SAVONLINNAN SEURAKUNTA

UUTISET

Enonkoski • Kerimäki • Punkaharju • Savonranta • Savonlinna

AVAINASIAA

N:o 2 maaliskuu 2015 • www.savonlinnanseurakunta.fi

Hiljaisen
viikon
ja pääsiäisen
jumalanpalvelukset
ja hartaudet

PUNKAHARJU

Su 29.3. klo 10 palmusunnuntain nuorekas messu Tuomiokirkossa, klo 10 Puuhamessu Pääskylahden kirkossa.

Ke 1.4. klo 13.30 ehtoollishartaus vanhustentalon kerhohuoneella.

To 2.4. klo 18 kiirastorstain messu Tuomiokirkossa.
Pe 3.4. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Tuomiokirkossa, Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro.
La 4.4. klo 23 pääsiäisyön messu Tuomiokirkossa.
Su 5.4. klo 10 pääsiäispäivän messu
Tuomiokirkossa, Savonlinna-Säämingin
kirkkokuoro, klo 13
Oravin rukoushuoneella. Lähiliikenteen
kirkkokyydit Tuomiokirkkoon kulkevat.

Su 29.3. klo 10 palmusunnuntain messu
kirkossa.
Ti 31.3. klo 12.30,
17 ja 18.30 pääsiäispolku seurakuntatalossa.

pääsiäisnäytelmä

Pontius Pilatuksen
aikana

Savonlinnan Tuomiokirkossa

Su 29.3. klo 10 palmusunnuntain messu
kirkossa. Kirkkokahvit ja lähetysmyyjäiset seurakuntatalossa.
Ma 30.3. klo 14.45
ehtoollishartaus Koskenhelmessä, klo 18
hartaus Simanalan
koululla.

Ti 31.3. klo 19

Ke 1.4. klo 19
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To 2.4. klo 18 kiirastorstain messu kirkossa, gospelryhmä.
Pe 3.4. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa, kirkkokuoro.

Ma 6.4. klo 13
2. pääsiäispäivän
messu Enonkosken
luostarissa Ihamaniementie 848.

KERIMÄKI
Su 29.3. klo 10 palmusunnuntain perhekirkko talvikirkossa.
Ti 31.3. klo 10 hiljaisen viikon viikkomessu talvikirkossa.
To 2.4. klo 18 kiirastorstain messu talvikirkossa.

Su 5.4. klo 10 pääsiäispäivän messu
kirkossa.
savonlinna.suurellasydamella.fi

Pe 3.4. klo 10 pitkäperjantain sanajuma-

La 4.4. klo 20 Tuomasmessu seurakuntatalossa.
Su 5.4. klo 10 pääsiäispäivän messu kirkossa ja klo 13 Vuoriniemen seurakuntatalossa.
Ma 6.4. klo 16 2.
pääsiäispäivä, karaoke-kirkko kirkossa. Virret ja laulut karaokeversioina.

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
SAVONLINNAN GOSPELKUORO
DR FUNK&STAIN

Ma 6.4. klo 10 2.
pääsiäispäivän messu Tuomiokirkossa,
klo 12 ylistysmessu
Pääskylahden kirkossa.

ENONKOSKI

Pe 3.4. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa,
kirkkokuoro.

Dramatisointi ja ohjaus
Kimmo lavaste

Ma 30.3. KLO 19

To 2.4. klo 19 kiirastorstain messu kirkossa, Tuomas-kvartetti.

SAVONRANTA

lanpalvelus talvikirkossa.
Su 5.4. klo 10 pääsiäispäivän messu
talvikirkossa, kirkkokuoro, pystykahvit
kirkossa.
Ma 6.4. kirkkoretki
Punkaharjun klo 16
alkavaan karaokekirkkoon. Bussikyyti
seurakuntakodilta,
ilm. viim. 31.3. 050
540 6116, Lamberg.

Su 29.3. klo 10 palmusunnuntain sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa.
Ti 31.3. klo 15 ahtisaarna
Rönkköta-lossa.

To 2.4. klo 18 kiirastorstain messu kirkossa.
Pe 3.4. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa.
Su 5.4. klo 10 pääsiäispäivän messu
kirkossa.
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Kastettuina, (k)ristittyinä,
ylönousemuksen ihmisinä!

Viikot
4-12

Kastettuja:
Helmi Elise Torpakko, Viljo Alfred Olavi
Uimonen. Nea Ida Anneli Mäkäläinen
(En). Sisu Tapio Tiitus Tynkkynen (Ke).
Leo Pekka Eronen, Eevi Roosa Emilia
Jääskeläinen, Aada Amalia Leppänen,
Rauha Amanda Pitkonen, Miina Aava
Ilona Viinanen.
Ella Hanna Maria Hakkarainen, Sanni
Sini Aleksandra Honkanen, Eemil Kaleva Johannes Karvinen.
Sisu Eelis Akseli Bruun, Väinö Ukko Oskari Viremo ,Minea Olivia Väisänen. Joona Markus Oskari Käyhkö (Ke). Elmeri
Matti Antero Paajanen (Pu).
Eden Olivia Puustinen, Milla Ida Unelma
Kotro, Onni Emil Kalevi Silvennoinen.
Samu Alvar Natunen (Ke). Ilona Eevi
Eveliina Sairanen (Sr).
Sasu Huuko Ilmari Itkonen. Niklas Eeli
Juhani Malinen (Ke).
Amanda Liisa Maria Kaasalainen, Manu
Lauri Ilmari Miettinen, Jare Jesper Eevert
Reponen. Veerti Akseli Kinnunen (Ke).
Aamos Tapani Anttonen (Pu).
Patrick Hannikainen, Emma Aada Sofia
Immonen, Eino Pekka Kristian Jaatinen,
Anna Milagro Micó Pietikäinen, Aapo
Otto Eemeli Pajunen. Nella Helmi Matilda
Rössi. Neela Emilia Tossavainen (Ke).
Luukas Veikko Sakari Seppänen, Eevi
Alma Emilia Karjalainen. Venla Vieno
Mirjami Turtiainen (Ke).

N:o 2 maaliskuu 2015
Savonlinnan seurakunta

Alkukirkon aikoina pääsiäinen oli
erityinen kastejuhlien päivä. Silloin
ihmisiä liitettiin pyhässä kasteessa
seurakunnan ja Kristuksen yhteyteen. Heidät liitettiin Kristuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen osallisuuteen.
Pääsiäistä seuraavan sunnuntain
aihe puhuu Ylösnousseen todistajista. Sen latinankielinen nimi on ollut
alunperin Dominica in albis depositis,
pois riisuttujen valkoisten vaatteiden
sunnuntai. Pääsiäisenä kastetut kantoivat valkoista kastepukua, albaa, koko viikon ja riisuivat sen seuraavana
sunnuntaina. He pukeutuivat jälleen
arkipukuun ja aloittivat kristityn vaelluksen arjessa.
Kun pohdimme näinä aikoina kirkon ja seurakunnan tilaa ja tulevaisuutta, meidän on muistettava pyhä
kaste ja kaikki se, mitä me ja muut
kastetut siinä saimme. Kastettuina

olemme hyvässä mielessä merkittyjä
miehiä ja naisia. Olemme merkittyjä pyhällä ristin merkillä. Olemme
sovituksesta ja ylösnousemuksesta
osalliset. Olemme osalliset taivaan
valtakunnasta! Olemme puhdistettuja synneistämme, kun turvaamme
kasteen armoon, kun turvaamme
Kristukseen.
Kastepuku kuvaa Jumalan vanhurskautta, pelastuksen lahjaa, jonka
saamme. Galatalaiskirjeessä sanotaan,
että kasteessa olemme pukeneet yllemme itse Kristuksen (Gal. 3:26-28).
Hän on suojavaatteemme maailman
pahuutta ja omaa pahuttamme vastaan. Kastepukua käytetään oikein,
kun päivittäin hukutamme armon
avulla vanhan ihmisen ja kun esiin
nousee uusi ihminen.
Kaste johtaa siis Jumalan suurimman lahjan omistamiseen ja on jo sitä. Samalla kaste johtaa kilvoitteluun,

kristittynä elämiseen arjessa. Kastettujen elämä, todistus ja palvelu muodostaa oikeastaan seurakunnan, uskon ja
rakkauden yhteisön. Tärkeintä siinä
ei ole ulkonainen organisaatio eivätkä vaikkapa seurakunnan työntekijät,
vaan tärkeintä on kastettujen elämä
”ristittyinä” ja ylösnousemuksen ihmisinä. Työntekijät ovat sitä varten,
että kukin kastettu voisi paremmin
löytää paikkansa ja jotta hän saisi sanasta ja ehtoollisesta voimaa kristittynä
elämiseen.
Mitä sitten ylösnousemuksen ihmisinä eläminen voisi tarkoittaa? Se
voisi tarkoittaa uutta rohkeutta ottaa vastaan Jumalan lahjat. Se voisi
tarkoittaa uutta rohkeutta kohdata
elämän haasteet ja todistaa koko elämällä Jumalan rakkaudesta.
Kirkon uudistumisen syvin perusta voisi olla tässä. Se ei ole toiminnan väkinäisessä uudistamisessa tai

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

Siunattua ja armorikasta Pääsiäistä!
Tervetuloa kirkkoon!
Toivo Loikkanen
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Piinan jälkeen pääsiäinen, tuskan jälkeen valo, lepo
Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää
yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. (1. Tess.5:9-10).

lisäämisessä. Se ei ole organisaation
hienouksissa eikä talousvaikeuksien
voittamisessa. Kirkon syvin uudistaminen on siinä, että muistamme
ristin ja ylösnousemuksen pääsiäisen. Se on siinä, että muistamme
kasteemme ja sen, mitä se antaa ja
merkitsee. Kaste on tehtäväksianto
olla Voittajan joukossa tietäen, että
mikään ei voi erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa.
Seurakunta on pääsiäisen yhteisö, sovituksen ja ylösnousemuksen
voiton yhteisö. Antakaamme siis
näiden näkyä elämässämme ja yhteisömme elämässä. Jokaista seurakunnan jäsentä kutsutaan olemaan
omalla paikallaan Ylösnousseen todistaja!

SEURAKUNTAUUTISET

Espanjan Toledossa elävät luostarit, kirkot ja museot tiiviisti yhdessä tätä aikaa. Toledossa elivät aikanaan kristityt, muslimit ja
juutalaiset sulassa sovussa keskenään. Kullakin oli kaupungissa
omat korttelissa, asuinalueensa ja kulttuurinsa, jotka vieläkin
ovat näkyvissä.

Jokaisen huoneen seinällä oli
Ristiinnaulittu.

Juutalaiskorttelissa katukivissä oli pienet laatat heprealaisen
kirjaimin. Juutalaisen museon varotoimet kävijälle olivat lähes
samat kuin lentokenttien turvatarkastukset.

Toledossa liikkuu usein suomalaisryhmä. Paljasjalkaisten karmeliittaisien luostarissa vanhan kaupungin muurien sisällä,
1100-luvun moskeijan naapurissa pitää majaansa Ekumeeniset
karmeliitat, luterilainen joukko, joka toimii luostarisäännön
mallia noudattaen ja mukaillen. Heillä on kokelasaikansa, he
antavat eräänlaiset lupauksensa ja sitoutuvat elämään kuuliaisina
Jumalan tahdolle loppuelämänsä ajan. He pitävät ammattinsa
ja virkansa ja heidät tunnistaa Suomessa ruskeasta pitkästä puvustaan ja pään peittävästä ruskeasta päähineestään.

Toledon katedraalissa voi aamukahdeksalta pistäytyä niin katolilaisten kuin mosarabienkin, kristityksi kääntyneitten arabien
messussa. Messut vietetään sivukappeleissa kaikessa rauhassa.
Matkailijoille katedraali avataan hiukka myöhemmin. Katedraalin sivusiivessä on Toledon kuuluisan maalarin El Grecon
töitä runsaasti esillä.

Maaliskuun lopussa Karmeliittaisien luostarissa tutustuttiin
amerikkalaisen Thomas Mertonin ajatuksiin ja mietiskelyyn.
Merton oli katolinen munkki, runoilija ja kirjailija, joka kuoli 1968. Hänen teoksiaan on käännetty suomeksi muutamia.
Viimeisin käännetty on Hetkien kirja, jossa on rukouksia ja
mietiskelytekstejä viikon jokaiselle päivälle.

Kristus on läsnä arkipäivässä.
Asuintalon kulma Toledossa.

Päivi Luostarinen ja Marja Hynninen viettivät viikon
vanhassa espanjalaiskaupungissa Toledossa. He asuivat
viikon täydessä hiljaisuudessa karmeliittaluostarissa.

Säilytä usko syvään yhteyteen ja elämän
voimien ja toivon kanssa... Elämän voimien on voitettava. Ja kristittyjen on
jälleen löydettävä se totuus, että risti on
elämän, uudistumisen, vahvistuksen ja
ilon merkki, ei kuoleman, tukahduttamisen, kieltämisen eikä elämänkielteisyyden merkki.

Kuvat Toledon kirkoista ja museoista. Kuvat Päivi
Luostarinen ja Marja Hynninen. Teksti Marja Hynninen.

Avioliittoon kuulutettuja:
Tomi Antero Tiimonen ja Emmi Karoliina
Tavi, Marko Auvo Kalervo Vauhkonen ja
Jonna Emilia Suomalainen.
Niko Kari Eemil Makkonen ja Sonja Helmi Maria Kemppainen.
Nico Kai Kristian Jalvanti ja Liisi Linnea
Honkanen.

Palmusunnuntain

jumalanpalvelus
su 29.3. klo 10
”Kunnian kuninkaan
alennustie”

Kuolleita:
Saima Gunilla Juvonen 100v Liperin srk,
Mirjam Ester Halonen 86v, Arvo Kalevi
Redsven 81v, Martta Naukkarinen 71v,
Ritva Anneli Lindberg 66v,
Onerva Silvennoinen 91v (Ke), Pietari
Manninen 85v (Ke), Anja Inkeri Silvennoinen 81v (Ke). Mirjam Elisabet Maljanen
87v (Pu), Eeva Liisa Sairanen 83v (Pu),
Pentti Paajanen 77v (Pu).
Hilma Lyyli Simola 94v, Lea Mirjam Vihavainen 93v, Hanna Immonen 92v, Aino
Annikki Anttonen 91v, Pauli Armas Tynkkynen 88v, Pentti Armas Turtiainen 87v,
Margit Amalia Vertanen 83v, Eero Olavi
Aalto 82v, Seppo Johannes Kiviniemi
56v. Kirsti Kaarina Vatanen 86v (Ke),
Jaakko Paavo Kalevi Sairanen 84v (Ke).
Jaakko Aukusti Honkanen 89v (Pu), Else
Eliisa Kupiainen 84v (Pu).
Lempi Lahja Tynkkynen 95v, Hilkka Kyllikki Ralli 94v, Aili Sylviä Muhonen 93v,
Sirkku Unelma Rastas 88v, Vieno Kyllikki Litmanen 87v, Irja Tellervo Hyvärinen
83v, Terttu Hillervo Karvinen 79v, Arvo Johannes Kolehmainen 75v, Taimo Inkinen
63v, Siiri Mia Marleena Piironen 19v. Aini
Annikki Matikainen 91v (Ke), Eva-Liisa
Sairanen 89v (Ke), Jaakko Pertti Kiiskinen 81v (Ke). Maria Kämärä 93v (Pu).
Kirsti Annikki Käyhkö 81v (Sr).
Teuvo Johannes Ahokas 89v, Hilkka
Marjatta Laamanen 86v, Irma Kyllikki Kivimurto 83v, Esko Juhani Kuutti 80v, Jari
Arvo Sergei Jalvanti 49v. Aino Ester Makkonen 98v (Ke), Arvo Johannes Kontio
77v (Ke). Ritva Esteri Kaksonen 73v (Pu),
Paavo Henrikki Huovinen 67v (Pu).
Jaakko Karvinen 89v, Matti Antero Sallinen 77v. Milja Sylvi Hellevi Karhu 78v
(En). Irma Kyllikki Kivijärvi 93v (Ke).
Veikko Eelis Taskinen 88v, Onni Uolevi
Simola 86v, Mirja Aliina Niutanen 80v,
Maila Marjatta Kiuru 80v, Erkki Olavi
Löppönen 70v. Regina Margareeta Pesonen 64v (En). Eero Albin Kapanen
84v (Ke), Vuokko Anneli Käyhkö 82v
(Ke), Anna Leena Päivinen 74v (Ke).
Ilmi Anna Heikkonen 93v (Pu), Jaakko
Samuli Kosonen 79v (Pu), Juha Tapio
Kosonen 63v (Pu).
Liisa Koponen 94v, Vuokko Annikki Viinanen 80v. Lauri Veikko Olavi Juuti 86v
(En). Ingrid Marjatta Malinen 94v (Ke),
Oili Irmeli Käyhkö 74v (Ke). Aulis Elmeri Kaksonen 84v (Pu), Esa Eelis Pekonen 76v (Pu). Terttu Annikki Honkanen
88v (Sr).
Irja Elina Miettinen 99v, Mirja Annikki
Toivanen 89v, Terttu Helena Kiema 85v,
Lauri Kalevi Rissanen 80v, Jorma Kalevi Utriainen 74v. Veikko Olavi Ahokas
91v (En). Eija Leena Marjatta Heiskanen 63v (Ke). Vieno Mirjam Luostarinen 91v (Sr).
Irja Maire Kuntsi 93v, Maire Mirjam Huttunen 89v, Reino Evert Astikainen 86v,
Terttu Liisa Heikkonen 86v, Elsa Maiju
Väänänen 83v, Pentti Olavi Rössi 73v,
Jouko Antero Rimpilä 64v, Jyri Aarre
Kaleva Sairanen 57v, Essi Emilia Puhakka 27v. Taimi Annikki Turunen 93v (En).
Pirkko Raakel Puhakka 83v (Pu). Sylvi
Helena Utriainen 60v (Pu). Sirkka Aino
Räisänen 81v (Sr).

Tervetuloa messuun!

¤
SAVONLINNAN
SEURAKUNTA
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
www.savonlinnanseurakunta.fi

Seurakunnassa tapahtuu
Alkoholiton ehtoollisviini Tuomiokirkossa joka kk:n 1. sunnuntai.
Tuomiokirkossa jumalanpalveluksen aikana saarnavirrestä kolehtivirteen kestävä pyhäkoulu su 19.4.,
26.4., 3.5. ja 10.5.
Pääskylahden kirkossa su 29.3. ja
26.4. klo 10 Puuhamessu. Messu
to 14.5. klo 12.
Oravin rukoushuoneella messu su
10.5. klo 13.
Tuomiokirkon klo 10 jumalanpalvelus kuunneltavissa suorana lähetyksenä www.savonlinnanseurakunta.
fi etusivulla olevasta linkistä.

Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@
evl.fi
Kirkkoherranvirasto ja puhelinvaihde sekä tiedotus- ja nuorisotoimistot avoinna ma-pe 9-15.
Papin päivystys arkisin klo
9-12.
p. (015) 576 800, 5768 012, 5768
080, fax 5768 042
Vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen, p.
(015) 5768 016, 050 5406 111.
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.

”Sen tien on Herra käynyt
loppuun saakka,
ja nyt hän meille kaikille on
elämä ja autuus.”
(Virrestä 61)

¤
Enonkosken
kappeliseurakunta
Kirkkotie 8, 58175 Enonkoski
Papin päivystys ma-ti klo 9-11,
muulloin sopimuksen mukaan.
Aluekappalainen Pekka Auvinen, p. 044 7768 050.
Toimitus- ja tilavaraukset, virkatodistustilaukset ym. virastoasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

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

Palmusunnuntain jumalanpalveluksessa otamme vastaan Kuninkaan, joka ratsastaa Jerusalemiin. Ihmettelemme opetuslasten tavoin, mitä tämä kaikki mahtaa tarkoittaa, ja lähdemme yhdessä koko kristikunnan
kanssa seuraamaan Vapahtajan elämän viimeisiä vaiheita. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin kohti kärsimystä ja
kuolemaa. Ihmisen silmin on nähtävissä vain häpeää ja
tappiota – mutta Jumalan todellisuudessa risti kääntyy
toivon ja voiton merkiksi.

¤
Punkaharjun
kappeliseurakunta
Oikotie 10, 58500 Punkaharju
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.

¤
Savonrannan
kirkkopiiri

Seurakuntatoimisto avoinna
ma-ti 9-11 ja 11.30-14.

Pappilantie 17,
58300 Savonranta

Papin päivystys ma, ti ja pe
klo 9-12.

Aluekappalainen Jaakko Parkkinen, p. 044 7768 049.

Seurakuntapastorit Jani Lamberg 050 5406 116 ja Helena
Lorentz 044 7768 091.

Papin päivystys ma klo 9-12.

Virasto- ja toimitusasiat seurakuntatoimiston kiinni ollessa: Kirkkoherranvirasto p. (015)
5768 012 ma-pe klo 9-15, Kirkkokatu 17, savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi.

Pääsiäisen säveliä
su 5.4. klo 15 Kaukalinnan kyläkappelissa, Viitamäentie 189.
Yhteislauluina Taize-lauluja ja
virsiä. Laulattajana Sinikka Litmanen ja kuorolaisia.

Toimitus- ja tilavaraukset. Virkatodistustilaukset ym. virastoasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Muita tapahtumia
Loistoilta la 28.3. klo 17. helluntaiseurakunnassa, Tottink. 4.
Uuden elämän ilta su 29.3. klo 16
Pääskylahden kirkossa, Kaartilant.
62. Seur. 12.4. ja 26.4.
Agnus Dei - palmusunnuntain konsertti su 29.3. klo 19 Tuomiokirkossa, Bel canto ja Linnanneidot, joht.
Leena Astikainen. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Kerimäen Talvikirkossa pe
3.4. klo 18. Kerimäen kirkkokuoro joht. Sinikka Litmanen,
jousiyhtye, urut Maria Padatsu,
solistit Vesa Pulkkinen ja Hanna
Seppänen.

Pieta Sanot Domingon kirkossa Toledossa 1600-luvulta.

Hyvä Paimen, Sinulla on villi ja hupsu lammas, joka
rakastaa okaita ja piikkipensaita. Mutta älä väsy etsimään minua! Tiedät ettet. Sillä Sinä olet löytänyt
minut. Minun on vain pysyttävä löydettynä.

Tekstit Thomas Mertonin
teoksesta Hetkien kirja (Basam books 2014), suomentanut Leena Saikkonen.

Raamattuhetki ti 31.3. klo 13 Pääskylahden seurakuntatalossa, Kaartilantie 62. Seur. ti 21.4.

Sinä, joka nukut rinnassani, Sinua ei voi kohdata sanojen kautta, vaan elämän
ilmestymisessä elämässä,
viisauden ilmestymisessä
viisaudessa. Sinut löytää
yhteydessä: Sinä minussa ja minä Sinussa ja Sinä
heissä ja he minussa: osattomuus osattomuudessa,
kiihkottomuus kiihkottomuudessa, tyhjyys tyhjyydestä, vapaus vapaudessa.
Minä olen yksin. Sinä olet
yksin. Isä ja minä olemme
yhtä. Aamen.

Sleyn opiskelijailta ti 31.3. klo 18.30
seurakuntakeskuksessa. Seur. 14.4.
Japaninlähetyspiiri ti 7.4. klo 13
Enonkosken vanhustentalon kerhohuoneessa.
Pääsiäisvirret-yhteislaulutilaisuus
ti 7.4. klo 18 Säämingin seurakuntatalossa, Säämingink. 4.
Perhekerho ke 8.4. ja pe 17.4. klo
9-11 Enonkosken seurakuntatalossa, Kirkkot. 2.
Yhteislaulutuokio ma 13.4. klo 13
Kellarpellon seurakuntakodissa, Aapelintie 7, ja ti 14.4. klo 13 Pääskylahden seurakuntatalossa, Kaartilantie 62. Seur. 11.5. ja 12.5.
Kinkerit ti 14.4. klo 12 Esa ja Eeva
Herttuaisella Vinniharjussa Enonkoskella.

Pitkäperjantain
iltamusiikki

Pidä silmäsi puhtaina, korvasi hiljaisina ja mielesi tyynenä. Hengitä Jumalan
ilmaa. Jos voit, työskentele hänen taivaansa alla. Mutta jos sinun pitää elää
kaupungissa ja tehdä työtä koneiden
keskellä, matkustaa liikennevälineillä ja
syödä paikoissa, joissa radio kuurouttaa
sinut epäaidoilla uutisillaan, ympärillä
olevien ajatukset pitkästyttävät sydämesi
myrkyllään, älä ole kärsimätön, vaan hyväksy se Jumalan rakkautena ja sieluusi
istutettuna yksinäisyyden siemenenä.
Jos sinua kauhistuttavat tuollaiset asiat, se vain pitää sinussa yllä halua vetäytyä parantavaan hiljaisuuteen. Mutta
sillä aikaa - säilytä myötätuntosi niitä
ihmisiä kohtaan, jotka ovat unohtaneet
yksinäisyyden käsitteen. Sinä ainakin
tiedät, että se on olemassa ja että se on
rauhan ja ilon lähde.

Kansallisen veteraanipäivän juhla
ma 27.4. klo 13 Savonlinnan Lyseon
lukion juhlasalissa.
Torstaikuoron 25-vuotiskonsertti to 7.5. klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Elohopeakuoron kevätkonsertti ti 12.5. klo 13 seurakuntakeskuksessa.

Opeta minua menemään siihen maahan, joka
on sanojen ja nimien tuolla puolen. Opeta
minua rukoilemaan rajan tällä puolen. Tarvitsen sinun johdatustasi. Tarvitsen sitä, että
liikutat sydäntäni. Tarvitsen sitä, että rukouksesi puhdistaa sieluni. Tarvitsen sitä, että
teet tahtoni vahvaksi. Tarvitsen sitä, että sinä
pelastat ja muutat tämän maailman. Tarvitsen sinua kaikkia kärsiviä varten, kaikkia
vankilassa olevia varten, kaikkia vaarassa olevia ja kaikkia surevia varten. Tarvitsen sinua
kaikkia järjettömiä ihmisiä varten. Tarvitsen
aina parantavan kätesi kosketusta elämässäni.
Tarvitsen sitä, että teet minusta parantavan,
lohduttajan pelastajan, niinkuin teit Pojastasi. Tarvitsen sitä, että kutsut kuolleita nimeltä. Tarvitsen sitä, että autat kaikkia kuolevia
ylittämään oman erityisen kokeensa. Tarvitsen sinua itseäni varten elän taikka kuolen.
Tämä on välttämätöntä. Aamen.

Veistos 1600-luvulta Toledosta.

Rukous on
väkevä voima
Rukoileminen vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja rukouksen
avulla pystyy voimaannuttamaan läheisiä heidän elämänsä
arjessa.
Lapselle iltarukous on voimavara. Jo päiväkodissa on
monenlaisia ryhmäpaineita.

Jeesus tarjoaa elämänleipää. Kuva Toledon paljasjalkaisten karmeliittaisien luostarin kappelista.

Koulun alkaminen tuo tullessaan paitsi iloisia kokemuksia
myös pelkoa ja epäselviä tilanteita. Kun iltarukouksen on aikanaan saanut perinnöksi, siitä tulee elämään perusturvan
omavastuuosuus.
Minulle iltarukous oli osa perheen nukkumaan menokäytäntöjä. Iltasen jälkeen pappa luki
hartauskirjasta kappaleen. Sen
jälkeen laulettiin virsi. Vuotees-

sa sitten luin rukouksen, kääriydyin mummon kainaloon ja
nukahdin.
Rukoilemisen harjoittelu jatkui pyhäkoulussa, jossa opittiin
rukouksia päivän ja elämän eri
tilanteisiin. Siellä minulle varmistui käsitys, että vaikeuksien tullen piti heti ja rohkeasti
rukoilla. Apu tulee sitten aikanaan, heti tai myöhemmin.
Uskoni rukousvastauksen saa-

miseen vahvistui jo pikku tyttönä ruotoista kalakeittoa syödessä.
Olimme papan kanssa saaneet
ongella hyvän kokoisia ahvenia,
joista mummo teki keiton. Yhtäkkiä ruoto takertui kurkkuun.
Kovan leivänkannan järsiminen
oli tavallisesti auttanut. Nyt vanha konsti oli käynyt tehottomaksi. Mutta viimeinen keino oli
vielä jäljellä.

Joosef ja Jeesuslapsipatsas tuotiin
kappeliin Joosefin päivänä, jota Toledossa juhlittiin isänpäivänä.

Laskeuduin penkin viereen
polvilleni, ristin käteni, kurkotin kaulani taivasta kohti ja esitin pyyntöni kuuluvalla äänellä.
Siinä kaulaa ojennellessani ruoto luiskahti pois. Istahdin jatkamaan ruokailua, paremmin
ruotoja varoen. Totesin, oikeastaan todistin, että rukous auttaa aivan välittömästikin, jos on
oikein suuri hätä. Ja minulla oli
ollut.

Olen toki elämän varrella oppinut, että rukous ei ole kuin
huuto ja kaiku. Silti toteutumaton pyyntökin selkiinnyttää
ajatuksia. Pohdiskelussa, jota
rukoileminen usein myös on,
löytää uusia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisuiksi.
Ja sudenhetken yli avartuu
kirkkaampi elämän maisema.
Arja Saarikoski
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Valtuutetulta

Pontius Pilatuksen aikana
Musiikki pääsiäisnäytelmän
lavastajana
”Pontius Pilatus

on moderni,
ristiriitainen hahmo,
johon nykyajan ihmiset
voivat samaistua”

Kimmo Lavaste

- Musiikki on tämän esityksen selkäranka,
Kimmo Lavaste sanoo.

pääsiäisnäytelmä

Pontius Pilatuksen
aikana

Dramatisointi ja ohjaus

lavaste
DramatisointiKimmo
ja ohjaus:
Kimmo Lavaste

Savonlinnan Tuomiokirkossa
Näyttelijät
Jeesus-Kari Komonen
Ma 30.3. KLO 19 Ti 31.3. klo 19 Ke 1.4. klo 19
Pontius Pilatus-Antti Tolvanen
VAPAA
PÄÄSY • KÄSIOHJELMA
5E
Sokea mies,
fariseus,
Joosef ArimatialainenJorma Kokkonen
Tuomas, sadanpäämies-Tapio Nenonen
Fariseus, Kaifas-Jussi Turunen
SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Fariseus, Hannas-Antero
Liimatainen
SAVONLINNAN GOSPELKUORO
DR
FUNK&STAIN
Sokean miehen äiti, nainen JerusalemissaMarjo Välimäki
Sokean miehen naapuri, nainen Jerusalemissa-Maarit Honkanen
Sokean miehen naapuri, nainen Jerusalemissa-Laura Nurminen
Aviorikoksesta kiinni saatu nainen-Virpi AlaVainio

V

iime ja edellisenä keväänä
Savonlinnan seurakunnassa on saatu eläytyä pääsiäisen tapahtumiin opetuslapsi Pietarin
näkökulmasta. Kimmo Lavasteen käsikirjoittama ja ohjaama,
lämpimän vastaanoton saanut
Pietari hiilivalkealla -näytelmä
oli puhutteleva ja mieleenpainuva draama epäonnistumisesta
ja anteeksiannosta. Tänä vuonna
Lavaste on valinnut tuoreen käsikirjoituksensa pohjaksi Pontius
Pilatuksen.
- Pontius Pilatus on moderni,
ristiriitainen hahmo, johon nykyajan ihmiset voivat hyvin samaistua, ohjaaja sanoo ja pohtii syvemmin Pontius Pilatuksen
ongelmaa.
- Raamattu antaa Pilatuksesta
suhteellisen vähän tietoa, mutta
suhtautuu kuitenkin ymmärryksellä häneen. Pilatus joutuu ristiriitaiseen tilanteeseen toisaalta
työnsä ja asemansa ja toisaalta
omantuntonsa vuoksi. Ja tekee
ratkaisunsa työnsä kannalta
omantuntonsa tappioksi. Hän
on ristiriitatilanteessa, joka on
monille ihmisille tuttu.
Jeesuksen osalta Lavaste on

halunnut tuoda esiin
hänen inhimillisen
persoonansa ääripäitä: suurta rakkautta
ja armoa sekä toisaalta kiivautta lakihenkisyyttä vastaan.

Musiikki on näytelmää eteenpäin vievä voima. Se pohjautuu pääosin
Lasse Heikkilän musikaaliin Simon Kyreneläinen. Lavaste kertoo olevansa Heikkilän musiikista hyvin vaikuttunut
- Se on tämän esityksen selkäranka, hän sanoo.
Musiikista vastaavat Savonlinnan Gospelkuoro ja Dr
Funk&Stain -bändi.
- Kappaleet on sovitettu bändin kanssa yhteistyössä mahdollisimman hyvin draamaa tukien
ja ehkä hieman uudella tyylillä,
kertoo Gospelkuoron johtaja
Heidi Takanen.
Musiikki vie kuulijan pääsiäisajan tapahtumiin, mutta myös
yleisesti puhuu Jeesuksen elämästä ja merkityksestä kaikille
kristityille.
Takanen kuvailee lauluja tunnelmiltaan erilaisiksi.
- Toisissa on kärsimystä, tuskaa
ja ihmettelyä, toisissa ylösnousemuksen iloa ja riemua, joissain kiitosta ja ylistystä. Musiikki varmasti vaikuttaa jokaiseen
kuulijaan vähän eri tavalla, mutta uskon, että se antaa jokaiselle
jotain, toivottavasti koskettaa ja
antaa lohtua, toivoa ja iloa.

Jytämusiikkia jo lähes yhdeksän vuoden ajan soittanut Dr
Funk&Stain -bändi lähti ilomielin mukaan, kun kysyttiin.
Yhtyeen kitaristi Jaakko Suvantola on aiemmin osallistunut
pääsiäisdraamaan näyttelijänä
ja nauttii nyt mahdollisuudesta
katsoa tuotantoa erilaisesta näkökulmasta.
- Lisäksi ollaan tekemisissä
elämän kannalta eräiden kaikkein keskeisimpien teemojen
kanssa. Elämänkatsomuksesta
riippumatta toivon, armon ja
anteeksiannon esilletuominen
kannattaa aina.
Bändin roolin hän näkee sekä
painottavana tahdinlyöjänä että
Gospelkuoron säestäjänä.
- Tällaisessa näytelmässä hyvin
toimivaa orkesteria ei huomaa,
vaan musiikki tempaa mukaansa
tapahtumien tunnetiloihin.
Suvantolan mielestä musiikin
tyylilaji häilyy musikaalin, popin, ylistysmusiikin ja suomigospelin välimaastossa.
- Heikkilän musiikissa on paikoin mahtipontisuutta ja pateettisuuttakin. Sopivasti annosteltuina ne viehättävät minua.

”Aivan varmasti

musiikki tuo
esityksen iholle,
jos ei sen allekin”

Jaakko Suvantola
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Tärkeä
vapaaehtoistyö

Antti Tolvanen näyttelee
Pontius Pilatuksen roolin. Riihisaaressa esitetyssä Via Dolorosassa hän oli
Juudaksena.

Aivan varmasti musiikki tuo
esityksen iholle, jos ei sen allekin, Suvantola lupaa ja tarttuu
kysymykseen, kuinka musiikki
”lavastaa” näytelmän.
- Sinänsä neutraalinkin näkymän voi sopivan musiikin avulla ladata esimerkiksi ilolla, surulla, ahdistuksella tai toivolla.
Näytelmässä pääosin kuultava
musiikki toimii erinomaisen
hyvin tunteiden herättelijänä.
Heikkilän musiikki ammentaa
paikoin Andrew Lloyd Webberin ”Jesus Christ Superstar”
-musikaaliin säveltämän musiikin tyylillisestä olemuksesta ja vie kuulijan
epätietoisuudesta surun
ja epätoivon kautta ylitsepursuavaan iloon.
Näytelmän toteuttaa
edellisvuosien tapaan
Teatterimylly.

Antti Tolvanen:

Pontius Pilatus
roolihahmona
puhuttelee

S

avonlinnan ammatti- ja aikuisopiston viestintäkoordinaattori
Antti Tolvanen on Teatterimyllyn
kasvatti. Harrastus alkoi viisi vuotta
sitten liikenteenohjaajana Kasinonsaaren kesäteatterin parkkipaikalla ja
jo seuraavana kesänä tuli kutsu tulla
näyttämölle. Harrastus tempasi kerralla mukaansa ja siitä lähtien Tolvanen on ollut mukana lähes kaikissa
Teatterimyllyn näytelmissä. Pontius
Pilatuksen aikana on järjestyksessään
kymmenes.
Kirkollinen aihe ei pääsiäisdraaman
Pontius Pilatusta esittävälle miehelle
ole täysin vieras. Kolme vuotta sitten hän näytteli Juudaksen roolin
Via Dolorosassa, joka esitettiin Riihisaaressa.
- Pääsiäisnäytelmät ovat näytelminä
erilaisia kuin mitä esitämme kesä- ja
talviteatterissa. Tätä kautta saa sopivasti vaihtelua ja haastetta, Tolvanen
sanoo.
Nähtyään Tuomiokirkossa aiemmin
esitetyt pääsiäisdraamat nousi haave

Dr Funk&Stain lähti pääsiäisdraamaan ilomielin mukaan.

päästä näyttelemään kirkossa.
- Koska miespuolisia näyttelijöitä tarvittiin, lähdin tietenkin mukaan.
Tolvanen on vaikuttunut Lavasteen käsikirjoituksesta, joka kertoo
pääsiäisen tapahtumat jälleen uudesta näkökulmasta. Pontius Pilatus roolihahmona puhuttelee.
- Hän joutuu tekemään päätöksen,
jota ei haluaisi tehdä. Hän määrää Jeesukselle kuolemantuomion, vaikka
tietää tämän olevan syytön. Itsekkäästä päätöksestä tulee raskas taakka.
Näyttelijä tuntee sympatiaa roolihahmoaan kohtaan. Maaherra yrittää
toimia oikein, mutta joutuu taipumaan paineen alla oman asemansa
säilyttämiseksi.
- Moni meistä on varmasti joutunut
omassa elämässään kokemaan vastaavan tilanteen, hän pohtii.

Teoilla on aina oma seuraamuksensa ja seuraamuksella on tässä näytelmässä oma sanomansa.
- Ja koska näytelmä käsittelee oikeita
ja vääriä tekoja ja niiden seuraamuksia, se sopii kaikille. Jokainen voi
löytää ainakin etäisesti viittauksia
omaan elämäänsä.

Kari Komonen
viidettä kertaa
Jeesuksena

Antti Tolvanen on innoissaan
myös näytelmän musiikista. Räiskyvän, nopeatempoisen gospelmusiikin avulla kirkko syttyy iloon, surussa sen täyttää tunteikas ja melonkolinen musiikki.
- Musiikki on ehdottomasta tärkeä
elementti. Näyttelijän näkökulmasta
hyvin valitut ja toimivat kappaleet
jopa helpottavat pääsemään oikeaan
mielialaan.

Musiikki
Sävellykset: Lasse Heikkilä, Tommi Kalenius
Kuoro: Savonlinnan Gospelkuoro, johtaa Heidi
Takanen, solistit Virpi Ala-Vainio, Pirkko Forssell, Sanna Pirttisalo.
Orkesteri: Dr Funk&Stain: Pirkko Forssel, laulu, koskettimet, Teemu Nikali, koskettimet, Jaakko Suvantola, kitara, Pertti Gustavsson, basso,
Panu Rantonen, rummut
Puvustus: Seija Kiuru
Äänitekniikka: Hannu Sutinen
Lavastus ja tarpeisto: Laura Nurmela sekä Artemian työryhmä Anne Peltosen johdolla: Heikki Alho, Milla Hovi, Fiona Kerr, Ulla Kohvakka,
Kati Kokko, Ulla Korpela, Jenni Kosonen, Jani
Laukkanen, Heikki Lyytikäinen, Tatjana Parshukova, Jenny Turpeinen.
Tuottaja: Mikko Nurmela
Kaksi vuotta sitten perustetussa Gospelkuorossa on lähes 30-40 laulajaa, joista suurin osa osallistuu pääsiäisdraamaan.

Kuorolaiset harjoittelivat Heidi Takasen johdolla.

K

ari Komonen on Jeesuksen
roolissa viidettä kertaa.
- Aika mahdoton tehtävä näytellä Vapahtajaansa, hän sanoi ensimmäisessä Jeesuksen roolissaan
vuonna 2011, jolloin Riihisaaren
kalliolla esitettiin Mikael Kokon
ohjauksessa Kimmo Lavasteen
käsikirjoittama Via Dolorosa.
Komonen kertoo edelleenkin
tuntevansa itsensä pieneksi ja
huonoksi esittämään maailman
historian tunnetuinta ja tärkeintä henkilöä.
Jokainen vuosi pääsiäisdraaman
päähenkilönä on ollut erilainen.
- Ensimmäiset vuodet olivat aika
raskaita, koska esitys rakentui niin
paljon Jeesuksen ja kärsimyksen
ympärille. Pietari hiilivalkealla ja
Pontius Pilatuksen aikana ovat olleet helpompia, koska Jeesus ei ole
pääosassa. Saa olla vaan pieni osa
suurta ja hienoa kokonaisuutta.
Mukana olo pääsiäisdraamassa on merkinnyt näyttelijälle paljon.
- Olen saanut hienon harrastuksen, tavannut paljon upeita lahjakkaita ihmisiä ja ennen kaikkea
saanut olla mukana tuomassa Jumalan valtakuntaa hieman lähemmäksi ihmisiä. Raamatun kertomukset ovat myös alkaneet elämään aivan eri tavalla. Ymmärtää
varmaan paljon syvemmin, mitä
Jeesus on meidän puolestamme
tehnyt ja mitä Jeesuksen läheiset
ihmiset joutuivat käymään läpi
halutessaan seurata Jeesusta.
Musiikki saa häneltäkin kiitokset.
- Viime vuoden paikoin hyvinkin harras tunnelma vaihtuu tänä
vuonna ajoittain jopa riemukkaisiin hetkiin. Musiikki on myös
hyvin voimakasta, tunteisiin vetoavaa.

Epävarmuus yhteiskunnassa asettaa
haasteita myös seurakunnan toimintaan. Vähenevillä voimavaroilla on
kyettävä palvelemaan paremmin.
On tärkeää pohtia erilaisia tapoja
toimia meidän seurakuntalaisten
hyväksi. Yhteistyö mahdollisimman monien kanssa auttaa ja tuo
seurakunnan toimintaa lähemmäksi seurakuntalaisia. Vapaaehtoistyö
on yksi tärkeä toimintamuoto. Erilaisten piirien ja kerhojen vetäjiksi/
avuksi tarvitaan vapaaehtoisia, myös
talkootyöhön tarvitaan yhteyshenkilöitä kokoamaan joukkoja sekä eri
alojen ammattilaisia tekemään itse
talkootyötä. On myös tärkeää kuunnella herkällä korvalla seurakuntalaisten toiveita. Ja sehän onnistuu
parhaiten osallistumalla!
Kerimäen kappeliseurakunnassa
kootaan vapaaehtoisia henkilöitä
työryhmiin toimimaan erilaisissa
tehtävissä seurakunnan työntekijöiden apuna. Työryhmät tuovat
terveisiä seurakuntalaisilta, ideoivat toimintaa ja tapahtumia sekä
toimivat talkoo- ja vapaaehtoistoiminnan ryhminä omilla tehtäväalueillaan. Työryhmissä tehdään
puhtaasti vapaaehtoistyötä, jokainen
omien resurssien ja mahdollisuuksien mukaan.
Seurakuntalaisia on myös otettu
enemmän mukaan jumalanpalvelusten järjestämisessä. Savonlinnan
seurakunnassa on aloitettu uusi toimintamuoto, jumalanpalvelusryhmät, jotka vuorollaan osallistuvat erilaisiin vastuutehtäviin kirkossa. Nämä kirkkoväärtit eli messuavustajat
voivat esimerkiksi kantaa kolehtia,
lukea raamatun tekstejä ja osallistua esirukoukseen. Myös kirkkoon
tervetulleeksi toivottaminen virsikirjojen jaon yhteydessä voi olla
yksi tehtävistä. Me kaikki Kerimäen
kappeliseurakunnan alueelta valitut
kirkkovaltuutetut olemme lupautuneet jokainen ottamaan vastuullemme kutsua jumalanpalvelusryhmän
koolle kerran vuodessa.
Pienellä panoksellakin saa aikaan
hyvän mielen, niin itselle, kuin kanssaihmisille.
Päivi Matilainen
kirkkovaltuutettu
Kerimäen kappeliseurakunta

Henkilövalintoja
Savonlinnan seurakunnan johtavan
diakoniatyöntekijän virkaan valittiin Mari Kulmala Savonlinnasta ja
varalle Juha Räisänen Sulkavalta.
Lähetyssihteerin virkaan valittiin
Sakari Seppälä Jyväskylästä ja varalle Sanna Stainer Kiteeltä.
Lähetyssihteerin tehtävään valituksi
tuli Sanna Stainer ja varalle Niina Hytönen Joensuusta. Suntiovahtimestariksi valittiin Päivi Laamanen ja vahtimestari-siivoojaksi
Katja Nousiainen.
Pastori, TT, Matti Perälä Tohmajärveltä toimii Tero Tynin sijaisena
18. toukokuuta 2015 saakka. Kerimäen seurakuntapastorin sijaisena 20.4.-25.8.2015 toimii pastori
Anitta Kuusinen.
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Lapsityö on perhetyötä
Lapsityössä toteutetaan kasvatuskumppanuutta yhteistyössä
kotien ja koulujen kanssa. Päivä-, iltapäivä-, perhe- ja ekavauva- ja kesäkerhojen kautta tavoitetaan vuosittain satoja perheitä.
Kerhot tarjoavat lapsille virikkeitä sekä vertaistukea ja virkistystä
koko perheelle.
- Toimintamme kautta seurakunnan sanoma - lähimmäisenrakkaus, toisesta huolehtiminen,
auttaminen ja tukeminen - elää
arjessa, lapsityönohjaaja Eeva
Tuhkanen muotoilee.

Päiväkerhoja on tällä hetkellä
seitsemäntoista ja iltapäiväkerhoja kuusi. Toiminnassa on mukana lähes 500 lasta. Suosittuja
perhekerhoja on seitsemäntoista
eri puolilla kaupunkia.
Lapsityö on perhetyötä, joka
tuo myös hyvin paljon aikuisia
seurakuntayhteyteen.
- Päiväkerholainen ei tule kerhoon yksin, vaan aikuisen saattamana. Vanhemmat hakevat
koululaisten iltapäivätoiminnassa olevat lapset pääsääntöisesti ja
perhekerho on nimenomaan van-

hemman ja lapsen yhteinen kerho, lapsityönohjaaja painottaa.
Kerhotoiminnan lisäksi lapsityö järjestää lukuisia perheitä
kokoavia tapahtumia, - perhe- ja
vanhempainiltoja erilaisin teemoin, konsertteja, juhlia, liikuntatapahtumia, retkiä ja leirejä.
Puuhamessut ja vauvakirkot
ovat erityisen suosittuja, samoin
kouluun lähtevien kevätkirkot,
joissa vuosittain siunataan koulutielle noin 300 lasta.
Lapsityöllä on myös paljon vähemmän tunnettua toimintaa. Yk-

si perinteistä on järjestää joka talvi
pienten hiihtokoulu, jossa tänäkin
vuonna suoritti hiihtotutkinnon
25 innokasta talviurheilijaa. Uutuutena on Kerimäellä aloitettu
muksuparkki, johon vanhemmat
voivat tuoda lapsensa pariksi tunniksi turvalliseen hoitoon.
Seurakunta on varannut tälle vuodelle lapsityöhön 959.800
euroa, josta toimintatuotoilla katetaan 149.600 euroa. Kirkollisveroa
seurakuntalainen maksaa vuosittain keskimäärin 202 euroa, josta
24 euroa kohdistuu lapsityöhön.

N:o 2 maaliskuu 2014
Savonlinnan seurakunta

PÄÄSIÄISVAELLUS
perheille
LAUANTAINA 4.4.
Savonlinnan
seurakuntakeskuksella
(Juhlasali, osoite: Kirkkokatu 17)

”Maaliskuu jo maata näyttää,
vanhemmat ilmoittautumiskaavakkeita täyttää!”
Normaali viikkotoimintamme jää toukokuun lopussa kesälomalle, mutta lapsille ja perheille on tarjolla
monenlaista ohjelmaa myös tulevana kesänä.
Sisältö kerhoissa ja leireillä vaihtelee lasten iän
ja kiinnostuksen mukaan, mutta tunnelma on aina
iloinen ja mukaansatempaava. Pyrimme siihen, että
jokaisella olisi hyvä olla.

Kierrokset klo 11 ja 13

Miekkoniemen
iltapäiväkerholaisia
haastattelussa

kierroksen kesto noin 30 min

TERVETULOA!

Koululaisten iltapäiväkerhoissa
tehdään monia kivoja asioita.
Kysyimme Miekkoniemen iltapäiväkerholaisilta, kuinka päivä
kerhossa sujui.

Toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat seurakunnan lastenohjaajat.

1. Mitä olet tehnyt tänään
kerhossa?

Tervetuloa mukaan!

2. Mikä iltapäiväkerhossa on
mukavinta?

Lapsityön kesätoimintaa
1-2-luokkalaisten kesäkerho Kellarpellossa 1.-18.6.
Kesäperhekerho Savonlinnan Seurakuntakeskuksessa tiistaisin ja torstaisin 2.6. - 18.6.

ILMOITTAUTUMINEN
ILMOITTAUTUMINEN
1.-2.
-luokkalaisten
1.-2. -luokkalaisten
KESÄKERHOON
KESÄKERHOON
Ronja Turunen
1. Askarrellut ja tehnyt läksyt
ja syönyt ja leikkinyt paperinukeilla.
2. Yleensä ottaen täällä on
mukavinta pukeutua hassuihin
asuihin, askarrella ja leikkiä paperinukeilla.

Isovanhempi-lastenlapsileiri. Varparannassa 6.-7.7.

puh.
/ savonlinnan.lapsityo@evl.fi.
Eeva 015-5768036
Tuhkanen 044-7768022
tai lapsityöntoimisto
puh. 015-5768036 / savonlinnan.lapsityo@evl.fi.

Perheleiri Hirvaslahdessa 17.7.-19.7.

PS. Savonlinnan seurakuntakeskuksessa on mahdollisuus kokea pääsiäisen sanoma opastetuilla
kierroksilla lauantaina 4.4. Kierrokset alkavat klo
11 ja 13, ne ovat kaikille avoimia ja erityisesti lapsiperheille suunnattuja.

ILMOITTAUTUMINEN
syksyn 3-5 -vuotiaiden

PÄIVÄKERHOIHIN
Kerhot kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa
2-3 tuntia kerrallaan ja ovat maksuttomia.
Ilmoittautumislomakkeita saa kerhopaikoista,
kirkkoherranvirastosta ja lapsityöntoimistosta,
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna.

Palautus lapsityöntoimistoon tai kerhopisteisiin 24.4. mennessä.

HUOM! Kerhoon otetaan 31.7.2015 mennessä 3 vuotta täyttäneet!

Kerhojen käynnistyminen riippuu lasten lukumäärästä!

Kerhopaikat Savonlinnassa ja kappeliseurakunnissa:
Kellarpellon srk-koti, Oravin rukoushuone, Pihlajaniemen srkkoti, Pääskylahden srk-talo, Seurakuntakeskus ja Savonrannan
srk-koti, Enonkosken seurakuntatalo, Kerimäen Metsola,
Anttola, Punkaharjun seurakuntatalo, Kulennoinen.
Lisätietoja: 044-7768022 Eeva Tuhkanen ja lapsityöntoimisto
015-5768036.
Savonlinnan seurakunta / lapsityö

www.savonlinnanseurakunta.fi l e-mail: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

1. Millainen on oma suhteesi kirkkoon ja seurakuntaan?
2. Kuinka edistäisit uskontojen välistä vuoropuhelua?
3. Mielestäsi kirkon tärkeimmät tehtävät yhteiskunnassa?
Jouni Backman

Teuvo V. Riikonen

Suomen Sosialidemokraattinen puolue

Suomen Kristillisdemokraatit

1. Olen ns. tapakristitty eli kuulun kirkkoon ja maksan mielelläni kirkollisveron, mutta en
osallistu aktiivisesti seurakunnan
työhön enkä koe olevani erityisen uskovainen. Arvostan kirkon
työtä todella paljon ja olen ollut
hyvilläni kirkon asenteiden ja
toiminnan muuttumiseen nykyaikaisemmiksi. Toivottavasti
myös oma seurakuntani on tällä linjalla.

ja edustamiensa uskontojen
sisällöstä. Uskon siihen, että
toistemme ajattelua ymmärtämällä pääsemme pidemmälle
vuoropuhelussa. Tästä hieno
esimerkki on se, kun Norjassa
tuhat muslimia suojasi juutalaisten pyhättöä Pariisin keväisten tapahtumien jälkeen.

Jan Hultin

2. Keskeistä on suvaitsevaisuuden lisääntyminen. Se edellyttää
mm. eri uskontoihin tutustumista kouluissa ja viestinnässä (esim.
YLE). Kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen ekumeeninen
ja monikulttuurinen käytännön
yhteistyö on tärkeää.

Kansallinen Kokoomus

3. Lähimmäisenrakkaus. On tärkeää, että jokin taho pitää kovenevassa markkinataloudessa
aidosti huolta yhteiskunnan
heikompiosaisista. Siksi arvostan erityisesti kirkon diakoniatyötä.

2. Eri uskontojen rakentavien edustajien välisin julkisin
vuoropuheluin. Korostamalla yhteisiä näkökulmia, mutta
hyväksyen sen, että kukin voi
pitää kiinni omista erityiskysymyksistään. Lisäämällä kuuntelemista.

1. Kirkko instituutiona on minulle yhteiskunnan yksi keskeisistä tukipilareista. Pyhättönä
kirkko on mielenrauhan tyyssija, siellä ihminen lepää Jumalan
armossa.

3. Lohdun tuominen, Jumalan
armon ja rakkauden välittäminen, perheiden ja vähäosaisten
auttaminen.

Järjestää: Savonlinnan seurakunta / lapsityö

Järjestää: Savonlinnan seurakunta / lapsityö

1. Olen tehnyt läksyt ja pelannut sählyä.
2. Sählyn pelaaminen.

1. Leikkinyt. Pelattiin semmosta
juttua, en oikein tiiä, mikä sen
nimi on.
2. Magneeteilla pelaaminen.

7.-18.4. kirjasto Joelissa.
Vapaaehtoinen ”pääsymaksu”
lippaaseen Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

LAPSITYÖN KESÄLEIRIT

KESÄPERHEKERHO
2.-18.6.2015
ti ja to
klo 9.15-11.15
Savonlinnan seurakuntakeskuksella
Nuorisopuolen takkahuone (takkis)
Perhekerhot
ovat avoimia kaikenikäisille lapsille,
vanhempineen tai
isovanhempineen.
Kerhossa on
- yhteinen hartaushetki
- lauluja, leikkejä, ulkoilua
- mahdollisuus tavata toisia perheitä
- kahvi/tee/mehutarjoilu

TERVETULOA!

Isovanhempilapsenlapsi-leiri

ma 6. - ti 7.7.2015
Varparannan leirimaja
(Leirimajantie 21, Savonlinna)
Tule kokemaan leiri-elämää mummon tai vaarin /
lapsenlapsesi kanssa!

Perheleiri

pe 17. - su 19.7.2015
Hirvaslahden leirikeskus
(Kesäkodinkatu 16, Savonlinna)
Iloista yhdessä oloa, leirinuotiohetkiä ja kesäistä tunnelmaa.

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

Ilmoittautuminen 5.6. mennessä
Lapsityön toimistoon 044 7768021 (aamupäivisin)
tai savonlinnan.lapsityo@evl.fi

3. Kirkon tärkeimpänä tehtävänä pidän moniarvoisuuden
ja yhdenvertaisuuden puolesta
puhumista sekä pienimmän,
äänettömimmän ja väärinymmärretyimmän puolesta toimimista.

Sari Behm
Suomen Kristillisdemokraatit
1. Suhteeni kirkkoon ja kotiseurakuntaani on hyvin läheinen, sanoisin, että jokapäiväinen.
2. Opettelemalla kunnioittamaan toinen toisiamme.
3. Evankeliumin esillä pitäminen, kirkon tulee erottautua yhteiskunnasta niin, että yhteiskunta on yhteiskunta ja kirkko
on kirkko. Ne päätökset jotka
yhteiskunta tekee, ei tarvitse
olla samoja päätöksiä, mitkä
kirkko tekee ja linjaa. Kirkon
tulee noudattaa Jumalan sanaa,
eli Raamattua omissa linjauksissaan.
Kirkon tulee olla yhteiskunnassamme kirkko, jonka arvomaailma pohjautuu Raamatun
ihmiskäsitykseen.

Heli Järvinen
Vihreä liitto
1. Maailman suurimman puukirkon juurella asuvana suhde
kirkkoon on mutkaton ja käytännöllinen. Seurakuntaelämään
osallistuin tiiviimmin äiti-lapsikerhossa käydessäni. Silloin
loistava ja rehellinen vertaistuki
tuli eniten tarpeeseen. Ilokseni
olemme tavanneet naisporukan
kanssa jälkeenpäinkin ja todenneet olevamme edelleen ”samassa veneessä” jälkikasvumme ja
arkemme kanssa.
2. Edistäisin vuoropuhelua jutuilla ja ohjelmilla, joissa eri
uskontokuntien edustajat voisivat keskustella tavoitteistaan

satunnaisesti sekä luterilaisissa että ortodoksissa palveluksissa.
2. Kouluissa tulee opettaa uskointoihin ja elämänkatsomukseen
liittyen kaikille perusteet. Rakentava keskusteluyhteys uskontojen välillä syntyy toiminnan
kautta. Kirkko ihmisläheisenä
toimijana lähentää yhteisöä.

Lauri Kosonen
Vihreä liitto
1. Olen käynyt rippikoulun
ja osallistunut sukulaisteni ja
ystävieni kirkollisiin seremonioihin, mutta nykyisin koen henkilökohtaisen suhteeni kirkkoon hyvin etäiseksi.
Syynä tähän on että kirkko ei
ulostuloillaan ja teoillaan ole
vastannut niihin arvoihin, jotka itse koen tärkeäksi omassa
elämässäni.

3. Kirkko on yksi keskeinen
toimija yhteiskunnassa. Kirkko luo yhteisöllisyyttä ja turvaa
ympärilleen. Kirkko tekee lapsija nuorisotyöstä seniorityöhön
arvokasta yhteiskuntavaikuttamista niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

2. Julkisessa keskustelussa tulisi
kuunnella ja antaa puheenvuoroja myös eri uskontokuntien
edustajille itselleen, eikä vain
puhua heidän puolestaan yhteisön ulkopuolelta käsin.

Hanna Kosonen
Suomen Keskusta
1. Lapsuudenkodistani olen
saanut kristillisen kasvatuksen
ja mutkattoman suhtautumisen
kirkkoon sekä seurakuntaan.
Olen aina pitänyt kirkkotiloista ja niiden tunnelmasta. Käyn
mielelläni rauhoittumassa kirkkojen hiljaisuudessa esimerkiksi
matkoilla.

Iltapäiväkerholaisten piirustusnäyttely
”Haitin lapset kouluun”
Väinö Vänttinen
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Eduskuntavaalit ovat su 19.4., ennakkoäänestys 8.-14.4. Eduskunnalla on viimeinen
sana sanottavanaan myös kirkollisessa lainsäädännössä. Seurakuntauutiset kysyi savonlinnalaisilta kansanedustajaehdokkailta sähköpostitse kantaa kolmeen kirkkoon ja seurakuntaan liittyvään kysymykseen. Kolmestatoista ehdokkaasta kyselyyn vastasi kymmenen. Vastaamatta jättivät Jari Pylväinen (Vihreät), Marja-Leena Sallinen (Vas.) ja Esa
Valkonen (Vas.).

Huom! Kerhossa ei tarvitse olla joka päivä, vaan tarvittaessa!

Otso Nyyssönen

SEURAKUNTAUUTISET

Kiinnostaako seurakunnan ääni?

Myöhemminkin voi kysellä paikkoja.
Huom!
Kerhossa ei tarvitse
olla joka
päivä, vaan tarvittaessa!
Myöhemminkin
voi kysellä
paikkoja.

Huomaattehan myös, että nyt on aika ilmoittautua syksyn päiväkerhoihin!
Kaikista näistä löytyy tarkemmat tiedot tässä lehdessä olevista mainoksista.

MINKÄLAISTA TOIMINTAA?
Kesäistä
puuhailua
sisällä ja ulkona sekä
MINKÄLAISTA
TOIMINTAA?
turvallista
yhdessäoloa
ja askartelua.
Kesäistä puuhailua
sisällä
ja ulkona sekä
Lämmin
ateria
4 euroa (laskutetaan
hoitopäivien mukaan)
turvallista
yhdessäoloa
ja askartelua.
Työntekijöinä
lastenohjaajat.
Lämmin ateria 4 euroa (laskutetaan hoitopäivien mukaan)
Työntekijöinä lastenohjaajat.
MISSÄ JA MILLOIN?
Kellarpellon
seurakuntakodilla, Aapelintie 7.
MISSÄ JA MILLOIN?
1.-18.6.2014
maanantaista perjantaihin
klo7.9-14.
Kellarpellon seurakuntakodilla,
Aapelintie
1.-18.6.2014 maanantaista perjantaihin klo 9-14.
MITEN PÄÄSEE MUKAAN?
Ilmoittautumalla
24.4. mennessä.
MITEN PÄÄSEE MUKAAN?
Eeva
Tuhkanen 044-7768022
tai lapsityöntoimisto
Ilmoittautumalla
24.4. mennessä.

Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna l Puh. keskus 015 576800, tiedotus 5768025, fax 5768011

3. Kirkon, kuten kaikkien
muidenkin, tärkeimpänä tehtävänä tulee olla tasa-arvoisen
yhteiskunnan kannattaminen.
Tämä tarkoittaa vähemmistöjen ja muiden yhteiskunnassa
heikommassa asemassa olevien
ihmisten ja ihmisryhmien rohkeaa puolustamista.

Muutos 2011
1. Kuulun kirkkoon ja käyn harvoin kirkossa, lähinnä juhlapyhinä. En ole muuten kovin paljon
tekemisissä kirkon tai seurakunnan kanssa, nuorin lapseni käy
kirkon leireillä kesäisin.
2. Jokaista ihmistä täytyy tukea
ja hädässä olevaa Suomessa asuvaa auttaa kuuluvatpa he mihin
uskontokuntaan tahansa. Meillä on hirveän paljon hädässä ja
köyhyysrajan alapuolella olevaa
ihmistä. Kaikki uskontokunnat
puhaltaisivat yhteen hiileen ja
perustaisivat yhteisin hätäapu
ohjelman varsinkin Suomessa
asuvien vanhusten avuksi.

2. Uskontojen välistä vuoropuhelua on parhaimmillaan tavallisten ihmisten kohtaamiset.
Mitä enemmän tunnemme erilaisia ja eritaustaisia ihmisiä, sitä
enemmän ymmärrämme heitä
ja heidän elämänkatsomustaan.
Kulttuurit on saatava kohtaamaan. Lapset, nuoret ja kielten
opetus on avainasemassa. Edistäisin myös koulujen uskontokasvatusta, jossa tutustuttaisiin
laajasti maailman eri uskontoihin.
3. Kirkko tuo lohtua sekä toivoa
ja auttaa ihmisiä muutosten sekä elämän suurten kysymysten
äärellä. Kirkko on tärkeä osa
juhliamme, kulttuuriamme ja
perinnettämme. Kirkko huolehtii myös arvokkaasta rakennuskannasta.

Ari-Pekka Pasanen

Anna-Kristiina Mikkonen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1. Isoukkini oli Karjalan ja
koko Suomen ensimmäinen
ortodoksinen arkkipiispa Herman, joten ortodoksinen perinne elää vahvana perheessämme. Kunnioitan perinteitä
ja vaalin niitä. Käyn kirkossa

3. Ajaisin eduskunnassa sitä, että
eri uskonnot yhdistyisivät vanhusten, lasten ja nuorten sekä
syrjäytyneiden tukiverkostoksi.
Tarkoitan sitä, etteivät uskonnollisesti yhdistyisi, kun kaikki
tiedämme, että sote-uudistus
on mullistanut sosiaali- ja terveysalan, eli eduskunta tukisi
uskontokuntia joko rahallisesti
tai neuvonnallisesti.

1. Olen kastettu, konfirmoitu,
vihitty ja kahteen seurakunnalliseen toimeen síunattu ja kutsuttu eli nuorisotyöntekijän ja
papin. Kirkko on minulle kuin
vanha ryppyinen äiti. Näen siinä
paljon ryppyjä, mutta rakastan
koska kirkko on äitini. Työni
puolesta osallistun niin paljon,
että omassa seurakunnassa vähemmän. Toimin vapaaehtoisena mm. Radiotyössä, miestyössä
ja Raamatun opettajana.
2. Kaikki lähtee kunnioituksesta. Toisen vakaumusta ja uskoa
tulee kunnioittaa, vaikka olisi eri
mieltä. Toisen uskonnon tuntemus on tärkeää ja sen pitää perustua tietoon. Muut kristilliset
kirkot kuten ortodoksit, helluntalaiset, vapaakirkot ja vastaavat
tekevät tärkeää työtä. Muiden
uskontojen läsnäolon lisääntyessä ja maailman pienentyessä
on tärkeää aito dialogi muiden
uskontojen kanssa.
3. Kirkko on täällä sitä varten,
että täällä kuollaan. Kirkon ei
pidä mielistellä yhteiskuntaa
vaan julistaa omaa sanomaa.
Yhteyksiä pitää rakentaa ja yhä
enemmän käyttää profeetallista
ääntä kaikista heikommassa asemassa olevien puolesta. Jo nyt
kirkon työ esim. Lapsi, nuoriso- ja diakoniatyön kautta on
erittäin merkittävää myös yhteiskunnalle. Myös lähetystyö
kuuluu kirkolle.

Kaj Turunen
Perussuomalaiset
1. Olen seurakunnan jäsen. Uskoisin käyttäväni hyvinkin keskimääräisesti kirkon tarjoamia palveluja, pääasiassa häät, rippijuhlat, joulukirkko ja hautajaiset.
2. Uskontojen välistä vuoropuhelua edistetään parhaiten keskustelukulttuurilla ääriliikkeitä
välttäen.
3. Häät, rippijuhlat, joulukirkko
sekä sunnuntain kirkonmenot,
hautajaiset, kerhot, leirit, päivähoito - mainitakseni.

8 SEURAKUNTAUUTISET
Diakoniatyön leirejä,
leiripäiviä ja retkiä
Ikäihmisille
Vanhemman väen virkistyspäivät
12.–15.5. Hirvaslahti, Leila Mäkitalo
p. 044 776 8055
Vanhemman väen leiripäivä 29.5.Savonranta, Sirpa Litmanen p. 044 755
0152
Ikäihmisten leiripäivä 1.6. Punkaharju srk-talo, Jaana Parviainen p.
050 310 0193
Ikäihmisten leiri 28.–29.7. Hirvaslahti, Raija Nuopponen p. 050 540 6114

Kehitysvammaisille, kuuroille
Kehitysvammaisten leiripäivä 2.6.
Punkaharju srk-talo, Jaana Parviainen
p. 050 310 0193.
Kehitysvammaisten leiripäivä
11.8.Hirvaslahti, Sirpa Litmanen p.
044 755 0152.
Kuurojen leiripäivä 15.8.Varparanta,
Jukka Rahikainen p. 044 776 8011.
Kuurojen leiripäivä 6.6.Naistenlahti,
Jukka Rahikainen p. 044 776 8011.
Kuurojen retki/messu 5.5.Mikkeli,
Jukka Rahikainen p. 044 776 8011.

N:o 2 maaliskuu 2015 l Savonlinnan seurakunta
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna l Puh. keskus 015 576800, tiedotus 5768025, fax 5768011
www.savonlinnanseurakunta.fi l e-mail: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

Yläsalista Golgatalle
-pääsiäisdraama
Enonkoskella
Enonkoskelaisen talkooväen yhteistyönä nähdään Enonkoskella pääsiäisdraama Yläsalista Golgatalle. Draama
esitetään hiljaisella viikolla tiistaina
31. maaliskuuta ja kiirastorstaina
2. huhtikuuta. Esitys alkaa seurakuntatalossa, jatkuu kirkkopuistossa
ja päättyy kirkon pääovelle. Draama
kestää noin tunnin.
Sekä tiistaina että kiirastorstaina
esitykset alkavat klo 10, klo 12, klo
14, klo 16 ja klo 17. Kiirastorstain
viimeisen esityksen jälkeen alkaa

kirkossa ehtoollismessu klo 18,
jonne myös näyttelijät menevät kulkueena heti pääsiäisdraamaesityksen
päätyttyä.
Ohjaaja ja käsikirjoittaja on Eini Venäläinen-Turtiainen, Jeesuksen roolissa on Erkki Kosonen ja lavastajana
Klaudia Kukko. Draamaa katsomaan
tulevat ryhmät voivat ilmoittautua
Einille p. 0440 674 638. Seurakuntatalossa esitysten välillä kahvi- ja mehutarjoilu, josta vapaaehtoinen maksu
lähetystyön hyväksi. Tervetuloa!

Maahanmuuttajille
Seurakunta tutuksi -leiri 21.–23.8.
Hirvaslahti, Rauni Pirinen p. 044 776
8046.

Perheille
Diakoninen perheleiri 17.–19.7. Hirvaslahti, Sirpa Litmanen p. 044 755
0152.
Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivät
6. ja 7.8. Hirvaslahti, Raija Nuopponen
p. 050 540 6114.

Kuva Pasi Hyvönen

Työttömille, kuntoutujille
Työttömien virkistysleiri 25.–27.5.
Varparanta, Sirpa Litmanen p. 044
755 0152.
Katkaisu- ja kuntoutumisleiri 26.–
29.5. Hirvaslahti, Raija Nuopponen p.
050 540 6114.
Seurakuntaristeily 3.8., Juha Räisänen p. 044 776 8056.
Mielenterveysleiri 4.–6.8. Varparanta, Jaana Parviainen p. 050 310
0193.
Työttömien leiripäivät 18. ja 25.9.
Varparanta, Juha Räisänen p. 044
776 8056.

Kiinnoistaisiko sinua
sijaissuntiona toimiminen?

Meillä on jatkuvasti pulaa sijaissuntioista.
Ota yhteyttä ja kysele lisää henkilöstöpäällikkö
Heli Muhoselta p. 044 347 9020.

Savonlinnan kaupunginvaltuuston
ekumeeninen jumalanpalvelus
ma 30.3. klo 17 Pikkukirkossa. Jumalanpalveluksen toimittavat arkkipiispa Leo ja vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen.

Naisten Pankin
esittelytilaisuus
su 19.4. Savonlinnan seurakuntakeskuksessa alkaen n. klo 11.30 messun jälkeen kahvitarjoilulla. Mukana
Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja, päätoimittaja (emerita) Reetta Meriläinen. Keskustelua myös
paikallisen toimintaryhmän
perustamisesta, mukaan tuleminen ei sido mihinkään! Tilaisuus avoin myös miehille.

Lähetystyössä
tapahtuu
Pääsiäismyyjäiset la 28.3.
klo 11-13 Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17. Hernekeittoa annoksina ja omiin astioihin sekä
leivonnaisia. Kahvipuffetti ja
arpajaiset. Tervetuloa!
Vappulounas pe 1.5. klo
11.30 Savonlinnan seurakuntakeskuksessa.
Lähetystyö mukana yhdistysten kevättapahtumassa Kauppatorilla la 23.5. klo
9-14.
Lähetysjärjestöjen kesäjuhlat
Pipliaseuran Ekumeeninen
Raamattutapahtuma Tampereella 16.-17.5.
Suomen Lähetysseuran
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat Rovaniemellä 12.-14.6.
Kylväjän Lähetyksen kesäpäivät Kauniaisissa 12.14.6.
Sanansaattajien Medialähetyspäivät Raumalla 13.-14.6.
Rovastikunnallinen retki, tied.
Ulla-Riitta Kautoselta p.0440
479 025 (ilmoittautumiset 6.5.
mennessä!).
Evankeliumiyhdistyksen
Valtakunnallinen Evankeliumijuhla Sastamalassa 26.-28.6.
Kansanlähetyksen Kansanlähetyspäivät Turussa
3.-5.7.
Askartelu- ja käsityöpiiri
kokoontuu Lähetyssopen askartelutilassa Sääminginkatu
4 keskiviikkoisin 1.4., 15.4.,
ja 29.4. klo 13-16.

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

Muita leiripäiviä
Rukousleiripäivä 7.7. Kerimäki, Tavisalo, Raija Nuopponen p. 050 540
6114.
Avoimet ovet 15.7. ja 4.8. Kerimäki, Tavisalo, Raija Nuopponen p. 050
540 6114.
Diakonialeiripäivä 21.7. Kerimäki,
Tavisalo, Raija Nuopponen p. 050
540 6114.

V-arkki

Toiminnallinen tapahtuma 3.–7.-luokkalaisille to 16.4. klo 17–19.30 seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17. Sisäänkäynti sisäpihan puolelta, nuorisopuoli, F- ovi. Opetusta,
monenlaisia toimintapisteitä, välipalaa ym. Ilmoittaudu viim. ke 15.4. klo 12 mennessä p.
015 576 8029.

Muita retkiä
Virkistyskerhon kevätretki 19.5. Valamo, Heinävesi, Raija Nuopponen p.
050 540 6114.
Ystäväpalvelun kevätretki toukokuu,
Raija Nuopponen p. 050 540 6114.
Seurakuntaretki 3.6. Kuopio, Sirpa
Litmanen p. 044 755 0152.
Ystäväpalvelun kirkkoretki 7.6. Parikkalan kirkko, Jaana Parviainen p.
050 310 0193.
Seurakuntaristeily, yhteislaulut 8.6.,
Juha Räisänen p. 044 776 8056.
Päiväkeskusten hlökunta+vap.eht.
risteily 10.8. Kongonsaari ym., Juha
Räisänen p. 044 776 8056.
Seurakuntaretki elokuu Jaana Parviainen, p. 050 310 0193.
Ruskaretki 6.–12.9. Norja ja Vuontispirtti, Sirpa Litmanen p. 044 755
0152.

Raamattumatka
”Jeesuksen vertaukset puhuvat”
pe 1.5. klo 13 alkaen ja su 3.5. klo 13 päättyen Enonkosken luostarissa ja sen pihapiirissä. Järj. Helsingin Raamattukoulu ja luostariyhteisö. Täysihoito 160 e tai päivämaksut: pe
40 e, la 60 e ja su 30 e. Lisätietoja ja ilm. 17.4.
menn. luostariyhteiso@luostariyhteiso.fi

Ruskaretki
6.-12.9.15 Ivalo, Hammerfest, Vuontispirtti.
Hinta n. 715 e sis. matkan, majoitukset ja ylläpidon Vuontispirtillä sekä retket. Infotilaisuus
22.05. klo 18-19.30 seurakuntakeskuksen pikkusalissa, Kirkkokatu 17. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 11.05. menn. Sirpalle 044 755 0152.

SEURAKUNTAUUTISET
Savonlinnan seurakunta
www.savonlinnanseurakunta.fi

l

Taivaan tähden!
Koko seurakunnan yhteinen
kevättapahtuma su 3.5.
Messu kaikenikäisille klo 10 Savonlinnan Tuomiokirkossa, Taivaan kansalaisena maailmassa.
Pyhäkoulu lapsille (lähtö messusta) kirkonmäellä tai
Linnalassa.
Messun jälkeen kirkonmäellä:
*soppatarjoilua, kahvia, muurinpohjalettuja rovastin ja
ruustinnan paistamina
*toimintarasteja, musiikkia, ohjelmaesityksiä (mm. Karen-heimon tanssiesitys)
*polkuautokisat eri sarjoissa
*sielunhoitomahdollisuus kirkossa tapahtuman ajan
Tapahtuman lopuksi noin klo 13.15
*Yhteinen todistus taivaasta, mukana oman seurakunnan lisäksi edustajat Varkauden ort. seurakunnasta,
helluntaiseurakunnasta ja vapaaseurakunnasta. Tapahtuma päättyy kiitosvirteen noin klo 13.30.
Bussikuljetukset Enonkosken, Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakunnista sekä Savonrannan kirkkopiiristä (tarkemmin kirkollisissa ilmoituksissa, ei jumalanpalvelusta em. kirkoissa).

Yhteisvastuun
sählyturnaus
pe 17.4. klo 16 alkaen OKLhallilla.
Ilmoittaudu mukaan leikkimieleiseen kilpailuun!
Kokoa 5-6 henkilön joukkue.
Nimeä se ja ilmoittaudu mukaan! Hupisarjaan, taidoilla ei
niin väliä, kunhan intoa riittää ja
parhaiten pukeutunut joukkue
palkitaan! Kilpasarjaan, paras
joukkue palkitaan! (Max. yksi lisenssipelaaja/joukkue.) Osallistumismaksu 5e/hlö. Tuotto
yv-keräykseen. Tuodaan kilpailuun mukaan käteisenä.
Tied. p. (015)5768029 tai
tiina.h.reijonen@evl.fi, p. 044
7768 017.

Virpomistapahtuma
perheille
Kerimäen seurakuntakodissa su 29.3. klo 11, ruokailu ja ohjelmatuokio.
Järj. Kerimäen kappeliseurakunta ja
Kerimäki-Seura

Kirkkoherra Goes to
Kahvila -kiertue
to 9.4. Savonlinna, Kahvila
Herkku-Pekka, Olavink. 53.
to 16.4. Enonkoski, Café
Enonkoski (ent. Bensis),
Enonkoskentie 15 T.
Vs. kirkkoherra, rovasti Toivo
tavattavissa klo 15-16.30 kahvikupin ääressä. Seurakuntalaiset voivat kertoa kuulumisia
ja toiveita tai jättää toiveita
aloitelaatikkoon. Yv-keräyslipas mukana. Pullakahvit seurakunnan puolesta.

Toivon tupa
-teemaillat
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
to 9.4. ja to 7.5. klo 18-19.
Vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen käy illoissa läpi perusasiat luterilaisesta uskosta Tuomiokirkon lasimaalauksen ja
kuvien pohjalta.

Äidinsirpaleellakin
voi elää
Draamamonologi Anja Porion runoteksteistä su 19.4.
klo16 Savonlinnan seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Kirkkokatu 17. Tulkinta Irja
Lyytikäinen. Esitys sisältää
musiikkia ja tanssia. Kahvitarjoilu, ilmainen sisäänpääsy.
Järj. NNKY/Ituprojekti.
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