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PÄÄKIRJOITUS

ELÄMÄNMENOT
Viikot 3-7

Toivo Matias Pennanen, Elsa Minka Amalia Tammikivi. Roni Matti
Juhani Kosonen (En). Miro Eemil
Mikael Pirskanen (Rs).
Iiris Amanda Ahokas, Elli Ilona Laamanen, Aada Anna Emilia Vilppola.
Leo Otto Olavi Koponen (Pu), Anni
Isabella Räsänen (Pu). Roosa Linnea Kilpiä (Rs).
Iita Alina Eevastiina Holopainen,
Aada Ella Viola Hämäläinen, Helmi Ilona Emilia Lappalainen, Kaija
Kaarina Valin, Jessi Liisa Hannele
Ylönen. Elias Antero Silventoinen
(Ke), Elmo Matias Silventoinen
(Ke). Saara Maria Honkanen (Pu).
Otto-Pekka Albin Auvinen (Rs),
Juho Timo Ilkka Kauppinen (Rs),
Mikko Olavi Patrick Lynch (Rs).

Henkeä
kesään!
Savonlinnan seurakunnan kesä on täynnä
tapahtumia. Vaikka monet säännöllisesti
toimivat piirit ja kerhot jäävät kesätauolle,
on seurakuntamme alueella tarjolla huima
määrä konsertteja, luontokirkkoja, kansanlaulukirkkoja, hautausmaaopastuksia ja
-hartauksia.

Vaikka moni kesäinen tilaisuus onkin siirretty ulkosalle, niin joka sunnuntai löytyy
edelleen klo 10 paikka, jossa saat ylläpitää
yhteyttä sekä Jumalaan että muihin ihmisiin.
Bonuksena kesäajan palvelukset on usein
kruunattu konfirmaatioilla, häillä ja kasteilla,
joihin olet myös aina tervetullut. Oopperajuhlamessuun odotamme paria tuhatta sanankuulijaa heinäkuun kymmenentenä. Silloin
kappeliseurakunnissa Rantasalmea lukuun
ottamatta ei järjestetä jumalanpalveluksia ja
yhteiskyytejä Olavinlinnaan pyritään järjestämään.
Ne, jotka eivät pääse kirkkoon, voivat
kuunnella Tuomiokirkon jumalanpalvelusta suorana lähetyksenä seurakuntamme nettisivuilta linkistä verkkokirkko. Muistathan,

että evl.fi -sivuilta löytyy myös kirkkokäsikirja sekä linkki mobiilikirkkoon, josta voit
kuunnella kaikki kirkkovuoden tekstit ja rukoukset.
Lehden takasivulta löydät konserttikattauksemme. Viidessä alueemme kirkossa tarjoillaan musiikkia klassisesta laulutaiteesta kamari-ja urkumusiikkiin, kansanmusiikkiin
ja tangoon. Isompaa seurakuntayhteyttä kaipaaville on tarjolla Orpokotijuhlat Parikkalan
Saarella ja Sanan elopäivät Kerimäellä.
Syksyllä voikin sitten lomailla hengästyttävän kesän jälkeen vaikkapa hiljaisuuden
retriiteissä Rantasalmella.
Pia Rask
vs. tiedotussihteeri

Sofia Ida Anita Hämäläinen. Milla Sylvia Tähkä (Ke). Santtu Elias
Manninen (Rs).

Jonas Lauri Aleksis Hillman ja
Niina Meeri Hannele Pakomaa
(Rs).
Ilari Eero Ossian Rantatalo ja
Tanja Kaarina Ukkonen.
Jouni Henri Petteri Hämäläinen ja
Tiia Riikka Susanna Hirn.
Ari Veikko Hinkkanen ja Päivi
Hannele Kankaanpää.

Savonlinnan
Tuomiokirkko
ja
Kerimäen kirkko
avoinna
tiekirkkoina
6.6.-14.8.

Orpokotijuhlat
Saaren kirkolla
12.-14.8.
Perinteisten Parikanniemisäätiön orpokotijuhlien
teemana on tänä vuonna
Jeesus, maailman valo.
Muutosten ja pelkojen kes-

JUMALANPALVELUS
Lea Matilda Nousiainen 92v,
Irja Annikki Sairanen 92v, Heli
Helmi Amalia Kokkonen 88v,
Pirkko Liisa Herranen 83 v, Anja
Raija Helinä Ojasalo 83v, Jussi
Pantsar 83v, Otto Valfrid Nyman
63v, Jarmo Tapio Järvinen 59v.
Tyyne Viljakainen 91v (Sr). Saimi
Matilda Kaiponen 96v (Ke), Pirkko
Maria Marjatta Pesonen 82v (Ke).
Lauri Juhani Nikola 69v (Pu).
Anna Kurki 90 v (Rs), Eemil Olavi
Pekonen 83v (Rs), Sulo Ilmari
Tolvanen 86v (Rs).
Laura Annikki Nikkonen 95v,
Jaakko Kalevi Seppänen 91v,
Toini Mirjam Käyhkö 91v, Kauko
Kullervo Aalto 86v, Pentti August
Naski 80v, Kalle Pekka Pöllänen
77v, Eira Maria Nousiainen
74v, Seppo Antero Pärnänen
72v. Terttu Kyllikki Summanen
83v (Ke), Ilkka Tapio Aukusti
Harvistola 79v (Ke), Alpo Oskari
Mutikainen 74v (Ke).
Aira Inkeri Loikkanen 86v, Hilkka
Rauni Makkonen 86v, Veikko
Ilmari Loikkanen 85v, Salme
Marjatta Solonen 85v, Hannu Olavi
Keinänen 82v, Irma Marja Alanne
80v, Mirja Annikki Nevalainen
78v, Seija Helena Mononen 61v.
Juhani Nestor Hirvonen 97v (Ke),
Helvi Ester Pöllänen 88v (Ke),
Irja Lea Hirvonen 86v (Ke). Aarne
Henrik Kokkonen 88v (Rs).
Meeri Orvokki Konttinen 88v,
Maila Kaarin Annikki Kiema 86v,
Helvi Onerva Tiainen 80v, Pentti
Kalevi Herttuainen 74v, Soili Irmeli
Toivanen 73v, Markku Kalevi
Mikkonen 69v, Esko Oiva Tapio
Huopalainen 64v. Reino Taavetti
Hagman 88v (Ke), Toivo Seppo
Antero Honkanen 71v (Ke). Helmi
Laukkanen 94v (Pu). Anna Lydia
Makkonen 98v (Rs).
Tyyne Katri Pöyhönen 91v, Reijo
Kalevi Kauhanen 76v, Riitta
Annikki Kautonen 70v. Väinö
Ilmari Konttinen 82v (Sr). Aarne
Hakkarainen 89v (En). Onni
Johannes Vauhkonen 85v (Pu),
Terttu Marjatta Loikkanen 69v
(Pu). Anna Lyydia Muhonen 98v
(Rs), Pentti Erkki Huittinen 82v
(Rs), Hannu Tapio Massinen 63v
(Rs).

Sunnuntai 29. toukokuuta,
2. sunnuntai helluntaista

”Katoavat ja katoamattomat aarteet”
Dan. 5: 1-9, 13-17, 25-30,
1. Joh. 4: 16-21, Luuk. 16: 19-31.

Tervetuloa jumalanpalvelukseen!
Mikä sinulle on tärkeintä? Pystytkö sanomaan ihan tuosta vaan, vai pitääkö hetken miettiä? Näkyykö elämäsi
tärkeysjärjestys valinnoistasi, toiminnastasi tai ajankäytöstäsi?
Jeesuksen opetukset haastavat ihmisen miettimään
elämänsä tärkeysjärjestystä. Kristus moitti monesti kovin
sanoin rikkaita, jotka pistävät kaiken kiinni materiaalisiin asioihin. Kun kahmii vain tavaraa ja rahaa, unohtaa
helposti, että on olemassa muutakin, paljon tärkeämpää.
Kristikunta on historiansa myötä pyöritellyt paljon
suhdettaan omaisuuteen. Monenlaisia ratkaisuja on nähty aina köyhyyslupauksen tehneistä askeeteista tuhlaajapiispoihin. Valtaosa on päätynyt siihen tulokseen, että
omaisuus itsessään ei ole jotenkin paha ja kartettava asia.
Tärkeämpää on se, mihin varallisuuttaan käyttää: Tuleeko rikkaudesta itseisarvo, kuten Roope Ankalla, vai onko
se väline elämän ylläpitämiseksi ja hyvän tekemiseksi?
Kirkko kutsuu ihmisiä joka sunnuntai messuun, jossa
ollaan tärkeimpien asioiden äärellä. Siellä kuullaan Jumalan sanaa, nautitaan pyhä ehtoollinen ja rukoillaan
yhdessä. Lähimmäisenrakkautta voi osoittaa antamalla
lahjansa kolehtiin tai rukoilemalla muiden puolesta. Voi
myös antaa aikaa toiselle ja hänet kohtaamalla näyttää,
että välittää.
Olet lämpimästi tervetullut messuun, niiden tärkeimpien asioiden äärelle!
Johanna Tykkyläinen
seurakuntapastori

kellä Raamatun ja kristillisen uskon sanoma luo
toivoa, lohdutusta ja iloa.
Ohjelma alkaa pe 12.8.
klo 17 Erkki Lemetyisen
johtamilla alkajaisseuroilla
ja päättyy su 14.8. klo 10
messuun, jossa saarnaa
kenttäpiispa Pekka Särkiö
sekä klo 13 alkaviin Juhla-

SAVONLINNAN
SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Avoinna ma-pe 9-13. Puh. 015-5768010.
Virkatodistukset, sukuselvitykset, kirkkoon liittymiset sekä toimitusten aika-,
paikka- ja työntekijävaraukset myös
kappeliseurakunnissa ja kirkkopiirissä.
Tuomiokirkko, Sotilaspojank.8. Avoinna 10-18 alk.6.6. Puh. 044 7768005.
Kirkkoniemen kellotapuli, Kellotornint.26. Avoinna pe 1.7., 8.7, 22.7. ja
29.7. klo 10-16. Puh.044 7768047.
Pikkukirkko, Olavinkatu 29. Avoinna
konserttien aikana.
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.
Tuomiokirkon sunnuntain klo 10 jumalanpalvelukset kuunneltavissa suorana lähetyksenä linkistä savonlinnanseurakunta.fi/
verkkokirkko ja Rantasalmen jumalanpalvelukset linkistä rantasalmenseurakunta.fi
Tuomiokirkossa alkoholiton ehtoollisviini
joka kk:n 1. sunnuntaina.

savonlinnanseurakunta.fi

SAVONRANNAN
KIRKKOPIIRI
Pappilantie 17, 58300 Savonranta
Aluekappalainen Jaakko Parkkinen puh.
044 7768049. 13.6.-10.7. vuosilomalla.

seuroihin. Oheisohjelmana
nähdään uukuniemeläisen
herätysliikkeen ja orpokotisäätiön historiasta kertova
kesäteatterinäytelmä Kodittomat. Viikonlopun aikana
on ohjelmaa myös lapsille. Katso tarkempi ohjelma
osoitteessa: www.parikanniemi.fi

ENONKOSKEN
KAPPELISEURAKUNTA
Kirkkotie 8, 58175 Enonkoski
Virastossa päivystys ma 9-11.
Aluekappalainen Pekka Auvinen tavattavissa p. 044 7768050
työpäivinä sopimuksen mukaan.
Seuraa kirkollisia ilmoituksia.

KERIMÄEN
KAPPELISEURAKUNTA
Urheilukuja 2, 58200 Kerimäki
Ei kesäpäivystystä. Kirkko auki
1.6.alk 10-16, 20.6. alk.10-18, heinäkuussa 10-19, 1.8. alk.10-18 ja
11.8. alk. elokuun loppuun 10-16.
Sulj. 22.-24.7. Puh. 044 9105276.

PUNKAHARJUN
KAPPELISEURAKUNTA
Oikotie 10, 58500 Punkaharju
Kirkko auki 1.6.-12.8. ma-to 9-15,
pe 9-13. Aluekappalainen Henrik
Koponen puh. 044 776 8052, paitsi 23.-28.6. ja 20.- 24.7. Päivystys
ma 9-12, paitsi 13.6., 20.6. ja 27.6.

RANTASALMEN
KAPPELISEURAKUNTA
Kirkkotie 3, 58900 Rantasalmi
Seurakuntatoimisto avoinna ma
10-14. Sulj. 1.8. Puh. 015-5768100.
Aluekappalainen Jussi Leppäniemi 040 5317916. Heinäkuussa
seurakuntapastori 040 5317917.
Kirkko auki 13.6.-14.8. klo 10-17.

Puh. keskus 015 576 800, tiedotus 015 576 8025
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Jorma Kokkonen, Päivi Laamanen ja Minna Raassina valmistavat tänäkin vuonna Olavinlinnan messuelämystä.

Ohittamaton Oopperajuhlamessu
Oopperajuhlien juhlajumalanpalvelus Olavinlinnassa on kymmenien ihmisten
voimainponnistus, josta kukaan ei halua jäädä paitsi.
Suntio Päivi Laamanen on osa sitä porukkaa,
joka tuo messupäivänä aamuvarhain Olavinlinnaan pakettiautollisen tavaraa kirkkotekstiileistä kolehtihaaveihin ja alttarikukista
käsiohjelmiin.
-Keräämme aikaisin aamulla autoon kaikki
tarvittavat albat, stolat, messukasukan, ehtoollisvälineet, liinat, kynttilät, kirkkovuoden
väriset alttariliinat ja kukat sekä krusifiksin.
Maitokärry on meitä vastassa heti, kun silta
klo 7 avataan, kertoo Laamanen.
Messu alkaa kaikkien toimitukseen osallistuvien ristikulkueella, jossa Savonlinnan
Tuomiokirkon iso puinen risti kannetaan
näyttämölle. Mukana on piispa, 7 pappia,
ehtoollisavustajat, 7 kanttoria ja tietysti muu-

ta henkilökuntaa: suntioita, seurakuntalaisia mukana messussa.
ja kolehdinkerääjiä. Ehtoollisen jakaminen
- Viime vuonna minä sovitin pääosan liturtehdään viidellä jakoparilla ns. dippaamalla. gian musiikista orkesterille, mutta muutoin
- Olisi mahdotonta saada linnaan niin musiikki on ollut pääosin eläkkeelle jääneen
paljon viinipikareita. Nyt
kanttori Esa Pyöriän soensimmäinen pappi anvittamaa, kertoo johtava
”Juhlamessussa
taa ehtoollisleivän ja toikanttori Minna Raassina.
laulaminen
nen tuo viinikalkin, joKuorot ovat alkaneet
valmistautua
tehtävään
hon leipä kastetaan. Yksi
on aina iso ja
jakopiste on näyttämöllä
huhtikuussa, heti saatuaan
kohottava juttu.” nuotit sovittajalta. Savonja neljä yleisön joukossa,
kertoo Laamanen.
linna-Säämingin kirkko- Koko messu on todella hieno ja juhlallinen kuoron lisäksi isossa juhlakuorossa laulavat
tilaisuus. En haluaisi millään olla siitä pois.
Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken kuoOrkesterina toimii Savonlinnan orkesteri rot sekä kirkkokuoron seniorit.
ja alkuvuosina myös oopperajuhlakuoro oli
Oopperajuhlamessussa laulaminen on tut-

tua myös Jorma Kokkoselle, joka on laulanut juhlamessussa 5-6 kertaa.
-Juhlamessussa laulaminen on aina iso ja
kohottava juttu. Kun niin paljon laulajia ja
yleisöä, niin kyllä se pistää tsemppaamaan
ihan eri tavalla, sanoo Kokkonen.
- Kuumana kesänä tunnelma messussa on
myös kovin lämmin. Vesipullo on kyllä linnassa tärkein varuste heti nuottien jälkeen.
Oopperajuhlajumalanpalvelus Olavinlinnassa sunnuntaina 10.7. klo10. Saarna kenttäpiispa Pekka Särkiö, liturgi Henrik Koponen. Seurakunnan kuorot ja Savonlinnan
orkesteri, johto Mika Siekkinen. Orkesterin
solistina Petri Lindroos.

KIRKKOHERRALTA
Mitä aika on?
Rajallisen olemassaolomme tavan
takia meillä luoduilla olennoilla on
olemassa mennyt aika, nykyhetki ja
tulevaisuus. Tulevaisuudesta meille
virtaa koko ajan uutta olemassaoloa
ja aikaa. Koemme sen nykyhetkenä.
Mutta nykyhetkeä ei saa kiinni. Se
soljuu ohi ja muuttuu menneisyydeksi, johon emme enää pysty vaikuttamaan. Mutta onneksi tulevaisuudesta tulee koko ajan lisää aikaa.
Koska Jumala on iankaikkinen,
hänessä ei ole vastaavaa eroa menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden
välillä. Hänelle kaikki olemassa oleva on läsnä kokonaisena ja kerralla.
Mennyt, nykyhetki ja tuleva ovat
kaikki hänen hyppysissään kerralla. Jumala on perusta sille, että me

luodut koemme olemassaolon menneisyytenä, nykyhetkenä ja tulevaisuutena. Hän on näitten kaikkien
ajan ulottuvuuksien lähde ja perusta.
Menneisyyden perusta Jumala on siksi, että hän on ajan alussa luonut kaiken. Menneisyydessä
hän on myös asettanut ne luonnon
lait, joiden varassa maailma toimii.
Ne muodostavat Jumalan tahtoman
luonnon järjestyksen, jonka vuoksi
asioilla ja olennoilla on syyhyn ja seuraukseen (kausaliteetti) perustuvaa
vaikutusta toisiinsa. Maailmassa ei
tapahdu mitä tahansa, vaan se, mitä
on ollut aiemmin, vaikuttaa nykyhetkeen ja sen kautta tulevaisuuteen.
Nykyhetken perusta Jumala on
siksi, että hän ylläpitää luodun olemassaolon juuri nyt. Maailma ei jää

menneisyydeksi, vaan jatkuu ajassa eteenpäin nykyhetken kautta.
Jumala mahdollistaa nykyhetken
kokemisen, koska hän on luonut
meistä tietoisia olentoja.
Tulevaisuuden perusta Jumala
on siksi, että hän lahjoittaa meille
omasta iankaikkisuudestaan käsin
joka hetki lisää ajallista olemassaoloa. Tulevaisuudesta tuleva ajan
virta on Jumalan lahjaa.
Tulevaisuus on avoin. Toki me
menneisyydessä ja nykyhetkessä tekemillämme teoilla, valinnoilla ja
suunnitelmilla vaikutamme siihen,
millaisena tulevaisuus meitä kohtaa.
Silti me emme itse määrää tulevaisuuttamme vaan se on meille yllätys.
Kai siksi Vanhan testamentin Saarnaajan kirjassa sanotaan, että ”Kaik-

kea voi tapahtua kaikille” (Saarn.
9:2; 1933 käännös).
Iankaikkinen Jumala ympäröi siis
meidät luodut olennot menneisyydestä, nykyhetkestä että tulevaisuudesta käsin. Mielestäni voidaan kuitenkin sanoa, että kaikkein todellisimmin Jumala on tulevaisuudessa.
Tämän takia Raamatussa kehotetaan niin usein ”odottamaan
Herraa”. Osaammeko me odottaa
Herraa?
Tähän liittyy Jeremian kirjan
kohta, jossa Jumala sanoo: ”Minä
annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11). Meidän on odotettava Herraa toiveikkaina. Välillä
kaikki näyttää hyvinkin synkältä.
Mutta silti tulevaisuudessa on Jumala. Kerran koittaa se hetki, jolloin

saamme kohdata hänet kasvoista
kasvoihin. Odottaessaan tämän toteutumista kirkon on suhtauduttava
tulevaisuuteen toiveikkaasti. Jumala on tulevaisuudessa ja sieltä käsin
hän antaa meille tulevaisuuden ja
toivon.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra
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Tapulista tulee kesäksi Munkki-Kammio
Kahvilasta saa palvelua kuudella kielellä. Ja maailman parhaita piirakoita.

Riitta Kettusella on syytä hymyyn. Kerimäen tapulin kahvila aukeaa kesäkuussa.

Kerimäen kirkon kellotapulin kesäkahvilan hauska nimi ei ole sattumaa. Savonlinnan kaupunginkirjasto Joeli, kirjailija Joel Lehtosen
mukaan, etsi vuosi sitten tiloihinsa kahvilan pitäjää ja pitkän linjan
kahvilayrittäjä Riitta Kettunen Savonlinnan Makkolan kylältä otti
haasteen vastaan. Kahvilalle piti
tuolloin keksiä osuva nimi.
-Kaikki mukavat nimet Juutaksesta Rosinaan oli käytetty jo
moneen kertaan ja minä halusin
nimeen vielä jotain muuta kivaa

koukkua tai oivallusta. Laitoin
lomavieraani asialle ja googlaamalla löysimme tämän Lehtosen
runokokoelman nimen. Tiesin jo
silloin, että tulen pitämään tänne
tapuliin kahvilaa, joten hengellinen ulottuvuuskaan ei ollut pahitteeksi, nauraa Kettunen.
Yrittäjyydestä Kettusella on 35
vuoden kokemus munkkileipomon
pyörittämisestä grillin pitoon. Aina
työ on liittynyt käsillä tekemiseen,
leipomiseen tai käsitöihin. Kesäkahvilan työt tehdään etupäässä

Lihapullia ja
hengen ravintoa
Jukka Peltola, rippikoulutyön teologi.
1. Mikä on nuorten ennakko-oletus riparista? Osa tulee
tänne lomalle ja osa kouluun.
2. Mikä on tärkein mukaanotettava varuste leirille? Avoin mieli.
3. Tärkein viesti, jonka haluat
riparilaisille lähettää? Pienoisevankeliumi, Joh. 3:16. (Jumala on rakastanut maailmaa
niin paljon, että antoi ainoan
Poikansa…).

omin ja sukulaisten voimin, kesällä osa-aikaisia on noin neljä.
Tapulin kahvilassa kotitekoista
leipomusta on aina tarjolla, mutta
joitain tuotteita tulee myös puolivalmisteina.
-Makeat leivonnaiset teen pääosin itse ja karjalanpiirakat ovat
kerimäkeläisiä, eli maailman parhaita tietysti, nauraa Kettunen.
Kahvilassa pyritään käyttämään
paikallisia pienyrittäjien tuotteita,
kuten luomuruisleipää ja sämpylöitä.

Tapulin tienoo on Kettuselle tuttua. Oppaanakin toiminut
Kettunen puhuu itse kuutta kieltä,
joista erikoisuutena voi mainita sujuvan Hollanin ja Belgian flaamin.
Savonlinnan oppaat ry:n flaaminkielisiä opaskierroksia Kettunen
on tehnyt 15 vuotta.
- Kyllähän Tapuli on aivan
uniikki paikka. Vien aina ulkomaalaisryhmät sinne eikä kukaan vielä ole ollut pettynyt.
On hienoa päästä pitämään
kahvilaa näin upeaan paikkaan.

Kesän ajan tapulissa on esillä
Kerimäen valokuvaseuran näyttely. Myynnissä on myös lähetystyön käsitöitä sekä Kettusen omia
kortteja, koruja ja koirankarvalankatuotteita.
Tapulin Kahvila Munkki-Kammio avoinna 1.6. alk.10-16, 20.6.
alk.10-18, heinäkuussa 10-19, 1.8.
alk.10-18 ja 11.8.-14.8. 10-16.
Kahvila auki myös kaikkien kirkon tapahtumien aikana.

Tänä kesänä Savonlinnan seurakunnan alueella järjestetään 12 rippileiriä, kuusi Hirvaslahden leirikeskuksessa ja kuusi Punkaharjun Pappilansaaressa. Rippikoulunuorten uskonnollisesta ja eettisestä kasvatuksesta huolehtivat joka leirillä teologi ja nuorisotyönohjaaja isosineen, kanttori huolehtii musiikillisesta tarjonnasta ja emännät, yövahdit ja kesätyöntekijät leirin käytännön järjestelyistä. Leirin jälkeisenä
sunnuntaina vietetään juhlallista konfirmaatiota nuoren omassa kotikirkossa, jonne kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita. Kävimme kyselemässä viime hetken kuulumisia rippikoulujen valmisteluista.
Jan Puustinen, isonen.
1. Mikä on isonen? Hän
on seurakunnan työntekijän esikuva.
2. Entä isosen tärkein ominaisuus? Huumorintaju.
3. Mikä on parasta isosena
olossa? Se että saa olla isosena myös vapaa-ajalla.

Helena Lybeck, Savonlinnan seurakunnan pääemäntä.
1. Mikä on leirien kestosuosikkiruoka? Lihapullat.
2. Paljonko niitä kuluu kesässä? Noin 65 kg.
3. Entä miten siistejä nykynuoret ovat asteikolla 1-5?
Yllättävän siistejä, sanoisin
4.
Tekijä: Leea Vahtera
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Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna • savonlinnanseurakunta.fi

SEURAKUNTAUUTISET 5

Muistojen puistot
Hautausmaat ja muistomerkit kertaavat kävijälle oman perheen, suvun
tai kotipaikan historiaa. Sankarihautojen tarinat taas hiljentävät koko
kansakunnan historian äärelle. Merkkihenkilöiden hautoja lähdetään
katsomaan matkojen päähän Pariisiin tai Pietariin, vaikka lähiseudun
hautausmaillakin on paljon kerrottavaa.
Myös Savonlinnan alueen hautausmailla voi
muistella oman paikkakunnan merkkihenkilöitä. Savonlinnan oppaat ry:n valmistamilla kierroksilla tämän kesän uutuuksia
ovat Kerimäen hautausmaaopastus, Kirkkoniemen historiallisen hautausmaan opastus
sekä Talvisalon teemaopastus ”Kauppiaita,
upseereja ja herrasmiehiä”.
Kerimäen hautausmaan opas Anna-Liisa
Seppänen-Kuikka kertoo että hautausmaa
on tuttu hänelle jo lapsuudesta asti.
- Tulimme Yläkuonasta isän kyydissä hevosella keväisin hautoja laittamaan, kaikki
mullasta lähtien mukana, kertoo SeppänenKuikka.
Kun molempien vanhempien suku
on haudattu Kerimäen hautausmaalle, tuli siellä tietysti käytyä usein.
- Vasta nyt myöhemmin minua on alkanut
kiinnostaa myös paikkakunnan yleinen historia, kertoo Seppänen-Kuikka.
Opaskierroksella esitellään kerimäkeläisiä merkkihenkilöitä ja vaikuttajia, pappeja,
kansanedustajia, nimismiehiä ja kanttoreita.
- Siellä on joitain todella vanhoja alueita
ison kirkon valmistumisajoilta. Löysin esimerkiksi kirkkoherra Jakob Fredrik Neoviuksen haudan. Hänhän oli vaikuttamassa
Kerimäelle tulevan kirkon kokoon, kertoo
Seppänen-Kuikka.
- Keskityn kierroksella nyt etupäässä historiallisiin hautoihin, en ajatellut ottaa mukaan mitään kovin tuoretta.
Kerimäen vanha hautausmaa vihittiin
käyttöön 1848 ja uusi hautausmaa 1909.
Vanhalle hautausmaalle on haudattu sotien
1939-1945 sankarivainajia.

Rauhanturvaajapapit - ja diakonit
kokoontuvat liiton kesäpäivillä
Suomalainen rauhanturvaaminen täyttää 60
vuotta tänä vuonna. Ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät Yhdistyneiden
kansakuntien UNEF-operaatioon Suezille
10.12.1956. Tämän jälkeen noin 45 000 suomalaista on palvellut yli 40 rauhanturva- ja
kriisinhallintaoperaatiossa Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa.
Mukana eri rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiossa koko ajan on ollut myös Puolustusvoimien kirkollinen työ, sotilaspappi ja
osan aikaa myös sotilasdiakoni.
Suomen Rauhanturvaajaliiton kesäpäivät
järjestetään Savonlinnassa 13.8.2016. Ensimmäistä kertaa kesäpäiville kutsutaan myös
kaikki eri rauhanturva - ja kriisinhallintatehtävissä olleet papit ja diakonit, joille järjestetään päivien yhteydessä oma tapaaminen.
Kaikista 140 kutsutusta papista ja diakonista
paikalle odotetaan 20-30 osallistujaa. Tapaamisen osallistuu myös kenttäpiispa Pekka
Särkiö.

Minna Raassina ehdolla vuoden
kanttoriksi

Anna-Liisa Seppänen-Kuikka esittelee hautausmaakierroksellaan kerimäkeläisiä
vaikuttajia.

Uushenkisyys
raamatunopiskelijoiden aiheena

Hautausmaakierrokset
Pe 1. 7. klo 14 Opaskierros Kirkkoniemen hautausmaalla /Pia Rask
Ti 5.7. klo 17 Opaskierros Kerimäen hautausmaalla/ Anna-Liisa Seppänen-Kuikka
Pe 8.7. klo 14 Opaskierros Kirkkoniemen hautausmaalla / Pia Rask
Ti 12.7. klo 17 Opaskierros Talvisalon hautausmaalla: ”Kauppiaita, upseereita ja herrasmiehiä”/
Timo Auvinen
Ti 19.7. klo 17 Opaskierros Talvisalon hautausmaalla/ Johanna Kotilainen
Pe 22. 7. klo 14 Opaskierros Kirkkoniemen hautausmaalla/Pia Rask
Ti 26. 7. klo 17 Opaskierros Talvisalon hautausmaalla: ”Vahvoja naisia”/ Sirpa Kemppinen
Pe 29.7. klo 17 Opaskierros Kirkkoniemen hautausmaalla: ”Päiväpromenadilla Kirkkoniemessä 1946”
Merja Leppänen ja Anne Paulasuo

Etelä-Savon kanttorit ry esittää vuoden kanttoriksi Savonlinnan seurakunnan johtavaa
kanttoria Minna Raassinaa. Suomen Kanttori-urkuriliitto valitsee vuosittain vuoden
kanttorin liiton alaosastojen lähettämistä
esityksistä.
Minna Raassina on toiminut Savonlinnan
seurakunnan urkupainotteisen kanttorin viran hoitajana vuodesta 2006 ja vuodesta 2007
johtavana kanttorina.
Kiihtelysvaaralaissyntyinen Raassina tunnetaan monipuolisena muusikkona: urku- ja
oratoriosolistina, kuoronjohtajana, säveltäjänä, sovittajana ja kamarimuusikkona. Esimiehenä Raassinaa pidetään tasapuolisena ja
oikeudenmukaisena, jonka terävä analyysi ja
jämäkkä huumorintaju auttavat kiperissäkin
tilanteissa. Raassina on osallistunut aktiivisesti myös paikkakunnan muuhun musiikkielämään ja yhdistystoimintaan.

Rovasti Neovius oli mukana kirkon Kerimäen kirkon viittaamisessa eli paalutuksessa Aittokannan mäelle Kalikstuksen päivänä 14.
lokakuuta 1844.

Virsiä, kukkia ja kahvia
Menneitä voi muistella myös hautausmaajuhlissa. Savonrannalla
järjestetään ainakin viisikymmentä vuotta vanhan perinteen mukaisesti hautausmaajuhla ja sanajumalanpalvelus 24. heinäkuuta.
- Muistan, että 1960-luvulla istuttiin pitkillä penkeillä hautausmaalla, veisattiin virsiä matkaharmoonin säestyksellä ja
luettiin vuoden aikana kuolleiden vainajien nimet. Juhla oli
yleensä jumalanpalveluksen jälkeen ja siellä saivat maallikotkin
puhua, kertoo Savonrannan aluekappalainen Jaakko Parkkinen. Hautausmaajuhlan lopuksi viedään kukkia omaisten ja
läheisten haudoille.
Savonrannan hautausmaajuhla 24.7. klo 10 Jumalanpalvelus,
musiikkia, puhe. Kahvit ulkosalla.

Savo-Karjalan raamatunopiskelijat ry järjestää perinteiset opintopäivät Säämingin seurakuntatalolla pe-la 8.-9. heinäkuuta. Tämän
vuotisten opintopäivien teemana on uushenkisyys ajassamme. Luennoitsijoina ovat psykiatrian erikoissairaanhoitaja Inkeri Tuunanen
ja diakoniatyöntekijä Juha Räisänen Savonlinnan seurakunnasta. Ohjelmassa on myös
liikuntaa fysioterapeutti Helena Mutikaisen
johdolla ja esillä on savonlinnalaisen Ritva
Kososen taidetta.
Raamatunopiskelijoiden yhdistyksen perustivat vuonna 1974 joukko itäsuomalaisia
opiskelijoita sekä nuoriso-ohjaaja ja Raamatun opettaja Enni Savitie (1933-1993). Savitie oli saanut vaikutteita Helsingin Raamattukoulussa opetusneuvos Kerttu Vainikaiselta,
jonka luentojen perusteella hän kokosi teoksen Jeesuksen elämä tapahtumajärjestyksessä.
Savitiellä oli voimakas halu saada Raamattu
kansan käsiin ja hän opetti eri paikoissa Raamattua yli 20 vuotta. Savitien jälkeen yhdistyksen toimintaa jatkaa Inkeri Tuunanen.
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Hillitty kirkkodraama yhdistää perinteet
Teatteriohjaaja Mia Pätsi on
ohjannut ja tutkinut kirkkodraamoja yli kymmenen vuotta. Aiheina ovat olleet milloin
pääsiäisen tapahtumat, milloin pyhimysaiheet Pyhästä Laurentiuksesta Birgittaan
tai Raamatun naisten näkökulma Jeesuksen elämään.
- Kun löysin Matthias Salamniuksen kalevalamittaisen messiadin Ilo-Laulu Jesuxesta, oli
päivänselvää, että tätä esitettäisiin nimenomaan kansanlaulun
sävelin, kertoo Pätsi.
Inkerinmaan kappalainen
Matthias Salamnius kirjoitti
vuonna 1690 runomuotoisen
teoksen Ilo-Laulu Jesuxesta,
jota yhä pidetään merkittävimpänä Ruotsin vallan aikaisena
runoteoksena. Alkusoinnillista
kalevalamittaa pidettiin pakanallisena, mutta ehkäpä Salam-

nius halusi kertoa Kristuksen
elämästä kansalle sillä kielellä,
millä se oli tottunut laulamaan
kaiken elämässään tärkeän, sankarieepokset, kehtolaulut ja
häärunot.
- Teos on dramatisoitu suoraan meille neljälle. Muusikot
etsivät melodiat ja sovitimme
yhdessä 2000 säkeisestä runoelmasta meille istuvan lyhennelmän, kertoo Pätsi.
Historiallisia tietoja messiadin
esittämisestä ei ole, ja niinpä japanilaisen noo-teatterin yhdistäminen 1600-1700 -luvun arkaaiseen virsirunouteen ei enää
kuulostakaan niin eksoottiselta.
- Lavalla ei tulla näkemään
mitään epäsopivaa heiluntaa. Japanilainen noo-teatteri on taidemuotona hillitty ja esteettisesti
niukkaeleinen, jossa kehon hallinta on tärkeää.

Ilo-Laulu
Jesuxesta,
lohdutus
Lunastajasta.
Kuvaa Kristuksen syntymän ja
elämänvaiheet. Salamnius pyrki
mahdollisimman vähäeleiseen
ja koruttomaan tyyliin, joka tuli
ihanteeksi Lutherin kielen käytön
myötä. Messiadi kertoo Kristuksen vaiheet tarkasti ja Uutta Testamenttia mukaillen, ainoa fiktiivinen poikkeus on kuvaus kuinka
Kristus kävi ristiinnaulitsemisen
jälkeen Tuonelassa.

Vuosisatojen ajan Japanissa esitetyt näytelmät ovat alun
perin uskonnollisia ja näitä piirteitä on niissä vieläkin nähtävissä. Myös Euroopassa katolilaisen
kirkon piirissä on esitetty uskonnollisia draamoja ja Pätsin mielestä myös luterilaisessa liturgiassa on paljon draamaa.
- Koko palvelushan on oikeastaan esittävää taidetta: liturgiassa on puhelaulua, musiikkia, ja
joskus pappi kääntyy selin yleisöön, jolloin tällä eleellä on tärkeä
merkitys. Papeilla on myös käsieleitä, joilla on symbolinen merkitys. Katolilaisessa perinteessä
papit ovat joskus jopa tanssineet,
pukeutuneet ylösnousemuskertomuksen naisiksi tai enkeli on
noussut haudasta. Ja usein vielä
nykyäänkin palvelus alkaa kulkueella. Draama on ollut hyvä
keino opettaa Raamatun sanomaa silloin, kun kirkon kielenä
oli vielä latina, sanoo Pätsi.

Teoksen puvustus yhdistää
keskiaikaista koodistoa sekä
noo-teatteria, josta on myös
teoksen liikekieli.
- Noo-teatterissa jokaisella eleellä on oma merkityksensä. Lavastusta ei ole, vaan kirkko itsessään toimii lavasteena.
Instrumentteina ovat ihmisääni ja pienet kellot, kertoo Pätsi.
Noo-teatterin perinteisiin kuuluu rukoileminen ennen esitystä.
Näytelmissä on aina myös hyvän
ja pahan taistelu, jossa hyvä voittaa pahan.
- Tässäkin voi nähdä yhtymäkohtia kristilliseen pelastussanomaan, rukoukseen ja sielun rauhaan, sanoo Pätsi.
Ilo-Laulu Jesuxesta Kerimäen
kirkossa 13.7. klo18. Dramatisointi ja ohjaus: Mia Pätsi.
Esiintyjinä muusikot: Maari
Kallberg, Eila Hartikainen, Mia
Pätsi ja Anneli Kont-Rahtola.

Puvustuksessa yhdistyy itä ja länsi: valkoiset tabi-sukat ja mustat
hakamat ovat Japanista, tunikat ja huivit taas kirkkodraaman ja
keskiaikaisen pukeutumisen koodistosta.

KATSOKAA TAIVAAN LINTUJA

Jorma Marjokorpi

Sepelkyyhky
Metsänreunasta kantautuva
rytmikkäästi nouseva ja laskeva huhuilu ”huu-huu-huu-huhuu” kuuluu kevään ja alkukesän ääniin maalla. Se on sepelkyyhkyn soidinlaulu. Joskus
ääntä erehdytään luulemaan
pöllön huhuiluksi. Heinäkuussa, kun muiden lintujen laulu
on pääosin vaiennut, sepelkyyh-

ky saattaa aloittaa huhuilunsa
Sepelkyyhkyn vanhin, jo
uudelleen. Se on merkki toisen v.1642 Raamatussa esiintyvä,
pesinnän alkamisesta.
suomenkielinen nimi on ollut
Viime vuosina sepelkyyhkyn toukomettinen. Nykyihmisen
huhuilua on enenevässä määrin korvissa omituiselta kuuluvan
alkanut kuulua myös kaupunki- nimen lintu on saanut siitä, että
en puistoissa. Arka ’metsäkyyh- se toukotöiden aikaan huhuili
kynen’ – linnun vanha nimi – ’mettässä’. Tuolla nimellä seon muuttamaspelkyyhky
sa kaupunkiin
on pääs”Kyyhkysellä
on
syt nykyiserkkujensa puseen virsilujen seuraksi.
näkyvä rooli Jumalan
Savonlinnassa
kirjaankin.
pelastushistorian
Pääsiäisviren tosin muistärkeissä käänteissä”
ta keskellä kauressä 105
punkia soidinveisataan:
huhuilua vielä
”Kesälinkuulleeni. Puistomme taitavat nut taivaan alla iloisina lentäolla sepelkyyhkylle liian pieniä. vät. Sulaneella sydämellä laulaa
Sepelkyyhky on kesykyyh- toukomettiset.”
kyä suurempi siniharmaa lintu,
Kyyhkyjä elää maapallolla
jolla on kaulan kummallakin kolmisensataa lajia. Napaseupuolella ja siivillä valkeat lai- tuja lukuunottamatta niitä on
kut. Laikut näkyvät hyvin len- kaikilla mantereilla. Raamanossa. Maassa tepastellessa tai tussa kyyhkynen on useimoksalla istuessa siipilaikut eivät miten mainittu lintu. Enyleensä näy.
simmäisen kerran se esiintyy

vedenpaisumuskertomuksessa. Kyyhkynen toi Noalle viestin siitä, että vedenpaisumus
on ohi, kun se palasi arkkiin
”nokassaan tuore oliivipuun
lehti”. Kun Jeesus kastettiin
Jordanilla, Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen ”kyyhkysen
tavoin”. Kyyhkysellä on siis
ollut näkyvä rooli Jumalan pelastushistorian tärkeissä käänteissä.
Rauhanliikkeen tunnukseksi
on otettu palmunlehvää nokassaan kantava kyyhky. Sekin viittaa Vanhan testamentin vedenpaisumuskertomukseen.
Kyyhkysparista on tullut
myös rakastuneiden symboli.
Luonnossa kyyhkyset nähdään
usein pareittain. Ne myös huolehtivat vuorotellen hautomisesta. Näin ne antavat meille
esimerkin kotitöiden jakamisesta. Toisiaan rakastaville sen
ei pitäisi olla vaikeaa.

N:o 3 toukokuu 2016
Savonlinnan seurakunta

VALTUUTETULTA

Arja
Saarikoski

Näyttöjen paineesta
armon suojaan
Ensi viikko on täynnä iloa, tulevaisuuden uskoa ja helpotuksen tunteita.
Koulut sulkevat tuokioksi ovensa, ja eriikäiset oppijat pääsevät opin saunasta
vilvoittelemaan raikkaisiin kesätuuliin.
Peruskoulu on suoritettu ja jatko-opinnot odottavat parin kuukauden päässä.
Ylioppilaat ovat läpäisseet tentit ja kirjoitukset. Juhlien jälkeen nuorten pitää tietää tuleeko heistä ”pappi, lukkari,
talonpoika vai kansanparantaja”. Ammatillisessa koulutuksessa on opintojen
aikana annettu osaamisnäyttöjä alan tiedoissa ja taidoissa. Valmistumisjuhlien
jälkeen alkaa töiden etsintä.
Tulevaisuus on edessä kuin siintävät
vuoret, kaukana ja kuitenkin saavutettavissa. Elinikäinen oppiminen on edessä. Loppututkintoja voi tehdä useitakin
kiittävin arvosanoin, mutta elinikäinen
oppiminen jatkuu koko työuran ajan.
Myös Elämän koulussa joutuu näyttöjä
antamaan ihan joka päivä, mutta valmista ei tule koskaan, sillä harjoittelu
jatkuu läpi koko elämän. Jokainen päivä tuo vastaamme vaihtelevia tilanteita,
jotka vaativat toisen ihmisen huomioon
ottamista ja ymmärtämistä. Elämisen
taidossa me olemme koko ajan matkalla
kohti loppututkintoa.
Arjen tuoksinassa ihmiset antavat mielellään ihan pyytämättä arviointeja jopa
arvosanoja toistensa suorituksista Elämän koulussa. Ristiriitatilanteissa vastapuoli saa yleensä heikon arvosanan.
Onneton sattuma tuo usein samoille
ihmisille huonoja naapureita ja ikäviä
työkavereita. Mutta siinä koulussa ei valita ”luokkatovereita”.
Kirkkovaltuuston jäsenetkään eivät ole
toisiaan työtovereiksi valinneet. Meitä
yhdistää ja tuo saman pöydän ääreen
tavoite olla rakentamassa seurakuntaa,
jossa vallitsee tasapuolisuus ja välittämisen ja lähimmäisen rakkauden henki.
Opiskelijat joutuvat näyttämään osaamisensa tentein ja työsuorituksin, jotka
arvioidaan tietyin kriteerein. Arviointi
on osaamisperusteista ja arvosanat ansaittuja.
Mutta Elämän koulun loppututkinnon me läpäisemme yksinomaan armosta. Tämän päivän eli toukokuun
27. tunnussanassa 2.Kor.12:9 vakuutetaan: ”Minun armoni riittää sinulle.
Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.”
Siinä on meidän ainoa mahdollisuutemme selviytyä Elämän koulun loppututkinnosta.
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UUSI SEURAKUNTALAINEN

Aida Olivia Padatsu sai kasteen 30.4. 2016
Kuusiviikkoinen Aida torkkuu tottuneesti äitinsä Maria
Padatsun sylissä seurakunnan perhekerhossa, jota ovat
käyneet kaikki hänen sisaruksensakin, Eemeli, 5, Liina, 9,
ja Elsa 10 vuotta.

- Aidaa voi kyllä hyvin kutsua
koko perheen yhteiseksi vauvaksi, niin paljon varsinkin
isommista siskoista on apua
vauvan hoitamisessa, kertoo
Maria.
Perhekerhotuttuja on myös

Maria Padatsulle seurakunnan perhekerho on tuttu paikka.
Aida, 6 viikkoa, vasta totuttelee.

SAVONLINNA
Ke 29.6. klo 13 Kesäinen
runohetki ja kahvitilaisuus
lähetyksen hyväksi Säämingin srk-talolla. Linnan
lausujat.
Ti 2.8. klo 12 ja 16 Pipliapolku Tallisaaressa.
La-Su 13.-14.8. Romanien perheleiri Hirvaslahden leirikeskuksessa.
Pe 9.9. klo 18 Makujen
maailma, kulttuurien pitopöytä Säämingin srktalossa.
La 17.9. klo 13 Lähetyssopen 30-vuotisjuhla
Säämingin srk-talossa.
Lähetyssoppi suljettu kesäksi, heinäkuussa myyntipöytä kauppatorilla.

ENONKOSKI
Su 29.5. klo 13 Suvisävelet srk-talossa. Siekkiset,
Maija Keskinen, Enonkosken musiikkiyhdistys.
La 25.6. klo 10 Messu
kirkossa.
Su 26.6. klo 13 Messu
luostarissa. Kirkkokahvit.
Ke 29.6. klo 18 Siioninvirsiseurat V-M. Hynnisen mökillä Rovastilassa. Puheita,
musiikkia, lausuntaa.

La 23.7 klo 18 Iltakirkko
luostarissa.
Ke 10.8. klo 18 Pihaseurat luostarissa. Laulattajana Mika Siekkinen.
Ke 17.8 klo 18 Kyläilta
luostarissa. Laulattajana
Kasper Korhonen.
Su 21.8 klo 13 Messu
luostarissa.
Talkooviikko 11-17.7, ilmoittautumiset ja kyselyt
luostariyhteiso@luostariyhteiso.fi

KERIMÄKI
Kesä-elokuu keskiviikkoisin klo 18 Naiset
Raamatun äärellä Tavisalossa. Nyyttikestit ja
sauna. Kyyti srk-kodilta
17.45.
To 7.7. klo 10-15 Ikäihmisten leiripäivä Tavisalossa. Leirimaksu 15e.
Ilm. Jukka Rahikainen
5768026.
Pe 22.7. klo 10-15 Diakonia-ja lähetysleiripäivä
Tavisalossa. Leirimaksu 15e.
Ke 27.7. ja ke 10.8. klo
12-18 Avoimet ovet Tavisalossa. Lettuja, kahvia,
sauna.
Pe 5.-7.8. Sanan elopäivät srk-kodilla ja kirkos-

kummi Minna Korhonen,
joka kertoo Aidan kastetilaisuuden olleen yhtä rauhallinen kuin päivänsankari itse.
- Täällä seurakunnan kappelikahviossa vietettiin ihanan
tunnelmalliset ristiäiset. Mitään turhaa pönötystä ei ollut ja tunnelma oli ikimuistettavan kiireetön. Ihan kuin
aika olisi pysähtynyt. Paikalla
olivat isovanhemmat sekä toiset kummit Natalia ja Pentti
Ikonen, kertoo Korhonen.
Ristiäisohjelmakin oli perinteinen. Aluksi Aki-isä piti
pienen liikuttavan puheen,
jota seurasi siskojen musiikkiesitys. Äiti Maria on toiminut
itse jo useamman vuoden ajan
Savonlinnan seurakunnassa sijaiskanttorina ja sai kirkkomusiikin opinnot pakettiin juuri
parahiksi tänä keväänä.
Kasteen toimitti Marian
isä, pastori Antti Kuopppala Jalasjärveltä.
- Ristiäismekko jäi papalta
Pohjanmaalle, mutta onneksi
seurakunnalta saatiin mekko
lainaan, nauraa Maria.
sa. Teemana ”Käännä
katseesi”. Perinteistä sananjulistusta musiikilla
höystettynä.
Ti 9.8. klo 10-15 Kehitysvammaisten leiripäivä
srk-kodilla. Leirimaksu
15e. +Enonkoski ja Savonranta.
To 11.8. klo 11-14 Ystäväpalvelun leiripäivä yhdessä Savonrannan ystävien kanssa.
Heinäkuussa tiistaisin
Pysäkillä avoimet ovet
klo 9-14.
La 20.-su 21.8. Pyhät
polut Puruvedellä. Kirkkovenesoutu Jeesuksen
jalanjäljissä. Lähtö Kerimäen kirkkorannasta,
yöpyminen Punkaharjulla. Sis.ruokailut, sauna ja
hartaudet. Ilm.7.8. menn.
puh.050 3458743.

PUNKAHARJU
Pe 24.6. klo 10-12 Lähetyksen juhannustori Punkaharjun torilla.
To 7.7., 14.7., 21.7. ja
28.7. klo 16-18 Torstaitori Punkaharjun torilla.
Lettuja, kahvia, kotileivonnaisia ja pika-arpajaiset.
Su 24.7. klo 10 Luontokirkko Punkaharjun hau-

Laulattaako? Millainen on oikea kesävirsi? Naisten
viikolla kaikuu virrenveisuu kirkon mäeltä ja Auliksellekin lauletaan. Synkistääkö syksy? Virkistäisikö virsi?

Tervetuloa toivomaan ja
laulamaan virsiä kanttori
Katariina Kokkosen johdolla
tiistaina 7.6. klo 18 Suvivirsiä Talvisalossa
maanantaina 18.7. klo 18 Naisten viikon virsiä
Tuomiokirkon mäellä (sateen sattuessa kirkossa)
tiistaina 16.8. klo 18 Auliksen iltavirsiä Tuomiokirkon mäellä (sateen sattuessa kirkossa)
maanantaina 19.9. klo 18 Syysvirsiä Talvisalossa
Tunti vierähtää aivan itsestään, kun lauletaan
sekä kanttorin valitsemia että yleisön toivomia virsiä. Tule tekemään tapahtumasta itsesi näköinen!

Rukoussillalla
Kerimäen Tavisalon kesäkodilla ke 3.8. klo
10-15.
Mukana kappalainen Jaana Paju, Raijat Nuopponen ja Liukkonen.
Ohjelmassa hengellistä opetusta, rukousta, yhdessä oloa ruokapöydän ääressä, kesäluonnossa hiljentymistä. Leirimaksu 15 e.
Ilmoitt. 26.7. mennessä diak.tsto p. 050 5406114.
Kiva, kun tulet, tapaamisiin! Kerimäen kappeliseurakunta

Juhannuskokko
pe 24.6. klo 20
Poukkusalmessa,
Savonlinna.
tausmaan rannassa. Pystykahvit.
Su 31.7. klo 10 Kansanlaulumessu Punkaharjun
kirkossa, kesävieraiden
kirkkopyhä. Liturgi Henrik
Koponen, musiikki Puruveden pelimannit. Kahvitarjoilu.

RANTASALMI
Ti 7.-14.6. Vaellusleiri
Lappiin varhaisnuorille,
nuorille ja aikuisille. Tied.
jari.halme(at)evl.fi ja seurakunnan nettisivut.
Ke 8.6. klo 18 Saksalainen messu kirkossa.
Hans-Christian Beutel.
Pe 24.-la 25.6. Juhannustapahtuma alk. klo 18
Myllyrannassa. La klo 10
Juhannuspäivän messu
kirkossa. Kahvit ja lähetystilaisuus.
Ti 5.7. klo 18 Virsilauluilta hautausmaan muistelupaikalla.
Su 17.7. klo 10 Hoitolaitosten kirkkopyhä. Messun jälkeen kahvitarjoilu
kirkkotorilla.
klo 13 Luontokirkko Osikonmäen näkötornilla.
Järj. kyläyhdistys ja srk.

Su 31.7. klo 12 Piplia-polku kirkossa.
La 6.8. Kappeliseurakunnan kahviteltta Lipposmarkkinoilla. Toivevirsivartit.
Su 7.8. klo 10 Lipposmarkkinoiden kirkkopyhä.
Ke 17.8. klo 17.30 Yrittäjien kesäilta Korholassa.
Ilm. ja tied. 040 5317917.
To 25.8. klo 13 Sananjalan kesäseurat Kirkkorinteen kahviossa.
Pe-Su 2.- 4.9. ja pe-su 9.11.9. Hiljaisuuden retriitit
Kaarnetsaaressa Ilm. ma
klo 9-15 srk.tso.

SAVONRANTA
Pe 3.6. klo 11.30 Koululaisten kevätkirkko Savonrannan kirkossa.
Ke 8.6. klo 16 Naisten- ja
miesten saunailta Kirveslahden leirimajalla, saunomista, iltapalaa ja -hartaus.
Su 12.6. klo 10 Kansanlaulukirkko Kokkolahden
kodalla. Kahvitarjoilu.
Su 24.7. klo 10 Hautausmaajuhla ja sanajumalanpalvelus Savonrannan
siunauskappelilla. Kahvitarjoilu.

Savonrannan
torilla
Kevätrieha
Kevätriehassa 31.5. klo
10-13 tarjolla nokipannukahvit, jonka antia ryydittävät pastori Jaakko Parkkinen ja Esko Luukkonen.
Savonrannan VPK antaa
turvallisuustietoiskuja ja
sammutusopettelua.
Järjestäjinä Savonrannan
kirkkopiiri, VPK ja Kansan
Raamattuseura.
Iltaa jatketaan klo 18 Kokkolahden kodan kesälauluseuroissa. Mukana
Esko ”Lätsä” Luukkonen,
Matti-Pekka Parkkinen ja
Jaakko Parkkinen. Laulattaja toimii seurakunnan kesäkanttori Kasper
Korhonen.

Suarkansan
risteily
Pietolansaareen
Sunnuntaina 14.8. lähtö
Savonlinnan satamasta
reittiä Laukansaari-Kokonsaari-Tuohisaari-Ahvionsaari-Kiviapaja-Saukonsaari.
Pietolansaaren osakaskunnan majalla klo 13
Suarkansan eloa kuvaava
musiikkihetki ja suarkirkko.
Mukana khr Sammeli Juntunen. Musiikin on säveltänyt Heikki Mikkonen ja
sovittanut Mika Siekkinen.
Kirkkokahvit. Risteily 20e.
Ilm. ja tiedustelut puh.0503606825.

Sururyhmät
alkavat
syksyllä
Läheisensä menettäneille paikka, jossa
voi muistella, jakaa
kokemuksia menetyksestä, surusta ja
muuttuneesta elämästä.
Ryhmät kokoontuvat
kahdeksan ker taa
ja alkavat viikolla 33
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksessa.
R y h m ä n ve t ä j i n ä
perheneuvoja Anna-Riitta Pellikka ja
diakonissa Rauni Pirinen. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 8.7.
mennessä puh.044776 8032.
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LAPSITYÖN KESÄLEIRIT
Perheleiri

pe 29. - su 31.7.2016
Pappilansaaren kesäkoti
(Orasaarentie 54, Punkaharju)
Iloista yhdessä oloa, leirinuotiohetkiä ja kesäistä tunnelmaa.

Jumalan kunnia
luonnossa
Kesän 2016 Savonlinnan seurakunnan
luontokirkot ja -hartaudet.
Su 12.6. klo 15 Linnansaaren luontokirkko.
Lähtö Savonlinnan satamasta klo 10 ja Oravista klo 14.

Isovanhempilapsenlapsi-leiri

ma 1. - ti 2.8.2016
Pappilansaaren kesäkoti
(Orasaarentie 54, Punkaharju)
Tule kokemaan leirielämää mummon tai vaarin / lapsenlapsesi kanssa!

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

Ilmoittautuminen 30.6. mennessä
Lapsityön toimistoon 044 7768021 (aamupäivisin)
tai savonlinnan.lapsityo@evl.fi

Lomasävel -konsertit
Punkaharjun kirkossa

Su 12.6. klo 10 Kansanlaulukirkko Kokkolahden kodalla. Savonranta.
Ti 14.6., 21.6., 28.6., 5.7. klo 17 Hartaushetki Talvisalon hautausmaalla tuttujen virsien
siivittämänä.

Su 24.7. klo 10 Luontokirkko hautausmaan
rannassa. Punkaharju.
Su 24.7. klo 13 Luontokirkko Osikonmäellä.
Rantasalmi.

To 21.7. klo 12 Kari Pykäläinen, urut.

Pe 2.-3.9. sekä 9.-10.9. Hiljaisuuden retriitit
Rantasalmen Kaarnessaressa.
Ke 14.8. klo 9.30 Suarkansan risteily ja jumalanpalvelus Pietolansaaressa. Lähtö SLN:n
satamasta.

Pikkukirkon yösoitot
Lapsityö kiittää
kuluneesta kaudesta ja
toivottaa hyvää kesää!

To 7.7. klo 21 Pikkukirkon yösoitto II: ”Milonga del
Ángel”. Ástor Piazollan ja Heitor Villa-Lobosin musiikkia Päivi Pylvänäinen, soprano ja Trio Tanguango: Susanna Mieskonen-Makkonen, viulu; Kirsi Laamanen, harmonikka ja Maija Teikari, piano.

Ke 13.7. klo 12 Harmonikkaduo Matti Pulkki ja Janne Valkeajoki.
Ke 20.7. klo 12 Lavrenchuckin musiikkiperhe.
Ke 27.7. klo 12 ”Kanttorit kesällä”. Matti Turunen,
basso ja Tuomas Pyrhönen, urut.

Muita konsertteja
La 11.6. klo 18 Rantasalmen kirkko. Anu Ontronen,
mezzosopraano ja Lauluyhtye Aikamiehet.
Ke 6.7. klo 18 Rantasalmen kirkko. Savonlinna-kvartetti.
Su 10.7. klo 15 Punkaharjun kirkko.”Ma elän!”. Mika
Nisula, tenori ja Tuomas Niininen, piano.
Su 17.7. klo 15 Savonlinnan Tuomiokirkko. Juonnettu
lastenkonsertti: ”Musiikin maassa, urkujen valtakunnassa”. Marina Väisä, urut.
Pe 22.7. klo 15 Savonlinnan Tuomiokirkko. Savonlinnan Musiikkiakatemia: Kamarimusiikin helmiä. Mikyung Lee ja Mark Gothóni, viulu; Miguel da Silva,
Suzan Saber ja Hélène Desaint, alttoviulu; Marko
Ylönen ja Yuko Miyagawa, sello; Ralf Gothóni, piano.
Liput: 20/10 e tuntia ennen ovelta.
Pe 29.7. klo 12 Savonlinnan Tuomiokirkko. ”Elämälle!” Pyhän Olavin päivän konsertti. Suomalaisia sävelhelmiä. Mezzosopraano Annastiina Tahkola & Nova
Ensemble: Maija Teikari, piano; Susanna MieskonenMakkonen, viulu; Matti Makkonen, sello.

To 18.8. klo 18 Savonlinnan Tuomiokirkko. Hengellisiä
lauluja ja kaunista sellomusiikkia. Seeli Toivio, sello,
sopraano ja Heikki Sassi, tenori.

Su 17.7. klo 21 Pikkukirkon yösoitto IV: ”Aikamatka halki Euroopan”. Duettoja kahdelle traversolle
barokista klassisimiin. Pramea Enseble: Sari Straatsma ja Susanna Wendler, traverso.

Su 29.7. klo 21 Pikkukirkon yösoitto VII: Pyhän
Olavin päivän iltana. Kansanmusiikkiyhtye Mielikki. Katri Susitaival, avainviulu ja viola da gamba;
Laura Vartio, harmonikka.

Ke 6.7. klo 12 Savonlinna-kvartetti.

Su 31.7. klo 18 Kerimäen kirkko. Heidi Jakkula, laulu,
Kirsi Ojala, puhaltimet ja Juha Ojala, piano.

To 14.7. klo 21 Pikkukirkon yösoitto III: Virtuoositeoksia sooloviululla. Yoo-Jung Chung, viulu.

To 28.7. klo 21 Pikkukirkon yösoitto VI: Kamarimusiikin helmiä eri aikakausilta II. Savonlinnan
Musiikkiakatemian kansainvälisen Kamarimusiikin
mestarikurssin kouluttajia ja osallistujia.

Ke 29.6. klo 12 ”Brahms - Chopin - Liszt”. Liza Ivleva, piano.

Ke 10.8. klo 12 Respighi - Bossi - Satie - Certani Langlais. Enrico Presti, urut.

Ti 2.8. klo 17 Hartaushetki Talvisalon hautausmaalla tuttujen virsien siivittämänä

Ti 26.7. klo 21 Pikkukirkon yösoitto V: Kamarimusiikin helmiä eri aikakausilta I. Savonlinnan Musiikkiakatemian kansainvälisen Kamarimusiikin mestarikurssin kouluttajia ja osallistujia.

Ke 22.6. klo 12 ”Urkuparvelta kajahtaa”. Minna Malinen, urut.

Su 24.7. klo10 Hautausmaajuhla ja sanajumalanpalvelus Savonrannan siunauskappelilla.

To 14.7. klo 12 Sävellyskonsertti. Eila Tynkkynen,
laulu ja dir. mus. Pentti Tynkkynen, urut ja laulu.

Pe 1.7. klo 21 Pikkukirkon Yösoitto I: ”Puiden hengitys”. Anna-Maija Raittilan runoja sellon siivin.
Aino-Kaarina Mäkisalo, lausunta ja Matti Makkonen, sello.

Ke 15.6. klo 12 CCF-oktetti.

Ke 3.8. klo 12 Brahmsin klarinettikvintetto. Puro-kvintetti: Sayaka Kinoshiro, Sanna Haverinen, Laura Vilagi, Sanna Viljasaari ja Elena Hämäläinen.

Ma 25.7. klo18 Kansanlaulukirkko Kirkkoniemessä. Savonlinna.

Järjestää: Nova Classics. Ohjelma 10e. Yhteistyössä:
Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Pikkukirkko -kulttuuriyhdistys. Osoite: Olavinkatu 29.

Kesäpäivän konsertit
Tuomiokirkossa

Pe 24.6. klo 18 Juhannustapahtuma Myllyrannassa. Rantasalmi.

To 7.7. klo 12 Henna-Mari Luolamo, sopraano ja
Janne Malinen, kitara.

To 28.7. klo 12 Kansanmusiikkiyhtye Mielikki. Katri Susitaival, avainviulu & viola da gamba ja Laura
Vartio, harmonikka.

N:o 3 toukokuu 2016
Savonlinnan seurakunta

Kesäillan sävel -konsertit
Kerimäen kirkossa

Lomarauhan julistus
Lomarauha julistetaan 18.6.2016 klo 12 Kerimäeltä, maailman suurimman puukirkon pääovelta.
Lomarauhan julistaa tänä vuonna ELY-keskuksen
pääjohtaja Pekka J. Häkkinen. Mukana myös Savonlinnan kaupungin edustajana kaupunginvaltuutettu Jarkko Wuorinen ja seurakunnan edustajana
pastori Kati Lounela. Musiikista vastaa Puruvesi
Seitsikko. Ennen julistusta lauletaan Suvivirsiä Isossa kirkossa klo 11.

Ke 6.7. klo 18 Matti Moilanen: Kirkkovuosikantaatti. Kerimäen kirkkokuoro ja soitinyhtye. Johtaa Sinikka Litmanen.
Ke 13.7. klo 18 Ilo-Laulu Jesuxesta. Kalevalamittainen kertomus Jeesuksen elämästä. Mia Pätsi, Eila
Hartikainen, Maari Kallberg, Anneli Kont-Rahtola.
Ke 20.7. klo 18 ”Levolle laskeun, Luojani”. Päivi Pylvänäinen, sopraano; Laura Kivikoski, urut ja piano.
Ke 27.7. klo 18 Savonlinnan Musiikkiakatemia: Kamarimusiikin mestarikurssin kouluttajia ja osallistujia.
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