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”Pieni on suurin” on kirkon
päiväkerhotoiminnan ja
varhaiskasvatuksen
70-vuotisjuhlavuoden
teema.

Seurakunnan päiväkerholaisten
kevätkirkkoa vietettiin maailman
suurimmassa puukirkossa.
Kirkkohetken jälkeen leikittiin,
syötiin jäätelöä ja puhallettiin
saippuakuplia kirkonmäellä.

Juhlavuotta
vietetään
syksystä 2015
kevääseen 2016.

”Siunaa sandaalimme,
päivämme lämpöiset,
siunaa kumisaappaat ja
tiemme mutaiset.
Töppöset siunaa kaikki,
iloinen juoksumme
Kaikilla poluillamme,
Jumala varjele.”
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Osallisuus ja nuorennus

Viikot
13 - 22

Kastettuja:
Jesse Eemil Kalevi Pennanen, Emily
Ella Inkeri Pesonen.
Julius Paavo Gabriel Hyvönen, Eero Juhan Järvinen, Sara Amalia Laamanen,
Pilvi Vappu Julia Potiron, Elmeri AappoJuhani Reijonen, Emily Ella Inkeri Pesonen, Jesse Eemil Kalevi Pennanen.
Tiitus Toivo Kinnunen, Nea Eerika Kokko, Iida Edla Matilda Mäkäläinen, Oiva
Aarre Valentin Räsänen.
Helmililja Augusta Elomaa, Niklas Eemeli Karvinen.
Eleanor Sylvia Rooden (Pu).
Hilla Sofia Heikkinen, Amanda Olivia
Aleksandra Pölönen.
Memme Erica Nikkonen, Lukas Sami
Aarne Preja, Jasper Eeli Chester Taylor
Veeti Juhani Lipponen.
Maisa Riia Eufemia Tuunanen (Pu).
Pihla Helli Hannele Saramäki.
Roope Oskari Anttonen.
Venla Minna Amanda Koivupiha, Jaro
Samu Valtteri Konnu, Taimi Eeva Kyllikki Kostiainen, Aada Emilia Kämppi,
Lukas Eemil Laitinen, Topi Ari Pekka
Mutikainen.
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Kuluneen talvikauden keskeisimpiä
sanoja ainakin minulle on ollut osallisuus. Asia on tullut esille lukuisissa erilaisia yhteyksissä. Yksi niistä oli
viime vuoden tilinpäätöksestä käyty
keskustelu tilintarkastajamme kanssa.
Tilintarkastajamme kysyi meiltä johtavilta viranhaltijoilta, mikä on vuoden
2014 pohjalta keskeisin haaste. Vastasimme talousjohtajan kanssa samaa
asiaa hieman eri sanoin. Päädyimme
muotoilemaan haasteeksi tai kuluvan
vuoden ja lähivuosien tavoitteeksi osallisuuden vahvistamisen.
Osallisuus-sanan vastakohta on osattomuus. Sen voisi taas ilmaista sanalla
huono-osaisuus. Silloin tullaan maailman ja myös oman yhteiskuntamme
ongelmiin. Niitä ovat köyhyys, perusoikeuksien puuttuminen, koulutusmahdollisuuksien vähäisyys, syrjäytyminen ja muut vastaavat asiat. Silloin
tullaan siihen, minkä asioiden parissa

ja parantamiseksi kirkkomme diakonia tekee työtä. Osattomuudesta pitää
päästä pienin askelin osallisuuteen.
Osallisuus on ollut kirjoituksen alun
asioihin viitaten esillä erityisesti kirkon
jäsenyyden ja tulevaisuuden näkökulmista. Silloin osallisuuden puuttuminen
tarkoittaa seurakunnan jäsenten heikkoa
sitoutumista jäsenyyteen tai seurakuntayhteisöä, jossa seurakunnan jäseniä ei
päästetä tai saada osalliseksi seurakunnan
toimintaan ja päätöksentekoon.
Tämä osallisuuden vahvistaminen
on siis tärkein asia, jonka kanssa ja
hyväksi on tehtävä työtä. Se vaatii
asennemuutosta ja uudenlaista toimintakulttuuria. Se vaatii uutta otetta työntekijöiltä, mutta se edellyttää
myös seurakuntalaisten rohkeampaa
tulemista mukaan – siis osalliseksi –
erilaisiin asioihin. Asetelma ei voi olla
enää se, että työntekijät järjestävä hen-

gellisiä harrastuksia ja että seurakuntalaiset harrastavat niissä. Työntekijöiden
pitää olla entistä enemmän mahdollistajia, jotta seurakuntalaiset voivat
toimia yhdessä työntekijöiden kanssa
tai aivan seurakuntalaisina.
Seurakunta on sen eri-ikäisten jäsentensä yhteisö. Siksi osallisuuden vahvistaminen merkitsee väistämättä myös
lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta
messun rakentamiseen ja monenlaiseen
toimintaan. Seurakunta tarvitsee nuorennuksen, mikä ei tarkoita vanhojen
sysäämistä sivuun. Mutta jos vain aikuiset (+50 v.) ja ikäihmiset otetaan
huomioon seurakunnan elämässä ja
toiminnassa, silloin käännetään ainakin jonkin verran selkää nuorempien
osallisuudelle. Nuorilla ja vanhoilla voi
tässä suhteessa olla paljon annettavaa
toisilleen. Sitä seurakunnan pitäisi juuri
olla: saaja auttaa antajaa, vanha oppii
nuorelta ja päinvastoin.

Osallisuuden vahvistaminen vaatii vahvan tahtotilan sekä seurakunnan johtamisessa että seurakunnalta
yhteisönä. Halutaanko todella, että
mahdollisimman moni olisi osallinen
Jumalan lahjoista kiinnostavan ja ihmistä ruokkivan seurakuntayhteyden
kautta? Osallisuuden vahvistaminen
merkitsee pikkuhiljaa myös sitä, että köyhät ovat seurakunnan elämässä
tasavertaisina hyvin toimeentulevien
kanssa. Jumalan edessä ja armon näkökulmasta ulkonainen köyhyys ja rikkaus menettävät merkityksen.

Avioliittoon kuulutettuja:

Toivo Loikkanen

Kuolleita:
Unto Olavi Riikonen 97v, Maissi Hilja
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Ovaska 85v, Urho Päiviö Hämäläinen
77v, Jaakko Johannes Väisänen 75v,
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Raimo Ilmari Hannikainen 55v (Ke).
Toivo Armas Paakkunainen 73v (Pu),
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Energiasyöpöstä kirkosta parempaan päätöksentekoon!
Kirkkomme on mukana ilmaston
muutoksen torjunnassa. Se on julkaissut muiden muassa ilmasto-ohjelman.
Ilmaston lämpenemistä voidaan vähentää esimerkiksi energian hukkakäyttöä torjumalla.
Kirkkomme on kuitenkin ”energiasyöppö”. Näin pitää todeta ainakin resurssien käytöstä, kun katsomme
kirkon keskushallinnon työtä. Toukokuun kirkolliskokouksessa kaksi isoa ja
pitkään vireillä ollutta uudistusta kaatui määräenemmistösäädökseen (3/4
äänestyksessä annettavista äänistä). Se-

Pyhän
Kolminaisuuden
päivän
jumalanpalvelukset
Savonlinnan
kirkoissa
sunnuntaina
31.5. klo 10.

kä rakenneuudistus että diakonivirka
kaatuivat siihen, ainakin toistaiseksi.
Niiden valmistelussa oli tehty paljon
työtä kuten monen muunkin aikaisemmin jumiin jääneen asian valmistelussa.
Määräenemmistösäädös voi oikeasti
olla paikallaan joissakin merkittävissä
opillisissa kysymyksissä. Nyt se koskee
liian monia päätöksiä. Määrävähemmistö syntyi edellä mainituissa asioissa
erillisistä ja osin satunnaisista asioista. Moni on kysellyt kirkon resurssien
käyttöä sekä sitä, että päätöksiä ei mai-

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea, mitä
minä olen käskenyt teidän
noudattaa.” (Matt. 28:19)

¤
SAVONLINNAN
SEURAKUNTA
www.savonlinnanseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 17,
57100 Savonlinna
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Kirkkoherranvirasto avoinna
kesällä klo 9-13.
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.

nitusta syystä saada aikaan vaikka niitä
kipeästi juuri nyt tarvittaisiin. Toinen
asia on kokonaan se, mitä vaikkapa rakenneuudistuspäätös olisi merkinnyt
omassa seurakunnassamme.
Seurakunnat eivät ole syyttömiä
paikallistason ”energiasyöppöyteen”.
Seurakunnan ei tarvitse olla tehokkuuden perikuva yritysmaailman
hengessä, mutta toimintaympäristön
muutokset edellyttävät nopeampaa ja
joustavampaa päätöksentekoa.
Kirkkoon ja seurakuntiin tarvitaan
myös ”strateginen hallitusohjelma” eli

visio, jossa keskitytään oikeasti muutamaan keskeisimpään asiaan. Siihen
liitetään mielekäs resurssien käyttö ja
joustava päätöksenteko. Teemat voisivat olla vaikkapa nämä:1.Messun
pohjalta ja ympärille kasvava elävä ja
erilaisuuden rikkautena kokeva seurakuntayhteisö. 2. Seurakuntalaiset vahvemmin toimijoiksi ja työntekijät sen
mahdollistajiksi, ei puhuta enää ”vapaaehtoisista” . 3.Seurakunnan imagon luominen jäsenyyteen kutsuvaksi
ja sitouttavaksi.
Toivo Loikkanen

Sunnuntain evankeliumissa Jeesus antaa seuraajilleen tehtävän (Matt. 28:16-20). Tehtävää
on kirkossa totuttu kutsumaan lähetyskäskyksi. Se luetaan jokaisen kasteen yhteydessä.
Sitä opetellaan rippikoulussa. Se on tehtävä, joka kuuluu meille kaikille. Kirkon tärkein voimavara on jumalanpalvelukseen kokoontuva seurakunta, joka sanan ja sakramentin varustamana lähtee arkeen toteuttamaan tehtäväänsä. Kristuksen antamaa tehtävää. Seurakunta on yhteisö, jossa surevia lohdutetaan, iloitsevien kanssa iloitaan, palvellaan toinen
toisiamme. Ja mahdottomienkin asioiden edessä, elämän kaaoksen, kuoleman voimien ja
pahan valtojen keskelläkin käännytään yhdessä Kaikkivaltiaan Jumalan puoleen. Seurakunta on yhteisö, jossa yhdessä ihmetellään ja ylistetään Kolmiyhteistä Jumalaa. Seurakunta on pyhien yhteisö, jonka yhteys kantaa kuoleman rajankin yli – silloin kun se yhteys
perustuu Kristukseen. Tervetuloa jumalanpalvelukseen!

¤
Enonkosken
kappeliseurakunta
Kirkkotie 8, 58175 Enonkoski
Papin päivystys ma klo 9-11,
kesällä poikkeuksia; seuraa kirkollisia ilmoituksia.
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
Seurakuntatoimisto suljettu
1.6.-31.8.
Papin päivystys ma klo 9-12.
Seurakuntapastorit Jani Lamberg
050 5406 116 ja Helena Lorentz
044 7768 014.
Virasto- ja toimitusasiat seurakuntatoimiston kiinni ollessa: Kirkkoherranvirasto p. (015) 5768 012
ma-pe klo 9-13, Kirkkokatu 17,
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi.

¤
Punkaharjun
kappeliseurakunta
Oikotie 10, 58500 Punkaharju
p. 040 4806 752
www.punkaharjunseurakunta.net
Seurakuntatoimisto suljettu
1.6.-31.8. Avoinna taas ti 1.9.
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
Pappilantie 17,
58300 Savonranta
Aluekappalainen Jaakko Parkkinen, p. 044 7768 049.
Papin päivystys ma klo 9-12.
Toimitus- ja tilavaraukset. Virkatodistustilaukset ym. virastoasiat
Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.
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Mimmi Siikavirta on vuoden
pyhäkoulunohjaaja
Vuoden pyhäkoulunohjaajaksi
Kirkkopäivillä Kouvolassa valittu Mimmi Siikavirta on pitänyt pyhäkoulua jo neljäkymmentä vuotta. Kutsumuksesta
Mimmi ei välitä puhua, mutta
toteaa, että yläkerrasta tehtävä
on annettu.
Pari vuotta eläkkeellä ollut Punkaharjun SOS-lapsikylän
vanhempi halusi antaa kristillisen sanoman perusturvaksi lapsille ja aloitti lapsikylässä pyhäkoulun. Kristilliset tavat, kuten
iltarukous, tulivat pieni annos
kerrallaan tutuiksi. Vanhemmil-

Osallisuuden vahvistuminen alkaa
näystä, jossa seurakuntayhteisö ei ole
vain pieni ja nyt osallistuvien joukko.
Se alkaa yhteisestä messusta ja laajenee
muuhun toimintaan ja koko seurakuntayhteisön elämään. – Siunattua ja
osallisuuden vahvistumisen kesää!

Reunahuomatus
Juho Eino Henrikki Pitkänen ja Anne
Maria Piili.
Mika Antero Lyytinen ja Riikka Susanna Kauppinen.
Markus Aki Tapio Lindström ja Tanja
Pauliina Leminen.

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

Mimmi Siikavirta aloitti
pyhäkoulun Punkaharjun
SOS-lapsikylässä neljäkymmnentä vuotta sitten.

hän sanoo ja korostaa, kuinka
tärkeää on käyttää korviaan ja
kuunnella, mitä pieni ihminen
miettii ja pohtii.
- Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän on kärsivällisyyttä
kuunnella.
Uutena avauksena Mimmi
Siikavirta on käynyt pitämässä
vanhan ajan pyhäkoulua vanhusten palvelutalon asukkaille
Mielenterveys- ja kulttuuriviikon merkeissä. Yhdessä laulettiin ja leikittiin tuttuja pyhäkoululauluja. Aikuisten lisäksi mukana oli myös muutama lapsi.
- Ehkä saamme uusia pyhäkoulutyön esirukoilijoita, hän toivoo.
Palkittu ohjaaja ottaa Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry:n
huomionosoituksen hyvillä mielin vastaan. Sitkeitä pyhäkoulunohjaajia tarvitaan jatkossakin
eikä Mimmi Siikavirralla ole aikomustakaan lopettaa.

Vapaaehtoistyössä
lääkärinä Tansaniassa
Savonlinnalainen yleislääketieteen erikoislääkäri Outi Karhunen on työskennellyt lääkäripankin välittämänä vapaaehtoistyössä Tansaniassa 2-3 kk:n
jaksoissa vuodesta 2009 alkaen
yhteensä kuusi kertaa. Paikka on
ollut joka kerta sama eli Ilembulan luterilainen sairaala EteläTansaniassa sekä samoilla seuduilla sijaitseva Mufindin kylä.
Sairaala on evankelisluterilaisen
kirkon hallinnoima ja sijaitsee
pienessä Ilembulan kylässä, jossa
asukkaita on noin 5000, mutta
kylän lähialueella väestöä on jo
noin 100 000. Sairaalassa po-

tilaspaikkoja on 317 käsittäen
mm. noin 50-paikkaisen lastenosaston.
- Työni sairaalassa on sisältänyt
osastokiertoja, poliklinikkatyötä sekä kyläkierroksia liikkuvan
palliatiivisen yksikön mukana,
Karhunen kertoo.
Tavallisimpia sairauksia alueella
ovat AIDS, malaria, tuberkuloosi sekä erilaiset infektiot.
- Kyläkierroksilla potilaat tulevat yleensä kävellen läheisiin
kirkkoihin, joissa vastaanotto
pidetään. He saavat kuukausittaisen HIV/AIDS- lääkityksensä
ja akuutit vaivat tutkitaan.

Mufindi on noin 2000 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitseva 16 kylästä muodostuva
erittäin köyhä alue, jonka asukkaista 37 prosentilla on HIV/
AIDS. AIDS-orpoja on paljon
ja alueella onkin noin 70-paikkainen lastenkylä.
Mufindissa Karhunen on tehnyt työtä yhdessä jo eläkkeellä olevan, Tansaniassa reilut 30
vuotta asuneen ja työskennelleen lastenlääkäri Leena Pasasen
kanssa erillisen ”Foxes Community and Wildlife Trust” -kansalaisjärjestön projektin puitteissa.

Yhteisvastuun
sählyturnauksessa
oli tunnelmaa
Ensimmäinen laatuaan Savonlinnassa
oleva Yhteisvastuun sählyturnaus pelattiin Okl-hallilla. Osallistujia oli viisi
joukkuetta. Tarkoitus ei niinkään ollut
pelata mestaruudesta, vaan kokoontua
yhteen hauskan tekemisen merkeissä ja
saamaan tuottoa Yhteisvastuukeräykselle. Tässä onnistuimmekin. Osallistujien ikähaarukka oli 7-60 v. Peleissä oli
mukava tunnelma, vaikka omaa maalia
puolustettiinkin tiukasti. Ylivoimaisella
maalintekotaidoillaan sai Punkaharjun
JMS -joukkue ensimmäisen sijan. Huumoripläjäyksen toi mukanaan Savonlinnan isoisten joukkue, joka oli panostanut
tyyliin ja joka sai myös palkinnon parhaasta pukeutumisestaan.
Turnauksen onnistumisesta kiitämme joukkueita: JMS, Punkaharjulta,
IsätPojat, Isoset Savonlinna, Nameless,
SS-Pässit.
Palkintoja lahjoittivat Citymarket,
Repo OY, SUBway, Capero, Terveystalo,
BLC ja Savonlinnan Osuuspankki. Tiloista ja välineistä kiitämme Savonlinnan
kaupunkia ja Top Team Savonlinnaa.

ta tarvittiin lupa osallistumiseen, lapset syttyvät kerronnasta. He
ja opettaja kertoi, mitä pyhäkou- piirtävät, askartelevat tai muolussa tehdään.
vailevat, mitä mieleen tarttuu.
- Eihän siellä mittään pahhaa Palaute saattaa tulla huimana
opeteta, saahan se käyvä, lupasi oivalluksena.
eräskin isä.
- Mimmi, en ole tiennytkään,
Pyhäkoulua voi pitää mo- että Jumalalla on poika, hihkaisi
nin. On nukketeatteria ja lat- enemmän enkelipuheita kuultiakuvia ja lapset saavat osallistua lut 6-vuotias pyhäkoululainen
monin tavoin.
pääsiäisen aiAsialle antaukaan.
”En
tiennytkään,
tunut opettaja
- Se oli huikea
kouluttaa itsekokemus, Siiettä Jumalalla
ään jatkuvasti.
kavirta huoon poika!”
- On tärkeää tiekaisee.
tää, että pääsiäiReipas ja
Mimmin pyhäkoululainen
nen ja joulu tarmutkaton Siikoittavat muukavirta jatkaa
takin kuin tipuja ja lahjoja.
pyhäkoulun pitoa myös eläkeSOS-lapsikylän joulurauhan vuosinaan. SOS-lapsikylässä on
julistuksesta on tullut perinne, pyhäkoululaisia kymmenkunjohon moni vanhempikin on ha- ta ja joskus vanhemmat tuovat
lapsiaan mukaan myös naapulunnut tulla mukaan.
Kokenut kasvattaja on rustosta.
huomannut, että yleensä val- - Määrä ei ole tärkeä. Yhdenkin
miiseen katsottavaan tottuneet kanssa voi pyhäkoulua viettää,

3

Outi Karhunen ja kylän lapsia Ilembulan kirkon portailta.

Pienemmät huolehtivat toisistaan. Kuva Tapani Tuppurainen

Kyläkierroksella
kirkon pihalla.

- Työ on pääsääntöisesti kotikäyntityötä, josta erityisesti
nautin.
Tiet ja kulkuyhteydet alueella
ovat erittäin huonot. Potilaiden
matka esim. terveysasemalle on
vaativa, kolmen tunnin kävely
suuntaansa on hyvin tavallista.
- Koska potilaat ovat usein erittäin huonokuntoisia, tuon matkan tekeminen on monelle ylivoimaista ja monet myös menehtyvät matkalle, Karhunen
kuvailee.
Kotikäynneillä kuljetaan ky-

lästä kylään ja tutkitaan potilaita
savuisissa majoissa, pihapiireissä,
pelloilla, teiden varsilla ja kaivon
kansilla. Työ mahdollistaa edes
pienenkin avun saattamisen näiden huonokuntoisten potilaiden
ulottuville.
Outi Karhunen on ollut perustamassa Suomessa ”Mufindin
Ystävät ry” -nimistä yhdistystä,
jonka painopistealueita on tukea kotikäyntityöllä kaikkein
vaikeimmassa asemassa olevia
sekä tukea lasten koulunkäyntiä

kustantamalla esim. oppilaiden
kouluruokailua ja koulukuljetuksia sekä tukea parempaa hoitoa orpokotikylässä.
- Olen kokenut vapaaehtoistyön
Tansaniassa erittäin antoisana ja
palkitsevana. Voimakas yhteisöllisyys ja ihmisten osoittama vahva solidaarisuus on hyvin vaikuttavaa ja puhuttelevaa. Vaikka
resurssit meidän mittakaavasta
katsottuna ovatkin kovin niukat,
pystyy pienilläkin teoilla joskus
vaikuttamaan paljonkin jonkun
yksittäisen ihmisen elämään.

Tiina Reijonen, nuorisodiakoni
Ilo ylimmillään Mufindin kylän raitilla.

Vastaanotto kyläkierroksella kirkossa.
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RIPPIKOULU

Rippikouluja järjestetään
Suomessa maalla ja merellä, kesällä ja talvella, osa pidetään jopa maan rajojen
ulkopuolella. Rippikoulun
käyminen on monelle merkittävä kokemus. Se on tärkeä aikuistumisriitti. Moni
vanhempi kysyy rippikoulun jälkeen: ”Mitä oikein
teitte lapselleni?” Useimmiten kysymys on positiivinen,
sillä aikuistumista, vastuunottoa ja maailmankatsomuksen avartumista tapahtuu
hyvin useilla rippikoulun
aikana. Rippikoulussa käsitellään aiheita syntymästä
kuolemaan ja kuolemanjälkeiseen elämään. Siinä on
paljon sulateltavaa. Monet
suuret kysymykset saavat
uusia piirteitä ja jotkin niistä
jopa saavat vastauksia.
Hyväksymisen tunne, yhdessä tekeminen ja oleminen ja oman uskon pohtiminen ovat useille tärkeimpiä
asioita, jotka ovat jääneet
mieleen rippikoulusta. Toisille muistot uimisesta, saunomisesta, talvileikeistä tai
erikoisista kokemuksista
rippikoulun aikana ovat piirtyneet pysyvästi mieleen.
Toisille rippileireistä on jäänyt huonoja muistoja isosta
ryhmästä, laulamisesta, leikeistä, ohjaajien toilailuista
tai ihmeellisistä asenteista.
Onkin tärkeää muistaa, että
rippikoulun voi käydä myöhemminkin kuin 15-vuotiaana, kuten eräs tuttava
totesi: ”Varmaan jokaiselle
paras aika ja paikka on yksilöllinen. Kaikki ei ole 15v:nä

Kysyimme kahdelta rippikouluryhmältä
ja heidän vanhemmiltaan,

kiinnostunu kuuntelee ’Jeesus-juttuja’ jossain leirikeskuksessa järven rannalla.
Osa taas on. Joku tahtonee
käydä intissä, tai aikuisena.
Tän pitäis olla hyväksyttyä ja
just fine kaikille. Kukin tuntee itsensä parhaiten.”

Rippikoulufaktoja
Tänä vuonna Savonlinnassa
järjestetään 14 rippikoulua
nuorille. Näistä 12 on leirimuotoisia.

Mahtavimpina kertomuksina rippikoulusta nousevat
kuitenkin mielestäni ne, joissa
ihminen on kohdattu ja joissa
hänelle on osoitettu oma ihmisarvonsa. Eräs minulle rippikoulukokemuksensa kertonut ihminen kertoi: “Mutta
mulle sykähdyttävä kokemus
oli se että musta pidettiin tiukasti kiinni. Vaikka kuinka
yritin rimpuilla niin jatkuvasti
se viesti oli, että sä olet hyvä
jätkä ja sä olet tärkeä vaikka
sun käytös ei ole hyväksyttävää. Ja se oli aika käänteentekevää, että joku piti niin kovasti kiinni.”
Rippikoulun hyvistä puolista ja suosiosta kertoo se,
että Savonlinnassa lähes
poikkeuksetta rippikoulun
käy 15 vuotta täyttävien ikäluokasta suurempi osa kuin
mikä on kirkkoon kuuluvien lukumäärä. Mistään pikkujutusta ei ole silloin kyse.
Vaikka kokemus vielä vuosien jälkeen rippikoulun käymisestä olisi negatiivinen,
silti jotain on jäänyt käteen.
Jos ei muuta, niin vaikka Isä
Meidän -rukous tai eeppinen tarina jonkun koheltamisesta leirillä. Rippikoulu
on matka, jolle kannattaa
lähteä.
Jukka Peltola

Viime vuonna 15 vuotta täyttävien Savonlinnalaisten ikäluokasta kävi rippikoulun
92,3 %
 (laskien osallistuneista verraten koulujen oppilasmäärään) Kirkkoonkuulumisprosentti oli 82,7%.
Tänä vuonna savonlinnalaisista nuorista rippikoululaisista n. 8% käy leirinsä järjestöjen leireillä, kuten Kansan
Raamattuseuran Oronmyllyllä tai erityisillä urheilulajileireillä.
Kirkon tilastojen mukaan
vuonna 2013 Suomessa pidettiin 2 288 rippileiriä, leiriläisiä oli 49 507. Vertailuna Savonlinnassa samana
vuonna tilastokeskuksen mukaan oli 36 256 asukasta.

#ripari2015
Sosiaalisissa mediassa käytetään
# -alkuisia tunnisteita, joita pystyy
hakemaan ja seuraamaan. Twitter
ja Instagram -palvelut lienevät tällä
hetkellä näistä suosituimpia.
Viime vuonna Punkaharjulta lähti
liikkeelle aalto, joka pyyhkäisi koko
Suomen rippikoulujen lävitse. Kristillisen nuorisotyön verkkopioneeri
Juha ”Zunkkis” Hakala käytti aivojaan muun seurakunnan kanssa
ja syntyi innovaatio, #ripari2014
-hashtag. Viime kesänä oli ilo seurata rippikoululaisten ja rippikoulujen haasteita, selfieitä ja terveisiä
toisilleen.

Suomessa rippikoulujen pitoa ohjaa kirkon
yhteinen rippikoulusuunnitelma. Se määrittää,
että rippikouluun kuuluu opetusta uskosta,
tutustumista omaan seurakuntaan ja tutustumista omaan ryhmään.
Rippikoulun yleistavoitteena on, että
nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on
pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.
- Rippikoulusuunnitelma 2001

Yleistavoitteen lisäksi myös kirkkoon kuulumattomia nuoria tulee rippikouluun, kastetaan ja konfirmoidaan Savonlinnassa useita
vuosittain.
Rippikoulun kolme pääteemaa ovat elämä,
usko ja rukous. Uskonasioita käsitellään niin,
että ne liittyvät nuoren elämään. Pohditaan
uskonasioita, eettisiä kysymyksiä. Uskoa harjoitetaan jumalanpalveluksissa, hartauksin ja
rukouksin.
Rippikoulut alkavat loppusyksystä ja päättyvät konfirmaatioon. Siihen väliin mahtuu Savonlinnassa messuopetusta, kirkkokäyntejä,
tutustumista gospelmusiikkiin konsertin muodossa, rippikoulutapahtuma ”Pajapäivät” ja
ryhmän omia tapaamisia. Koko reilulle puolelle vuodelle mahtuu paljon tapahtumia, tutustumista ja opetusta.
Suomessa ylivoimaisesti suosituin tapa käydä
rippikoulu on leirimuotoinen rippikoulu, jonka
leirijaksojen pituus vaihtelee paikkakunnittain. Savonlinnassa leirit kestävät 8 päivää ja
niitä järjestetään tänä vuonna Hirvaslahden
leirikeskuksessa ja Varparannan leirimajalla. Vuonna 2016 on tarkoitus, että remontoitu
Orasaaren leirikeskus otetaan käyttöön ja Varparannan leirimaja jää pois käytöstä.
Vuoden 2016 rippikouluista tulee lisätietoa
seurakunnan web-sivuille www.savonlinnanseurakunta.fi syksyllä. Jos saamme tänäkin
vuonna luvan rehtoreilta, käymme myös lokakuussa esittelemässä rippikoulua kouluilla.

”Mitä toivotte
riparilta?”
Nuoret:
Hyviä muistoja
Uusia ystäviä
Vapaa-aikaa
kavereiden kanssa
Iltaohjelmia
Laulua ja soittoa
Leirinuotioita
Uimista
Hyvää ruokaa
Haluaisin tietää
Jeesuksen elämästä
Vanhemmat:
Itsetunnon ja itsenäistymisen tukeminen
Sosiaalisuus
Iloista ja turvallista yhdessäoloa, kaikilla hyvä olo
Huumoria
Uusia ystävyyssuhteita
Yhteishenki ja ryhmässä työskentelyn oppimista
Mukavia muistoja
Luottamuksellinen, avoin ja turvallinen ilmapiiri
Että jäisi mieleen positiivinen ja turvallinen kokemus
Lähimmäisestä välittämisen ymmärtäminen
Innostusta koulun uskonnonopetukseen rippikoulun
myötä
Näihin kaikkiin odotuksiin useat saavat vastauksen toivottavasti tänäkin kesänä!
Jos mielessäsi on joku hyvä idea rippikoulujen toteutuksen suhteen, älä jää hautomaan sitä itseksesi, vaan jaa se
meille! Laita viestiä jukka.t.peltola@evl.fi ja laita otsikkoon
”Rippikouluidea”. Voit myös laittaa perinteistä postia
tulemaan: Savonlinnan seurakunta/Jukka Peltola, PL 42,
57101 Savonlinna.

Tänä vuonna käytetään tietenkin
tunnistetta #ripari2015 ja kesäkuun
alusta Instagramissa, Twitterissä ja
Facebookissakin innokkaat rippikoululaiset ja ohjaajat jakavat kokemuksiaan ja kuviaan. Tämänkin
aukeaman kuvat ovat kaikki myös
Instagramiin tai Twitteriin lähetettyjä kuvia #ripari2014 tai #ripari2015
-tageilla varustettuna!
Kannustamme myös Savonlinnassa kaikkia rippikoulussa olijoita ilmoittelemaan rippikoulunsa etenemisestä, joten kannattaa seurata
tuoreimpia tapahtumia kesän mittaan!

Aukeaman toimitti rippikoulutyö
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Lähetyssihteeri
Sakari Seppälä
luo yhteyksiä
Savonlinnan seurakunnan
virkaan siunattu uusi lähetyssihteeri Sakari Seppälä on
maahanmuuttaja, kahden
kulttuurin kasvatti ja seurakuntatyön ammattilainen.
Hän on kasvanut kristillisen
lähetystyön keskellä ja oppinut
ajattelemaan, että kaikkein
tärkeintä elämässä on Jeesuksen antama lähetyskäsky.
Nyt jo Taivaan kotiin päässyt
rovasti Matti Seppälä ja teologian kandidaatti, eläkkeellä oleva
Suomen Lähetysseuran Lähetyskirkon lehtori Raili Seppälä, työskentelivät lähetystyössä
Lounais-Afrikassa eli nykyisessä
Namibiassa Ambomaalla vuosina 1961-1977. Heidän viidestä lapsestaan keskimmäinen,
Sakari, syntyi Onandjokwella
lokakuussa 1962. Poika kasvoi kahteen kulttuuriin, eläen
suomalaisena afrikkalaisten keskellä lähetysasemalla kuumalla Ambomaalla ja myöhemmin
suomalaisten lähettilasten sisäoppilaitoksessa Swakopmundissa. Tuohon aikaan suomalaislapset lähetettiin Ambomaalta
kouluun tuhannen kilometrin
päähän vanhemmistaan, koska
ajateltiin meri-ilmaston olevan
heille terveellistä!
Viisitoistavuotiaana Sakari muutti perheensä mukana
Suomeen, jossa oli aikaisemmin
asunut vain kahdella kotimaankaudella. Kouluun meneminen
suurelle helsinkiläiselle yläas-

Valtuutetulta
Seurakunta on kuin
kuusikantainen
Daavidin tähti

teelle ei ollut varmasti kaikkein
helpoimpia haasteita Afrikassa
eläneelle nuorelle. Sakari on
siis kokenut paitsi elämää ulkomailla, myös maahanmuuttajan osan Suomessa.
Sakarille lähetystyö on ollut kaikkein tärkein rakkaus:
seurustelukuvioiden tullessa
ajankohtaisiksi hän kysyi ihastuksensa kohteelta, nykyiseltä
vaimoltaan Riikalta, lähtisikö tämä joskus lähetystyöhön
hänen kanssaan. Myönteinen
vastaus oli epäilemättä seurustelun edellytys. Nyt Riikka ja
Sakari ovat olleet naimisissa
pian 30 vuotta, heille syntyneistä kuudesta lapsesta viisi
on jo täysi-ikäisiä, kolme on
avioitunut ja yhdellä on kaksi lasta.
Sakari hankki nuorena koulutukset sekä hengelliseen nuorisonohjaajan ammattiin että
käytännölliseen työhön puistopuutarhurina. Hän työskenteli seurakunnan nuorisotyössä
noin kaksikymmentä vuotta ja
hankki työn ohessa myös lähetyssihteerin pätevyyden. Lähetyssihteerin virasta mies lähti
teologivaimonsa ja muutaman
lapsensa kanssa Viroon lähetystyöhön, missä kului kuusi vuotta seurakuntatyössä kristillistä
kasvatusta tukemassa. Seppälöiden sijoituspaikkana oli neljän
vuoden ajan Tarton Pyhän Paavalin seurakunta ja kaksi vuotta
Tallinnan Nõmmen seurakunta. Viron aikoina Sakari opiskeli

työn ohessa Tallinnan Teologisessa Instituutissa Viron kirkon
diakoniopinnot.
Virossa asuu sukulaiskansamme, mutta kulttuuri on
maantieteellisestä läheisyydestään melko toisenlainen. Viro
ei ole kirkolliselta tilanteeltaan
Suomen kaltainen, koska neuvostoaikana kristinusko joutui
siellä vainotuksi. Ennen neuvostoaikaa Viron luterilaiseen
kirkkoon kuului yli 80 % kansasta, mutta nykyisin vain kymmenisen prosenttia. Kristittyjä
kaikkiaan on, arviointitavasta
riippuen, vain parikymmentä
prosenttia kansasta. Millään
kirkolla ei ole maassa erityisasemaa eikä verotuloja niin kuin
Suomessa. Luterilaiseen kirkkoon kuuluvista vain kolmisenkymmentä prosenttia maksaa
jäsenmaksunsa, joten kirkko on
köyhä. Sakari on huolissaan eri-

tyisesti Viron nuorista, koska
kirkon työaloista juuri nuorisotyö on heikkoa. Mistä tulevat kirkon jäsenet, kun nuoret
puuttuvat?
Seppälän perhe muutti viime kesänä Virosta takaisin kotiSuomeen. Vaimon opiskelu vei
Jyväskylään, missä myös Sakari
hankki uuden ammatin. Hän
saa pian Jyväskylän kristilliseltä
opistolta suntion tutkintotodistuksen. Aika näyttää, tuleeko
mies joskus tarvitsemaan uutta
tutkintoaan, mutta tällä hetkellä hän on kiitollinen valinnastaan Savonlinnan seurakunnan
lähetyssihteerin virkaan.
Yhteydenpito oman seurakunnan nimikkolähetteihin ja
lähetystyöstä kertominen eri
yhteyksissä on luonnollisesti
lähetyssihteerin viran keskiössä. Sosiaalinen ja yhteyksiä
luova mies aikoo tehdä työtä

Yhteinen päämäärä
innostaa lähetyssihteeri
Sanna Staineria
Kristittyjen ykseys sekä yhteiskristillinen ja kansainvälinen toiminta ovat Kerimäen
ja Punkaharjun kappeliseurakuntien lähetyssihteerin tehtävään valitun Sanna Stainerin
sydäntä lähellä. Hän palasi viime syksynä Lontoosta takaisin
kotiseudulleen Kiteelle yhdessä
englantilaissyntyisen aviomiehensä kanssa. Lontoossa Sanna
työskenteli mm. mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen

palvelussa. Sitä ennen vierähti
noin kaksi vuotta vapaaehtoistyössä kansainvälisen kristillisen lähetysjärjestön Operaatio
Mobilisaation (OM) Logos Hope -laivalla. Sosionomi-diakoni
-opintoihinsa liittyviä harjoitteluja hän on suorittanut Sambiassa ja Nepalissa.
OM on yksi suurimmista
muslimien parissa työskentelevistä järjestöistä ja yksi Intian
suurimmista lähetysjärjestöis-

tä. Yksi toiminnan muoto on
vuodesta 2009 seilannut Logos
Hope - laiva, joka on käynyt levittämässä evankeliumia jo noin
45 maassa.
Lähi-idässä sekä Etelä- ja
Kaakkois-Aasiassa kiertäneellä
laivalla oli miehistöä noin neljäsataa yli viidestäkymmenestä
eri maasta. Satamissa toimittiin
yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Sanna sai olla mukana mm. toteuttamassa

hiv/aids-koulutuksia eri maissa
ja osallistua ihmiskaupan vastaiseen työhön Filippiineillä.
Tuona aikana kuva maail-

Mari Kulmala:

diakoniatyöntekijä
unelma-ammatissaan
Johtavaksi diakoniatyöntekijäksi valittu savonlinnalainen
iloinen ja ihmisläheinen sosionomi-diakoni Mari Kulmala
kertoo olevansa unelma-ammatissaan.
- Nykyinen tehtäväni on lottovoitto, ainakin kuusi ja lisänumero, hän nauraa.
Kulmala on toiminut vii-

meiset 2,5 vuotta erityisohjaajana Sulkavan vankilassa, jossa
vastuulla olivat mm. vankien
psykososiaalinen kuntoutus,
verkostoyhteistyö ja moninaiset esittelijän tehtävät organisaatiossa. Sitä ennen hän toimi
Savonlinnan kaupungin sosiaaliohjaajana ja ohjaajana perhekoti Ainolassa.

- Vankilatyössä näin ensimmäistä kertaa konkreettisesti
sen, kuinka paljon vankiloissa tehdään kokonaisvaltaisen
kuntoutuksen eteen. Tuo aika
antoi valtavan hyviä työtovereita ja kokemuksen yhteenkuuluvuudesta yli ammattirajojen ja tehtävänkuvien. Väistämättä pahan läsnäolo tuli

itselleen tutulla otteella kohdaten niin nuoria kuin varttuneempaakin väkeä. Hänelle
on ominaista luoda ja pitää yllä
yhteyksiä seurakuntaväen lisäksi erilaisiin yhteiskunnallisiin
toimijoihin, kuten kouluihin
ja järjestöihin.
Lähetyssihteeri alleviivaa, että lähetystyö on kristillisen kirkon työn ytimessä. Jeesus antoi
seuraajilleen tehtäväksi julistaa
Jumalan valtakunnan evankeliumia kaikille kansoille. ”Tuo
tehtävä ei ole vielä päättynyt”,
sanoo Sakari ja muistuttaa lukijoita: ”rukoilkaa maamme
puolesta ja kaiken kristillisen
lähetystyön puolesta. Tukekaa
Suomesta lähetettyjä lähetystyöntekijöitä rukouksin ja taloudellisesti! Lähetit tarvitsevat
lähettäjiään.”
Riikka Lautamo-Seppälä

manlaajuisesta kristillisestä
kirkosta laajentui.
- Opin myös paljon itsestäni,
omasta kulttuuristani ja monesta muusta kulttuurista. Opin
myös paljon käytännön taitoja
työskennellessäni laivan leipomossa.
Uudessa, juuri omalta tuntuvassa työssään nuorta lähetyssihteeriä innostaa yhteinen
visio.
- Se, kun innostus tarttuu ja
voit tuntea, että teemme työtä yhdessä samaa päämäärää
kohti.
Hän haluaisikin tehdä entistä enemmän yhteistyötä lähetyksen merkeissä eri työalojen
kanssa.

varsin selväksi, mutta siinä
samalla korostui myös hyvyyden kirkkaus.
Hän haluaisi diakoniatyön
menevän yhä enemmän yhteisin voimin yhdessä tekemisen
suuntaan.
- Työssäni innostaa diakonian
osallisuus koko ihmiselämän
kirjossa. Ammattitaitoiset työkaverit, uudet haasteet ja kokemus työmme tärkeydestä innostavat ja antavat voimia.
Mari Kulmalan perheeseen
kuuluvat aviopuoliso, alakouluikäinen tytär ja koira.

Kristinusko on irtautunut juutalaisuudesta hyvin
kauan sitten. Omaa seurakuntaani ja sen maantieteellistä ulottuvuutta
ajatellessa tulee mieleeni
alkujuuremme ja juutalaisuuden symboli Daavidin
tähti eli kuusikanta. Käytämmehän samaa pyhää
kirja, Raamattua, molemmissa uskonnoissa.
Jumalanpalvelus on seurakuntatyön keskus. Tätä
toteutetaan Savonlinnan
Tuomiokirkossa, joka on
tähteni ydin. Ytimestä lähtee sakaroita joka puolelle
seurakuntaa: pohjoisessa
on Enonkosken kappeliseurakunta ja Oravin kylä, koillisessa Savonrannan
kirkkopiiri, kaakossa Kerimäen kappeliseurakunta, etelässä Punkaharjun
kappeliseurakunta, lounaassa Kiviapajan kylä ja
luoteessa odottelemme sakaran venymistä Rantasalmelle.
Seurakuntamme toimii
ytimen varassa, mutta
myös sen jokainen sakara pitää pystyä pitämään
toimivana. Seurakunta
ei ole mitään ilman seurakuntalaisia, jotka hakevat hengellisyyden omasta
yhteisöstään. Tähden sakaroiden seurakuntalaiset
voivat vierailla ytimessä,
mutta seurakuntalaiseksi
heitä ei näin saada.
Jokainen sakara tarvitsee omia nimikkotyöntekijöitä seurakunnalta,
jotka voivat tuttuudellaan
sitouttaa seurakuntalaisia
yhä tärkeämmäksi nousevaan vapaaehtoistyöhön.
Seurakunnan henkilöstön
niukentaminen äärirajoille
rajoittaa tähden sakaroiden toimintaan ja vieraannuttaa seurakunnasta.
Tyhjä kirkko on vain
rakennus. Jumalanpalvelus pelkkien toimitsijoiden kesken on vain rituaali. Messuksi se nousee
vasta seurakuntalaisten
myötävaikutuksella. Savonlinnan seurakunnassa on paljon tiloja, osasta
on jo luovuttu ja osa on
myynnissä. Päätöksentekoamme johtakoon ajatus
että seurakunnan jokaisessa kuusikannan sakarassa
on tulevaisuudessakin seurakuntatyön elementit:
sitoutuneet ja paikalliset
työntekijät, toimivat tilat
ja seurakuntalaiset.
Anne Käyhkö

SEURAKUNTAUUTISET

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

Savonlinnan
Tuomiokirkko
avoinna tiekirkkona

Oopperajuhlamessu
su 5.7. klo 11 Olavinlinnassa.
Saarnaa piispa Tapio Luoma, liturgina Jaana Paju ja
kanttorina Minna Raassina, juhlakuoro, Savonlinnan
Soitannollisen Seuran orkesteri.
Ei messua klo 10 Tuomiokirkossa, Punkaharjun ja Enonkosken kirkossa.
Lähiliikenteen kirkkokyydit lähtevät päätepysäkeiltään
Kellarpellon liikekeskuksesta ja Pääskylahden seurakuntatalolta klo 10. Kyytiin bussipysäkeiltä sekä Kangasvuokon palvelutalon, Karpalo-, Kanervan- ja Mertakodin pihasta. Autoissa kyltti kirkkokyyti. Läntinen
reitti ajaa sataman kautta ja itäinen reitti kaupungintalon pysäkin ja Koulukadun kautta Olavinlinnaan. Paluu
messun päätyttyä.
Maaseudun kirkkokyydeistä huolehtivat sopimustaksit
Ahvensalmelta/Oravista, Haapalasta, Juvolasta, Kiviapajalta, Massilanmäestä, Moinsalmelta ja Pihlajalahdesta. Taksit kulkevat, mikäli vähintään kolme matkustajaa. Kylän yhteyshenkilö varaa kyydin.

Leirit pojille ja tytöille
Kesäleiri 10-13-vuotiaille,
Hirvaslahden leirikeskus,
ma-ke 3.-5.8. Hinta 22 e. Ilmoittaudu 30.6. mennessä.
Leiripäivät 7-13-vuotiaille
Kerimäellä (Tavisalo): ke
10.6. klo 10-16. Hinta 5 e. Ilmoittaudu 4.6. mennessä.
Enonkoskella (srk-talo): ti ja
ke 23. ja 24.6. klo 9-15. Hinta
5 e/päivä. Järj. yhteistyössä
kunnan kanssa. Ilmoittaudu
5.6. mennessä.
Savonrannalla (srk-koti ja
Vanhis): ma ja ti 29. ja 30.6.
klo 9-16. Hinta 5 e/päivä. Järj.
yhteistyössä kunnan kanssa.
Ilmoittaudu 5.6. mennessä.
Ilmoittautumiset p. (015) 576
8029 nuorisotoimisto.

ENONKOSKI
Messu
su 21.6. klo 13, 12.7. klo 13
ja 9.8. klo 13 Enonkosken
luostarissa, Ihamaniementie 848.

Perinteiset seurat
ke 24.6. klo 18 Rovastilassa
V-M Hynnisen kesämökillä,
Vuorikoskentie 554.

Enonkoski-seuran
kirkkopyhä
su 26.7. Messu klo 10, jonka jälkeen Enonkoski-seuran juhla ja kotiseutujuhla
seurakuntatalossa, Kirkkotie 2.

Kansakoululaulujen
yhteislaulutilaisuus
su 30.8. klo 18 Enonkosken
seurakuntatalossa, Kirkkotie 2. Enonkosken Musiikkiyhdistys. Laulattajana Maija
Keskinen. Vapaa pääsy. Kahvit alussa.

DIAKONIATYÖ
Ikäihmisten leiri
28.–29.7. Hirvaslahti, Raija Nuopponen p. 050 5406
114.

Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivät
”Siunaa sandaalimme” 6. ja
7.8. Hirvaslahti. Tied. ja ilm.26.6. Marja Hyvönen p. 040
865 5653 ja 6.-29.7. Raija
Nuopponen p.050 5406 114.
Järj. Sln srk ja MLL Savonlinnan yhdistys.

LÄHETYSTYÖ
Kesäjuhlia
Suomen Lähetysseuran
Valtakunnalliset lähetysjuhlat
12.-14.6. Rovaniemellä.
Kylväjän Lähetyksen kesäpäivät 12.-14.6. Kauniaisissa.
Sanansaattajien Medialähetyspäivät 13.-14.6. Raumalla.
Evankeliumiyhdistyksen
Valtakunnallinen Evankeliumijuhla 26.-28.6. Sastamalassa.
Kansanlähetyksen Kansanlähetyspäivät 3.-5.7. Turussa.

Lähetystilaisuus
Ma 22.6. Kenian lähettimme Marja Ochieng vierailee
Savonlinnan seurakuntakeskuksessa. Kahvitarjoilu
alkaen klo 17.30 ja klo 18 lähetystilaisuus.

Kesäinen runohetki
ja kahvitilaisuus
lähetyksen hyväksi 30.6. klo
13 Säämingin seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4.
Linnan Lausujat.

Lähetyssopen
tuotteita
myydään heinäkuun ajan
kauppatorilla ma-pe klo
9-15 ja la klo 10-15. Tervetuloa ostoksille!
Lähetyssoppi suljettu 1.6.13.9.

Suarkansan kirkko
ja risteily
su 9.8. Lähtö Savonlinnan
satamasta klo 9.30.
Reitti ilmoittautumisien mukaan Laukansaari-Kokonsaari-Ahvionsaari-KiviapajaSaukonsaari-Pietolansaaren
osakaskunnan maja, Otsontie 45, Ala-Särkilahti. Laivalla yhteislaulua ja mm. suaristosta ja suareloon liittyvää
kertomusta, ruokailu- ja kahvittelumahdollisuus. Perillä
suarkansan elosta kertovaa
laulumusiikkia ja Suarkansan kirkko ja kirkkokahvit.
Musiikin on säveltänyt Heikki Mikkonen Saukonsaaresta; pappina vs. kirkkoherra
Toivo Loikkanen. Ilm. ja tied.
Eila Mikkonen, p. 050 360
6835 elluinkeri@outlook.com
Risteilylle mahtuu 95 ensimmäistä ilmoittautujaa.

8.6.-16.8. klo 10-18.
Oppaina Anne Puustinen ja
Aurora Juntunen.

su 14.6. klo 15 Linnansaaressa.

Toivo Loikkanen, Hannele Mehtälä. Laivakyyti:
Lähtö Savonlinnan matkustajasatamasta klo 11,
Oravissa klo 13.30, Oravista Linnansaareen lähtö
klo 14. Luontokirkko klo 15-16, jonka jälkeen kahvit (5 e). Laiva takaisin klo 16.30 noin, Oravissa
17.15, Savonlinnassa klo 20. Kuljetus Savonlinnasta 15 e/hlö (lapset 4- 12 v. 7 e). Kuljetus Oravista 5 e hlö (lapset 4-12v. 2e).
Ilmoittautumiset viim. ke 10.6. Seija Puustinen
p. (015) 576 8017, seija.puustinen@evl.fi

Virsilaulua
Tuomiokirkossa ehtookellojen soidessa
Tule Tuomiokirkon parvelle
kuuntelemaan ehtookellojen
soittoa ja laulamaan ajankohtaan sopivia virsiä yhdessä
Savonlinna-Säämingin kirkkokuoron kanssa! Laulua
luotsaa ja toiveita tiedustelee
kanttori Katariina Kokkonen.
Suvivirsiä ti 23.6. klo 18.
Unikeonpäivän virsiä ma
27.7. klo 18.
Elovirsiä la 15.8. klo 18.
Jos parvelle nouseminen tuottaa vaikeuksia, äänentoisto
auttaa pysymään mukana!

Kansanlaulukirkko
su 2.8. klo 13 Pellossalon
nuorisoseurantalolla Itikkanotkossa, Pellossalontie 351.
Tero Tyni, musiikkiryhmä Puruveden pelimannit.

Juhannusmessu
ja ortodoksinen
rukouspalvelus
pe 19.6. klo 10 Haukiniemen tsasounassa, Juvolantie 1958. Toivo Loikkanen,
Hannele Mehtälä.

SAVONRANTA
Messut

PUNKAHARJU
Punkaharjun kirkko
avoinna
1.6.-14.8. ma-to klo 9-15,
pe 9-13.

Kirkkoesittely

Kirkkoretki

Pyhän Olavin päivänä ke
29.7. klo 13 Tuomiokirkossa, kirkon oppaat.

su 31.5. klo 10 messuun
Kerimäen isoon kirkkoon.
Lähetyssihteeri Sanna Stainerin ja emäntä Leena Parkkisen tehtävään siunaaminen. Tarjoilu ja juhla Kerimäen seurakuntatalossa messun jälkeen. Punkaharjun kirkossa ei messua klo 10.

Juhannuspäivän
jumalanpalvelus

Luontokirkko
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la 20.6. klo 10 Tuomiokirkossa, Enonkosken kirkossa ja Kerimäen kirkossa,
klo 13 Vuoriniemen seurakuntatalossa ja Savonrannan kirkossa. Punkaharjun
kirkonkyläläiset vierailevat
Vuoriniemen jumalanpalveluksessa, lähtö kimppakyydein
seurakuntatalolta klo 12.
Uusin silmin -terapeuttissielunhoidollinen pienryhmä
antaa mahdollisuuden käydä läpi jotain oman elämän
kipukohtaa. Seuraava ryhmä
käynnistyy syyskuun alussa.
Ilm. ja tied. Perheasian neuvottelukeskus p. (015) 5768
037. Ryhmän vetäjinä fysioterapeutti, sielunhoitaja Helena Mutikainen ja perheneuvoja Raili Tiihonen.

KERIMÄKI
Kerimäen kirkko
avoinna tiekirkkona

”Suvivirren sunnuntain”
iltamessu su 31.5. klo 19
kirkossa.

Lauluilta

su 7.6. klo 18
Hiukkajoen kylätalolla.

Kauneimmat
hengelliset laulut
-toivelauluhetki ke 17.6. klo
18 seurakuntatalon takapihan ”pihakirkossa”. Sään
mukainen vaatetus (huonolla
säällä tilaisuus sisätiloissa).

Luontokirkko
su 5.7. klo 19 Punkaharjun
vanhan hautausmaan rannassa.

Kansanlaulukirkko
su 12.7. klo 10 Punkaharjun
kirkossa, kirkkokahvit seurakuntatalossa.

Kuutamokirkko
la 29.8. klo 19 seurakuntatalon takapihan ”pihakirkossa”.

Savonrannan kirkossa klo
13 kesä-elokuussa.
Su 5.7. klo 10 konfirmaatiomessu.

1.-19.6. klo 10-16
20.-30.6. klo 10-18
1.-31.7. klo 10-19
1.-9.8. klo 10-18
10.-31.8. klo 10-16

Kesäinen

Tapuli suljettu.

Saksankielinen jumalanpalvelus ke 3.6. klo 18 seurakuntakeskuksen kappelikahviossa, Kirkkokatu 17.

Kansanlaulukirkko

”Seurakunta tutuksi”

su 7.6. klo 13 Kallunmäellä
vanhan kirkon paikalla.

maahanmuuttajien leiri

kansanlaulukirkko
su 7.6. klo 10 Savonrannalla Kirveslahden leirimajalla,
Viitaniementie 222. Ohjelmaa, tarjoilua!

Savonrannan

hautausmaajuhla
su 12.7. klo 13 kappelissa,
Rauhantie 13. Tarjoilua.

Suvivirsi-tapahtuma
la 13.6. klo 11 Kerimäen
kirkossa ja lomarauhan julistaminen klo 12 kirkon
pääovella.

21.-23.8. Hirvaslahden leirikeskuksessa, Kesäkodinkatu 16. Ohjelmaa ja virkistystä aikuisille ja lapsille. Ei
leirimaksua. Tied. ja ilm. 20.7.
jälkeen p. 044 7768 046/Rauni Pirinen.

Juhannusjuhla
pe 19.6. klo 20
Poukkusalmessa.
Juhannushartaus ja juonto Toivo
Loikkanen, musiikki Mika Siekkinen, kesäisiä yhteislauluja. Kokko
ohjelman päätyttyä. Myytävänä lettuja, makkaraa, kahvia.

Seniorileiri

”Kunnian herraa palvelkaa…”
Kerimäellä la-su 11.-12.7.
nykyisille ja entisille kerimäkeläisille.
La 11.7. Tavisalon kesäkodilla: Klo 10 palvellen
omalla paikalla eri tehtävissä; alustuksia ja keskustelua; lapsille omaa ohjelmaa, klo 13 ruokailu
(Huom! ennakkoilmoitt. tärkeä), klo 14 KisaVisa,
klo 15.30 kahvi, klo 16-17.15 saunat, klo 18.30
iltaseurat ja makkaranpaistoa nuotiolla.
Su 12.7. klo 10 messu kirkossa, klo 11.30 raamattuvaellus kirkonmäellä, klo 12.30 keittolounas,
seurat ja kahvit leiriläisille seurakuntakodilla.
Osanottomaksu: Aikuiset 20 e, lapset (4-14 v.)10 e
(sis. ruokailut). Ilm. 5.7. menn. Ulla Kammoselle p.
040 548 6761 tai hannu.tuunanen@luukku.com
Mukana mm. Jarmo ja Tuulikki Honkanen, Raija Nuopponen,
Seija Uimonen, Ulla Kammonen, Pertti Tervonen, Hannu ja

Kaisa Tuunanen.

Tervetuloa!

T E R V E T U LO A
elämykselliselleKUTSU

R A A M AT T U VA E L LU K S E L L E
On aika kiitoksen.

kohtaamaan mm. Pietari, Sakkeus ja
Tervetuloa viettämään yhdessä iltaa
samarialainen
Vilpunrantaan,nainen!
opiston rantasaunalle
perjantaina
klo 17.00
alkaen.
Pe 10.7.
klo 12 ja21.9.
16 (uusi)
Tallisaari,
lähtö Musta pässi -patsaalta.
Ohjelmassa
yhdessäoloa,
La 11.7. klo
11 Joel Lehtosen
puisto,
ruokailua
sekä
saunomista.
Puistokatu, lähtö Lehtosen
patsaalta.
Ota11.30
oma Kerimäen
pyyhe mukaan.
Su 12.7. klo
kirkko,
lähtö Kellotapulilta.
Su 12.7. klo 16 Enonkosken kirkko,
Lämpimästi tervetuloa!
lähtö seurakuntatalon edestä.
toivottavat Raili, Hanne ja Eija
Lisätietoja p. 050 432 4005

Savonlinnan seurakunta
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KESÄKONSERTTEJA 2015
Kesäpäivän konsertit
Tuomiokirkossa

Ke 15.7. klo 18 Mervi Rautiainen, sopraano, Janne
Erkkilä, tenori, Joonas Asikainen, baritoni, Minna
Raassina, piano ja urut. Ohjelma 10 e.

keskiviikkoisin klo 12. Vapaa pääsy.

Ke 22.7. klo 18 Anna-Maija Raittilan runoja sellon
siivin, Kerimäen kirkko. Aino-Kaarina Mäkisalo, lausunta; Matti Makkonen, sello. Yhteistyössä: Nova Classics. Kesto: noin 60 min. Ohjelma: 10 e ovelta tuntia
ennen.

Ke 10.6. klo 12 Esa Pyöriä, laulu, Santeri Kaksonen,
oboe, Minna Raassina, piano.
Ke 17.6. klo 12 Savottaret kesäkiertueella, Päivi Niskanen, sopraano Maiju Vaahtoluoto, mezzosopraano
Maija Teikari, piano.
Ke 24.6. klo 12 Katariina Kokkonen, Minna Raassina, laulu ja piano, urut.
Ke 1.7. klo 12 Liza Ivleva, piano. ”Chopin, Tsaikovski”.
Ke 8.7. klo 12 Savonlinna-kvartetti.
Ke 15.7. klo 12 Stefan Kiessling, urut.
Ke 22.7. klo 12 Keith Kaustel, laulu, Lehari Kaustel,
marimba ym.
Ke 29.7. klo 12 ”Kertokaa se hänelle” Mauno Kuusiston jalanjäljillä Reijo Ikonen, tenori, Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen, harppu, kannel, piano.

Ke 29.7 klo 18 Pauliina Sairanen laulu ja Maija Teikari, piano Ohjelma 10 e.

Muita konsertteja
Kerimäen kirkossa
La 13.6. klo 11 Suvivirsi-yhteislaulutapahtuma, Toivo
Loikkanen, Sinikka Litmanen, Minna Raassina, solistina Eila Hartikainen.
La 13.6. klo 18 Naiskuorojen kirkkokonsertti, Kerimäen
Naislaulajat ja Finlands Svenska Damkörsförbund.

Ke 5.8. klo 12 ”Tunnettuja säveliä kahdelle sellolle”,
selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen.

Su 5.7. klo 18 Cello Spirituals -konsertti. Negrospirituaaleja. Sellotrio: Jussi Makkonen, Sini Hyvärinen, Matti
Makkonen. Yhteistyössä: Nova Classics. Kesto: noin
60 min. Ohjelma: 10 e ovelta tuntia ennen.

Ke 12.8. klo 12 Birgitte Starck, fagotti, Jörg Duda,
urut, piano.

Su 26.7. klo 15 Oopperajuhlien konsertti Haydn: Luominen.

Muita konsertteja
Tuomiokirkossa

Ma 27.7. klo 18 Kamarimusiikkikonsertti. Kamarimusiikin mestarikurssin kouluttajia ja osallistujia. Yhteistyössä: Savonlinnan Musiikkiakatemia. Kesto: noin 60
min. Ohjelma: 10 e ovelta tuntia ennen.

Su 12.7. klo 15 Sibeliuskonsertti ”Jannelle”, Sakari
Tervo, viulu, Viktor Pellia, piano.

Su 2.8. klo 18 Kerimäen Mieslaulajat ja Ilkka Vainion
orkesteri. Järj. Keiku ry.

To 23.7. klo 15 Kamarimusiikin helmiä. Sibelius: Pianokvintetto, Dvořák: Pianokvintetto. Ralf Gothóni, piano; Mark Gothóni, viulu; Hélène Maréchaux, viulu; Miguel da Silva, alttoviulu; Marko Ylönen, sello Järjestää:
Savonlinnan Musiikkiakatemia Yhteistyössä: Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Oopperajuhlat.

Su 9.8. klo 16 Porvoon seurakunnan nuorisokuoro Sancti Amici joht. Minna Wesslund. Ohjelma 10 e.

Konsertin kesto noin 90 min. Ohjelma: 20/10 e ovelta tuntia ennen.

Su 26.7. klo 15 Oron musiikkileirin päättäjäiskonsertti Tuomiokirkossa, johtaa Keith Kaustel.

Kesäillan sävel -konsertit
Kerimäen kirkossa
keskiviikkoisin klo 18. Vapaa pääsy.
Ke 1.7. klo 18 Sineä ja kultaa -konsertti. Kaski - Kuula - Merikanto - Pylkkänen - Sibelius. Annastiina Tahkola & Nova Ensemble: Maija Teikari, piano; Susanna
Mieskonen-Makkonen, viulu; Matti Makkonen, sello.
Yhteistyössä: Nova Classics. Kesto: noin 60 min. Ohjelma: 10 e
ovelta tuntia ennen.

Ke 8.7. klo 18 Etelä-Amerikan tunnelmia, säv. Villalobos ja Piazolla. Savonlinna-kvartetti. Ohjelma 10 e.

Su 23.8. klo 15 Elosäveliä Kaukalinnan kyläkappelissa, Viitamäentie 189, Sinikka Litmanen.

Lomasävelet
Punkaharjun kirkossa
torstaisin klo 12. Vapaa pääsy.
To 2.7. klo 12 Minna Raassina, laulu, Kari Pykäläinen, urut.
To 9.7. klo 12 Kari Pykäläinen, urut.
To 16.7. klo 12 Tuomaskirkon assistenttiurkuri Stefan
Kiessling (Leipzig, Saksa), urut.
To 23.7. klo 12 Kesäkanttori Hannele Mehtälä, urut.
To 30.7. klo 12 Heikki Sassi, laulu, Seeli Toivio, taustat ja sello.

Enonkosken kirkko

solmivat huivin tiukasti kiinni
leuan alta.
Mikä iloinen rupatus ja puheen sorina onkaan kuulunut
kirkkopihassa, kun ihmiset tapasivat toisiaan. Iloittiin kuulumisista, syötiin eväitä, piirakoita
ja kalakukkoa ja ryypättiin piimää palan painikkeeksi. Hartain mielin virsikirja kainalossa asteltiin sitten kirkkoon sille
paikalle, jossa oli aina totuttu
istumaan.

Ke 8.7.klo 21
Pikkukirkon Yösoitto I – Anna-Maija Raittilan runoja sellon siivin
Aino-Kaarina Mäkisalo, lausunta; Matti Makkonen, sello
Järjestää: Nova Classics. Ohjelma 10 e.
Yhteistyössä: Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Pikkukirkko
-kulttuuriyhdistys.

Ma 13.7. klo 21
Pikkukirkon Yösoitto II – Bachia sooloviululla
Hélène Maréchaux, viulu
Järjestää: Nova Classics. Ohjelma 10 e.
Yhteistyössä: Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Pikkukirkko
-kulttuuriyhdistys.

La 18.7. klo 21
Pikkukirkon Yösoitto III – ”La flute française”
Ranskalaisen barokin parhaita paloja: M. de la Barre – F. Couperin – J-M. Hotteterre – M. Blavet – J.M.
Leclair
Sari Straatsma, traverso; Ere Lievonen, cembalo
Järjestää: Nova Classics. Ohjelma 10 e.
Yhteistyössä: Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Pikkukirkko
-kulttuuriyhdistys.

Ke 22.7. klo 21
Pikkukirkon Yösoitto IV – Matka halki Barokin Euroopan
Marja Gaynor, barokkiviulu; Katri Susitaival, viola da
gamba; Anna Savelainen, cembalo
Järjestää: Nova Classics. Ohjelma 10 e.
Yhteistyössä: Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Pikkukirkko
-kulttuuriyhdistys.

La 25.7. klo 21
Pikkukirkon Yösoitto V – Kamarimusiikin helmiä
eri aikakausilta I
Savonlinnan Musiikkiakatemian kansainvälisen Kamarimusiikin mestarikurssin kouluttajia ja osallistujia.
Järjestää: Nova Classics. Ohjelma 10 e.
Yhteistyössä: Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Pikkukirkko
-kulttuuriyhdistys, Savonlinnan Musiikkiakatemia. Huom! Eri ohjelma 25. ja 28.7.

Ti 28.7. klo 21
Pikkukirkon Yösoitto VI – Kamarimusiikin helmiä
eri aikakausilta II
Savonlinnan Musiikkiakatemian kansainvälisen Kamarimusiikin mestarikurssin kouluttajia ja osallistujia.
Järjestää: Nova Classics. Ohjelma 10 e.
Yhteistyössä: Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Pikkukirkko
-kulttuuriyhdistys, Savonlinnan Musiikkiakatemia. Huom! Eri ohjelma 25. ja 28.7.

Ke 29.7. klo 21
Pikkukirkon Yösoitto VII – Pyhän Olavin päivän iltana
Cupidon uni – musiikkia barokkitaiteilja Caravaggion
maalauksiin
Gambayhtye Jouhi & sopraano Maria Altadill

Su 12.7. klo 15 Matti Turunen.

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

Nykyään kirkon mäellä on
aika hiljaista. Kyllä mummo
kirkossakin hämmästyisi. Raamatun kieltä on sitten Agrico-

laulun tahtiin. Mustia vaatteita
ei ole juuri kellään.( Punkkarilla
saataisi olla, mutta hän ei nyt ole
kirkossa.) Ja kun pappeja katsoo,
niin kaikki eivät olekaan miehiä. Niillä, jotka ovat, on ihan
liian pitkä tukka. Naisten hiukset ovat harteilla eikä edes huivia
peittona. Maltillisten nauhakenkien tilalla on korkokengät. Jos
vaikka kaatuvat, mummo huolehtisi. Mutta pappa tuumaisi
”Jokkainen tuaploo tyylillää.”
(”Jokainen tekee omanlaisensa
lautapinon.” Suom.huom.)
Maailma muuttuu kirkkomäen ympärillä. Kirkkokin joutuu
luopumaan entisestä kipuillen ja
kysellen, mikä on välttämätöntä

Aina joku kuitenkin
pahastuu
Tuomas Kyrön” Mielensäpahoittaja” käänsi huumorin kärjen meitä itseämme kohti. Kun
maailma muuttuu ja mikään ei
ole kuin ennen, kaikkialta löytyy
aihetta pahastumiseen.
Nykypäivän kirkonmäellä
on kaikki aivan toisin kuin ennen.
Silloin Vesikansa souti sunnuntaisin kirkkovenerantaan,
jossa vaihdettiin päälle mustat
kirkkovaatteet ja kengät. Naiset

Pikkukirkon VIII Yösoitot
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lan käännöksen menty mestaroimaan monta kertaa, virsien
sanoja on muutettu ja hidas poljento on vaihtunut ripeämpään

tai hyväksi seurakunnalle ja sen
yksittäisille jäsenille. Liian suureksi koettu tai äkkinäinen uudistus voi pelästyttää ja sysätä ihmisiä pois, mutta voi taas puolestaan tuodakin erilaisia jäseniä
seurakunnan piiriin.
Vaikka kirkon toimintaympäristö kuinka radikaalisti muuttuisikin, kirkko ei koskaan saa
unohtaa perustehtäväänsä, rakkauden ja armon evankeliumin
julistamista.
Pahinta, mitä kirkolle voisi
tapahtua, olisi, että Jumala saisi
jonkin vallassa olevan ideologian
tai ihmisen kasvot.
Arja Saarikoski
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