.
Kirkonkylä-Kaukalinna-Viitamäki-Hälvä su 15.2. klo
15 Kerimäen seurakuntakodissa. Mari Saikkonen, Sinikka Litmanen.
Louhi-Palomäki-Makkola ma 9.3. klo 18 Louhen hirvikodalla, Viitamäentie 993. Mari Saikkonen, Sinikka
Litmanen.
Anttola-Rajamäki-Silvola-SImpala-Tihvii ma 16.3.
klo 18 Kylätalo Nousulassa. Jani Lamberg, Sinikka Litmanen.
Alakuona-Kattilanmäki-Kuokkala-Riikola ke 18.3. klo
18 Eija Luukkaisella, Koivurannantie 50. Jani Lamberg,
Sinikka Litmanen.

Moinsalmi-Pesinki-Nikaniemi-Pellossalo-Kosola
su 15.3. klo 14 Marja Sairasella, Niemeläntie 79.

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
SAVONLINNAN GOSPELKUORO
DR FUNK&STAIN

Ahvensalmi-Oravi-Juvola su 22.3. klo 14 Oravin rukoushuoneella, Kiramontie 3.

SEURAKUNTAUUTISET
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www.savonlinnanseurakunta.fi

Ti 31.3. klo 19

kinkerit

l

Toroppala-Ruokolahti-Ruokoniemi-Suokko-Haapaniemi ma 23.3. klo 18 Heiskasessa, Tarhalantie 16. Jani
Lamberg, Sinikka Litmanen.
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