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Saako päiväkodissa näytellä kuvaelman Jeesuksen syntymästä?
kristilliseen perinteeseen: joulu, pääsiäinen, ehkä pyhäinpäivä. Juhlat ovat päiväkodin omaa toimintaa, ei uskonnonharjoitusta. Seurakunnan työntekijä voi olla mukana
kutsuttuna vieraana, mutta hän ei vastaa juhlan kulusta.
Yksittäisen virren laulaminen tai seimikuvaelma eivät vielä tee juhlasta uskonnollista. Ne havainnollistavat, miksi
kulttuurissamme tällaista juhlaa vietetään. Suvivirsi on siis
sallittu, mutta rukoilla ei tässä korissa saa.
3.Uskonnolliset tilaisuudet. Näitä ovat esimerkiksi päiväkodin joulu- ja pääsiäiskirkot sekä kouluunlähtevien
siunaus. Ne ovat uskonnon harjoitusta, josta seurakunta
vastaa. Siksi niihin voi kuulua rukousta, siunaus, virsiä, uskontunnustus sekä Raamatun selittämistä lapsille sopivalla
tavalla. Näihin tilaisuuksiin saavat osallistua vain ne lapset, jotka ovat saaneet siihen vanhempiensa luvan. Muille
päiväkodin on järjestettävä korvaavaa, yhtä korkeatasoista
toimintaa.
4. Kasvun ja hyvinvoinnin tuki. Tässä seurakunta voi
olla mukana esimerkiksi silloin, kun päiväkodissa tarvitaan
kriisiapua.
Seurakunnan kannalta Vasussa ei ole mitään epäilyttävää.
Työntekijämme osaavat ottaa oikean roolin, riippuen siitä,
minkä korin toimintaan heidät on kutsuttu. Ihan toinen
asia on se, että joillain vanhemmilla voi olla ylenmääräistä
uskontoallergiaa. Se saattaa olla estämässä sellaistakin päiväkodin ja seurakunnan yhteistyötä, joka opetushallituksen mukaan on sallittua ja toivottua.

Kuva: Harri Jäntti

Maassamme on tullut voimaan opetushallituksen antama
määräys nimeltä varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu). Se toi
muutoksia kunnan päiväkotien ja seurakunnan suhteisiin
ja työnjakoon. Tämän vuoksi jotkut vanhemmat ovat olleet närkästyneitä. Päiväkodin joulujuhlassa kun ei ole enää
juuri mitään kristillistä.
Vika ei kuitenkaan ole itse varhaiskasvatussuunnitelmassa. Kun se ymmärretään oikein, se turvaa lasten ja heidän
perheidensä uskonnonvapauden: uskontoa ei ole pakko
harjoittaa mutta sitä saa harjoittaa.
Vasu jakaantuu neljään ns. ”koriin”. Seurakunnan rooli
päiväkodissa on erilainen riippuen siitä, mihin koriin opetustuokio kuuluu.
1.Yleissivistävä katsomuskasvatus. Siinä pitää käsitellä
lapsille sopivalla tavalla kaikkia niitä uskontoja ja katsomuksia, joita lapsiryhmässä esiintyy. Nämä tilanteet ovat
päiväkodin toimintaa, ei seurakunnan tai moskeijan. Ne
eivät ole uskonnonharjoitusta. Niissä tulee kuitenkin opettaa, mitä eri uskonnoissa uskotaan. Siksi Jeesuksesta tai Jumalasta puhuminen ei ole kiellettyä, vaan päiväkotia jopa
velvoitetaan siihen. Onhan kaikkien lasten yleissivistyksen
kannalta tarpeellista tietää, miten kristityt uskovat. Seurakunta voi olla tässä korissa yhteistyökumppanina, mutta
ei pyhäkoulu -tyyliin. Lapsiryhmä voi kuitenkin vierailla
kirkkorakennuksessa saamassa yleissivistystä siitä, millaista
siellä on.
2.Perinteiset juhlat. Päiväkodeissa vietetään vuoden kulkuun liittyviä juhlia. Osa niistä kuuluu suomalaiseen

Sammeli Juntunen
kirkkoherra
Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Seurakuntauutisten uudella vakiopalstalla vastataan lasten kysymyksiin kristinuskosta. ”Pyhäkoulu” lehden sivulla 5

Tavataan Tankkauspaikalla

Pia Rask aloittaa Savonrannalla

Kerimäen kappeliseurakunta järjestää kevään aikana Tankkauspaikka -perhemessujen ja lounaiden sarjan. Tarjolla on
sekä sielun että ruumiin ravintoa kaikenikäisille. ”Tankkauspaikka-aamupäivä alkaa perhemessulla talvikirkossa
klo 10, jonka jälkeen on tarjolla maksuton lounas seurakuntakodilla”, kertoo aluekappalainen, rovasti Toivo Loikkanen. ”Tankkauspaikka on suunnattu erityisesti perheille, mutta kaikenikäiset seurakuntalaiset ovat tervetulleita
mukaan.”
Tankkauspaikka Kerimäen talvikirkossa ja
seurakuntakodilla su 3.2., su 3.3. , su 14.4. ja su 12.5.

Kirkkoneuvosto valitsi 27.12. kokouksessaan kaksivuotiseen kirkkomuusikko/nuorisotyönohjaajan virkaan
1.2.2019 alkaen musiikin maisteri Pia Raskin Savonlinnasta.
Yhdistelmäviran tehtäviin kuuluu sekä kirkkomusiikon
että nuorisotyönohjaajan työtä. Savonrannan kirkkopiiri
saa Raskin valinnan myötä oman kirkkomuusikon parin
vuoden tauon jälkeen.
Kuvassa Pia Rask ja johtava pastori Henrik Koponen.
Pian tervetulokahvit juodaan Savonrannan srk-kodilla
sunnuntaina 3.2. messun jälkeen. Tervetuloa!

Ilmoittaudu mukaan maatalousyrittäjien parisuhdepäiville!
Maa ja metsätalousalan ammattilaiset tekevät kovaa
työtä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Taloudelliset haasteet, olosuhteiden arvaamattomuus, työn
paljous ja sitovuus leimaavat maataloustuottajien
elämää. Seurakunta haluaa olla mukana tukemassa
maatalousyrittäjien arjessa jaksamista.
Viimeisimmät kaksi tuotantokautta ovat olleet seudullamme haastavia: ensin kylmä ja sateinen kesä ja sen jälkeen erittäin kuiva kesä. Talous on koetuksella erityisesti
sellaisilla tuottajilla, joilla on suuret lainavastuut.

Parisuhde
voimavaraksi!

Savonlinnan seurakunnan järjestämässä maa- ja
metsätaloustuottajien parisuhdepäivässä nostetaan esiin
parisuhteen merkitys ja sen vaikutukset ihmisen hyvinvointiin. Vaikka parisuhteen hoitaminen vaatii oman
ponnistuksensa, on sen mukanaan tuomat hyvät vaikutukset vaivan arvoisia. Toimiva ja lämmin yhteys puolisoiden välillä lisää hyvinvoinnin tunnetta, antaa energiaa
ja vahvistaa luovuutta. Se antaa merkitystä elämään ja
auttaa myös selviämään koettelevien elämänvaiheiden
läpi.
Parisuhdepäivän ohjelmaan sisältyy ruokailu, hartaus
ja parisuhdeteeman ympärille rakentuva työskentely,
jonka pitää perheneuvoja Raili Tiihonen. Mukana on
myös seurakunnan papistoa ja diakoniatyöntekijöitä sekä
MELA:n Välitä viljelijästä – hankkeen alueellinen hanketyöntekijä Ilpo Lehtinen.

Parisuhde voimavarana -päivät 2019
Ilmoittaudu mukaan nyt. Ilmoittautumisen yhteydessä
kerro ruokavaliotoiveet ja lastenhoitotarve.
Rantasalmella 21.2. klo 10.30 Ilmoittaudu 8.2.
menn. susanna.vihavainen@evl.fi / tekstiviestillä puh.
044 7768 083. Rantasalmen tilaisuus toteutuu, mikäli
mukaan ilmoittautuu min. 6 henkeä.
Kerimäellä 7.3. klo 10.30 lmoittaudu 22.2. menn.
sari.vauhkonen@evl.fi / puh. 050 3100 190 tai toivo.
loikkanen@evl.fi / puh. 050 540 6111
Savonlinnassa 4.4. klo 10.30 Ilmoittaudu 25.3.
menn. ma-pe klo 11-12, puh. 044 776 8032

Päivän ohjelma

klo 10.30 tervetuloa ja hartaus
klo 11 ruokailu
MELA:n Ilpo Lehtisen puheenvuoro
klo 12 työskentely
Jaksaminen ja parisuhde /
perheneuvoja Raili Tiihonen
klo 14 kahvi ja päätös
Lastenhoito järjestetty klo 12 alkaen. Lapset
osallistuvat hartauteen ja ruokailuun
vanhempien kanssa.
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Lahjoita lapsille ja nuorille
mahdollisuus käydä koulua ja opiskella
Yhteisvastuukeräys käynnistyy 3.2. Keräystuotto käytetään vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelun tukemiseen sekä Suomessa että ulkomailla. 60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä
oleville Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.
Noin joka kymmenes suomalaislapsi elää pienituloisessa
perheessä, mikä tarkoittaa noin 120 000 lasta (Tilastokeskus,
Tulonjakotilasto 2017, ennakkotiedot, tietokantataulukot).
Monien nuorten kohdalla unelmien ammatti on vaarassa
jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa maksaa opinnoista
aiheutuvia kustannuksia. Esimerkiksi Nuorisobarometrin
2017 mukaan 17 % tutkimukseen vastanneista kertoo joutuneensa karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen
vuoksi, 14 % valitsemaan koulutuspaikan taloudellisin perustein ja 11 % viivyttämään valmistumistaan. Koulutuksen
keskeyttäneistä 10 % katsoo rahanpuutteen vaikuttaneen
erittäin tai melko paljon keskeyttämiseen.
Kirkon diakoniarahasto tukee yhteisvastuuvaroin vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua mm. avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa. Lisäksi tuetaan
taloudellisesti eri syistä vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä.
Keräysvaroja käytetään myös monipuoliseen avustustyöhön
paikallisseurakuntien kautta.
Ulkomailla autetaan katastrofeissa ja konflikteissa pahiten kärsineitä ihmisiä, tänä vuonna erityisesti nuoria. Keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden
oppilaiden paluuta takaisin kouluun, jaetaan koulu- ja
hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opettajia ja rakennetaan
turvallisia kouluja. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
Yhteisvastuutapahtumia seurakunnassamme
Enonkoski
ti 5.2. klo 14 Yv-startti virastolla
ti 5.3. klo 11 Yv-hernerokka srk-talolla klo 11. Lounas 8e
(sis keitto, leivät, juoman ja kahvit).
Kerimäki
su 3.2. klo 11.15 Yv-infoa Tankkauspaikka-lounaalla
Kerimäen seurakuntakodilla
su 3.3. Perhemessu talvikirkossa klo 10. Laskiaistapahtuma
kirkonmäellä ja seurakuntakodilla klo 11-13.
ti 5.3. klo 11-12 Yv-myyjäiset ja puffetti srk-kodilla.
Hernerokkaa ja laskiaispullia.
ke 6.3. klo 18 Tuhkakeskiviikon iltakirkko yv-keräyksen
merkeissä, kolehti yv-keräykselle
Lipaskeräykset Kerimäen S-marketin ja K-market Sairasen
edessä pe 8.2. klo 14-18 ja la 16.3. klo 10-14
Punkaharju
su 3.2.klo 9.30 alkaen Brunssimessu Yv:n hyväksi srk-talolla. Brunssimessun jälkeen listojen jakotilaisuus kerääjille.
ma 4.2. klo 11 Hernerokkamyyjäiset srk-talolla. 5€ litraomiin astioihin niin kauan kuin rokkaa riittää.
to 28.2. klo 10-15 Talvitapahtuma Kesäkodilla. Ulkoilua

AARTEITA
KELLARISTA

Savonlinnan kevät!
Mitä voimme
tehdä kristittynä kylillä ja
kaupungissa?

Lue lisää: Yhteisvastuu.fi
Lahjoita: Savonlinnanseurakunta.fi
ja makkaranpaistoa. Pakkasraja -20.
su 31.3. Klo 14 Yhteisvastuukonsertti srk-talolla. Ohjelma 10€ henkilö, sis.kahvin. Tuomas-kvartetti, Puruveden
Pelimannit, Punkaharjun Naislaulajat -ja Mieskuoro sekä
Kari Pykäläinen ja Henrik Koponen.
Yhteisvastuukerääjät lähtevät liikkeelle su 3.2.
Rantasalmi
su 3.2. klo 10 Yhteisvastuun kirkkopyhä: Aikamiehet 10 v.
ja Suvi Virtasen tulosaarna. Kirkkokahvit.
ke 13.2. klo 14 Siionin virsiä Yhteisvastuun hyväksi Kirkkorinteen kahviossa. Laulattajana Olli.
pe 8.2. klo 13 Lipaskeräys S-marketissa.
pe 15.2. klo 11 Lipaskeräys K-market Hummerissa
ti 26.2. klo 13 Sananjalan Yhteisvastuu-seurat Kirkkorinteen kahviossa.
to 21.3. klo 11 Yhteisvastuun hernerokkaa S-marketin kulmalla. Omiin astioihin ostettuna hinta 7 euroa/litra.
pe 1.3. klo 11 Yhteisvastuun lipaskeräys K-market Hummerissa.
Savonlinna
Lipaskeräykset Citymarketissa ma 4.2. ja ma 11.2. sekä
Prismassa pe 8.2. ja ti 19.2.
la 4.5. Kolikon ja kortin päivä Säämingin seurakuntatalolla
ja Kirkkopuiston kentällä
Savonranta
su 3.2 klo 10 messun jälkeen Pia Raskin tulokahvit srkkodilla. Tilaisuuden lopuksi yv-info ja listojen jako.
Vapaaehtoinen kahvimaksu yv:n hyväksi.
su 24.3 Marianpäivän kalalounas srk-kodilla yv-hyväksi

Mikä on sielu? Mitä on usko? Entä ihmisarvo? Miksi
eläimet puhuvat Raamatussa? Onko hyveistä hyötyä
nykypäivänä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin
etsitään tänä talvena vastauksia Savonlinnan Kulttuurikellarissa.
Aarteita kellarista –luento- ja keskustelutilaisuuksien sarja avaa ikuisia teemoja korkkiruuvina Raamattu ja kirkon
traditio. Luennoitsijana toimii kirkkoherramme, teologian
tohtori Sammeli Juntunen. Mukana on myös mielenkiintoisia vieraita seudultamme.
Aarteita kellarista -tilaisuuksien aiheet on valittu seurakuntalaisilta saatujen ideoiden joukosta ja sisältö sopii
yhtä hyvin seurakunnan aktiivisille jäsenille kuin niille,
jotka haluavat sivistää itseään ja perehtyä teologian peruskysymyksiin ja kirkon traditioon. Keskustelujen lomassa
kuullaan musiikkia.
Teemat: 4.2. klo 18 Uskomisen sietämätön vaikeus,
11.2. klo 18 Kuolemansynti, 18.2. klo 18 Raamatun
puhuvat eläimet 25.2. klo 18 Hyveet

Kinkereillä 2019 halutaan suunnata katse kohti tulevaisuutta ja toivoa. Seurakunta on mukana luomassa kaupunkiin positiivista henkeä ja ilmapiiriä. Tehtävä ei ole
helppo. Kinkereillä keskustellaan, mitä ja miten voimme
kristittyinä tehdä kaupungin ja asuinyhteisön parhaaksi.
Mitä annettavaa seurakunnalla on kaupungin valoisalle
tulevaisuudelle? Haastamme mukaan myös seurakunnan
uusia luottamushenkilöitä. Kinkereillä he kertovat, mitä he
haluavat tehdä Savonlinnan hyväksi.
Tervetuloa kinkereille!
su 10.2. klo 13 Moinsalmi, Pesinki, Nikaniemi, Pellossalo,
Kosola. Kosolan entinen koulu, Pellossalontie 400. Rahikainen, Siekkinen
su 24.2. klo 14 Ahvensalmi, Oravi, Juvola. Oravin rukoushuone, Kiramontie 3. Tykkyläinen, Siekkinen
klo 13 Kaartila, Ikoinniemi, Ritosaari, Pitkälä, Laakkola,
Moinniemi. Martti ja Eija Luukko, Hirvasjärventie 379.
Lamberg, Kokkonen
su 3.3. klo 13 Haukiniemi, Varparanta, Niittylahti. Aila
Suokas, Juvolantie 2063 (Revonhäntä). Lamberg, Kokkonen
ma 11.3 Leivän kinkerit kello 10, Paintola, Kokkonen
ke 13.3. klo 14 Haapala, Keloharju, Lehtiniemi. Rauhanyhdistyksen toimitalo, Rinkiläntie 60. Paju, Kokkonen.
to 14.3.klo 17 Loikansaari, Luhtinen, Pirhiäniemi, Kallislahti, Pihlajalahti, Otavaniemi, Kommerniemi. Höök,
Pölläskyläntie 408. Oittinen, Malinen
su 24.3. klo 13 Pietolansaari, Kakonsalo, Soilukka, Kiviapaja, Ahvionniemi, Ahvionsaari, Mikkolanniemi, Tuohisaari,
Liistonsaari. Ruusulan nuorisoseuran talo, Kiviapajantie
1570. Tyni, Pykäläinen.
Myös kappeliseurakunnissa järjestetään kinkereitä kevään kuluessa. Tapahtuma-ajat ja paikat kirkollisissa ilmoituksissa.

Sanan valossa
Naisten ja miesten päivät
23.-24.3.

Naisten ja miesten päivät on perinteikäs ja juureva
raamattutapahtuma, jossa kokoonnutaan yhdessä
toivoa tuovan Sanoman äärelle, Jumalan sanan
valoon.
Päivät alkavat la 23.3. klo 9 Savonlinnan srk-keskuksessa.
Puhujavieraita ovat Heikki ja Eila Mikkonen Kansan Raamattuseurasta sekä pastori Erja Kalpio Evankelisesta
Lähetysyhdistyksestä. Mukana myös aluekappalainen Pekka
Auvinen, pastori Kaisa Oittinen sekä kanttori Katariina
Kokkonen. Lauantain päätteeksi näyttelijä Pauli Mahlamäki Tornion kaupunginteatterista esittää Markuksen
evankeliumin monologinäytelmänä tuomiokirkossa klo 16.
Sunnuntaina vietetään messua tuomiokirkossa klo 10.
Liturgina toimii kappalainen Jani Lamberg ja kanttorina
Katariina Kokkonen. Messun jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa. Ohjelma osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi
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40

vuotta perheneuvontaa

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Perheasiain neuvottelukeskus aloitti toimintansa Savonlinnassa. Perheasianneuvottelukeskuksen
40-vuotisjuhlaa vietetään torstaina 28.3. Savonlinnan seurakuntakeskuksessa.

Johtava perheneuvoja Ulla Juntunen
(edessä vas.), perheneuvoja Raili Tiihonen (takana vas.), toimistosihteeri
Marjo Korhonen (takana oik.) sekä
perheneuvoja Kati Lounela
(edessä oik.).

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa
ammatillista keskusteluapua pari- ja
perhesuhteiden vaikeuksissa ja kriiseissä sekä henkilökohtaisen elämän
kysymyksissä. Keskustelemaan voi tulla yksin, kumppanin kanssa tai koko
perheellä. Palvelu on asiakkaalle maksutonta ja keskustelu luottamuksellista. Perheasiain neuvottelukeskus on
Savonlinnan seurakunnan ylläpitämä
ja se tarjoaa palveluita Savonlinnan,
Enonkosken, Juvan, Kiteen, Parikkalan, Rantasalmen ja Sulkavan alueella.
Perheasianneuvottelukeskus on osa
Kirkon perheneuvonnan verkostoa,
joka palvelee tällä 41 paikkakunnalla
lähes 200 työntekijän voimin. Kirkon
perheneuvonta perustettiin vuonna
1944 tarjoamaan ammatillista keskusteluapua sodanjälkeisen ajan kuormittamille perheille.

Yli 90% asiakkaista tyytyväisiä saamaansa apuun
Perheasiainneuvottelukeskuksen asiakkaaksi hakeudutaan erilaisten syiden takia. Yleisimpiä ovat parisuhteen ongelmat, kuten vieraantuneisuus, puhumattomuus, uskottomuus, mustasukkaisuus tai kriisiytynyt ero. Toiseksi yleisimpiä syitä ovat henkilökohtaiset ongelmat, kuten uupumus, masennus tai ahdistuneisuus. Vuonna 2018 Savonlinnassa toteutetussa asiakaspalalutekyselyssä lähes 94% vastaajista antoi Perheasianneuvottelukeskukselle arvosanan ”erinomainen” tai ”hyvä”.

Tervetuloa juhlistamaan Savonlinnan
perheasiain neuvottelukeskuksen
juhlavuotta Savonlinnan seurakuntakeskukseen (Kirkkokatu 17)
torstaina 28.3.
klo 13.30 Kakkukahvit pikkusalissa
klo 14-15.30 Luento juhlasalissa
Sanna Aavaluoma: ”Psykoanalyyttinen
näkökulma parisuhteen hoidossa”
Luento on suunnattu ammattilaisille.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
ma-pe klo 11-12 p. 044 776 8032
perheneuvonta.savonlinna@evl.fi
klo 16-17 Avoimet ovet Perheasiain
neuvottelukeskuksessa
Savonlinnan seurakuntakeskus, sisäänkäynti Väinönkadun puolelta
klo 18-20 Kaikille avoin iltajuhla
juhlasalissa:
Sanna Aavaluoman yleisöluento
”Kuinka saada parisuhde kestämään?”
Parisuhde voi olla elämän vaikein ja
antoisin ihmissuhde, mutta kuinka
saada suhde kestämään elämän kulussa
ja kulutuksessa? Luennolla pohditaan
kestävän parisuhteen reseptiä ja
salaisia ainesosia.
Paneelikeskustelu
Mukana perheneuvonnan työntekijät
Musiikkia
Kanttori Minna Malinen

Puhujavieraamme:
Sanna Aavaluoma on
vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, erityistason
integratiivinen paripsykoterapeutti ja psykoanalyyttinen
paripsykoterapeutti. Yrityksessään Suhteessa Oy Sanna toimii
terveydenhuollon palvelujen
johtajana, psykoterapeuttina,
työnohjaajana ja kouluttajana.
Sannan kirjoituksia suhteessa
olon kysymyksistä voi lukea
www.suhteessa.fi

Pariterapian avulla elämässä eteenpäin:

”Ikävät kokemukset ja niiden läpikäyminen ovat tehneetkin
meistä tyytyväisempiä ja parempia ihmisiä, vanhempia ja kumppaneita.”
Perheneuvonnasta siirrytään pariterapiatyöskentelyyn
silloin, kun asiakkaan pulmat vaativat pidempää ja
syvällisempää työskentelyä. Matti ja Maija (nimet muutettu) olivat vasta tulleet vanhemmiksi ensimmäistä
kertaa, mutta onnellisen perhearjen sijaan pari joutuikin kohtaamaan puolisoiden erilaiset odotukset arjen
suhteen sekä uskottomuuden ja liiallisen alkoholinkäytön aiheuttamat ongelmat ja repivät riidat. Vyyhti lähti
purkautumaan pariterapian avulla.
Ongelmat alkoivat silloin, kun kaiken piti olla hyvin. ”Meille syntyi ensimmäinen lapsi ja elämä rupesi muuttumaan.
Se ei tullut yllätyksenä, mutta en ollut tajunnut, että elämä muuttuu oikeasti. En ollut valmis. Kuppilat ja kaverit
kiinnostivat enemmän kuin uuden perheen arki. Lapsi oli
haluttu, mutta kun alkuhuuma oli eletty, ja palattiin arkeen, niin se alkoi tuntua ahdistavalta. Vastahan meitä oli
kaksi. Kukaan ei huuda keskellä yötä. Meni hetki ja meitä
oli kolme. Se mihin oli tottunut, ei olekaan enää voimassa.
En ollut henkisesti valmis enkä tajunnut, mitä se vaatii”,
Matti kertoo.
Perheen kasvukivut näkyivät arjessa monella tavalla
”Kävin esimerkiksi pienen lapsen kanssa kaupassa ja kun
tultiin kotiin, Matilla oli siellä bileet. Mentiin lapsen kanssa mummilaan”, Maija muistelee. ”Meillä oli parisuhteelle
erilaiset odotukset. Minä hoidin perhettä ja kotia ja mies
hoiti itseään. Tämän myötä kuvioon tulivat kaikki ongelmat, kuten alkoholin liikakäyttö ja uskottomuus. Minulle
taas äitiys oli parasta, mitä elämässäni oli tapahtunut. Se
oli ihanaa aikaa. En tiedä, osasinko vaatia miestä mukaan,
mutta toivoin, että mies olisi enemmän isä. Tosi paljon olin
kaksin lapsen kanssa ja mies teki omiaan.”

Kriisin kautta ammattiavun pariin
Lopulta edessä oli ratkaisu: ero tai yritys selvittää asioita
pariterapiassa. ”Kriisin kauttahan me asiakkaiksi tultiin.
Ei ollut enää muita vaihtoehtoja jäljellä. Vaikka puhuttiin
vaikeista asioista, täältä löytyi turvallinen paikka keskustella.
Ensikokemus oli sellainen, että sen jälkeen tänne on hakeuduttu aina uudelleen hakemaan apua”, Maija muistelee.
Ongelmien läpikäyminen oli kuitenkin raskas prosessi
molemmille. ”Aina tuntui siltä, että pariterapiassa puhutaan
siitä, mitä minä tein väärin”, Matti kertoo. ”Se oli äärimmäisen raskasta. Mutta käyntien myötä huomasin, miten
helpottava fiilis tulee sen jälkeen, kun kuulet toisen osapuolen ajatukset ja pystyy itse puhumaan omat ajatukset.
Kyllähän me puhuttiin kauhean vaikeista asioista, mistä en
olisi halunnut puhua, mutta niistä on nyt puhuttu. Ei voi
sanoa että olen ylpeä tästä, mutta olen tyytyväinen, että
tein sen, vaikka se ei ollut kivaa!”
Perheneuvoja pysyy puolueettomana
Perheneuvonnan työntekijät pyrkivät olemaan työssään
puolueettomia. Pariterapiassa pariskunnan pulmien ei katsota olevan jommankumman syy, vaan tilannetta lähestytään tasapuolisesti antaen tilaa kummankin näkökulmille.
Yhteistyö perheneuvojan kanssa on tuntunut sekä Matista
että Maijasta alusta asti turvalliselta. ”Perheneuvoja johtaa
keskustelua ja auttaa oivaltamaan, että asiat eivät ole mustavalkoisia: Ei keskitytä siihen, kuka on syyllinen ja syytön
vaan niihin syihin, miksi on kumpikin käyttäytyy niin kuin
käyttäytyy”, Matti pohtii. Hän on saanut vastaanotolla
apua myös oman syyllisyydentunteen käsittelyyn. ”Kävin
muutaman kerran yksin ja sain purkaa ajatuksiani ihmiselle,
joka ei tuomitse vaan kuuntelee. Siitä tuli tosi hyvä fiilis.”

”Vaikeuksien kautta voi kasvaa.”
Matti ja Maija ovat päässeet yli kriisin repivimmästä vaiheesta
ja pariterapian myönteiset vaikutukset alkavat näkyä perheen
arjessa. ”Me ollaan tällainen aika normiperhe, on isä ja äiti
ja kaksi lasta. On kodit ja työpaikat ja turvaverkostot. Ja silti
meitä koskettaa tällaiset asiat kuin väkivalta ja alkoholismi
ja uskottomuus ja riittämättömyys ja monikulttuurisuus.
Kaikkea voi olla kaikilla, vaikka ei uskoisikaan. Täytyy hyväksyä kaikenlaiset asiat osana elämää. Omat puutteet ja
vahvuudet”, Maija pohtii.
Yllätyksenä molemmille on tullut se, että negatiivisista asioista on alkanut oman kasvun myötä tulla positiivia. Ikävät
kokemukset ja niiden läpikäyminen ovat tehneetkin meistä
tyytyväisempiä, parempia ihmisiä, vanhempia, kumppaneita.Vaikeuksien kautta voi kasvaa. Kun kuulee miten toinen
näkee omat teot, se pistää miettimään. Ei halua palata ja
tehdä samoja virheitä”, Matti lisää. ”Ollaan pysytty yhdessä
ja perheenä. Pariterapia sai pohtimaan, miten käyttäydyn.”
”Vaikeinta on ollut anteeksiantaminen ja sitä en ole vieläkään täysin voinut tehdä” Maija kertoo. ”Asiat on vielä
osin anteeksiantamattomia, mutta niiden kanssa voi elää
kuitenkin. Mie haluan perheen pitää koossa.”

Kysy lisää:
ma-pe klo 11-12 p. 044 776 8032
perheneuvonta.savonlinna@evl.fi

”Haasteellinen työ, mutta pidän haasteista.”
Enonkoskelainen Heli Muhonen aloittaa Savonlinnan
seurakunnan talousjohtajana 1.2.2019. Tässä jutussa
Heli kertoo talousjohtajan työstä, seurakunnan talouden suunnista ja tulevaisuudesta
Seurakunnan johtosäännössä talousjohtajan vastuulla olevien
tehtävien ja asioiden luettelo vie yli puoli paperiarkillista.
Miten talousjohtaja itse tiivistää tehtävänsä seurakunnassa?
”Johdan ja valvon seurakunnan taloutta ja siihen liittyvää
hallintoa. Valvon seurakunnan taloudellisia etuja. Vastaan
kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten valmistelusta
oman vastuualueeni osalta, olen läsnä näiden toimielinten
kokouksissa ja esittelen vastuualueeni asiat kirkkoneuvostossa. Toimin palkka-asiamiehenä, vastaan virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta jne jne. Viikoittain menee
paljon aikaa myös laskujen yms. käsittelyyn ja hyväksymiseen. Päivittäinen työ on erilaisten yhteyksien hoitamista,
asiakkaiden tapaamisia, monenlaisten asioiden ratkaisemista
ja päättämistä.”, talousjohtaja luettelee.
”Yksikään päivä ei ole samanlainen.”
Heli Muhonen on tehnyt pitkän työuran seurakuntien
palveluksessa. Ovatko työtehtävät ja toimintaympäristö jo
täysin tuttuja vai vieläkö tulee yllätyksiä? ”Ihan varmasti
ei ole kaikkea koettu ja nähty. Työelämä muuttuu koko
ajan. Säädökset ja ohjeistukset muuttuvat. Myös ihmisten
tapa tehdä työtä ja olla työyhteisön jäsenenä on muuttunut
vuosikymmenien myötä paljon. Tässä työssä yksikään päivä
ei ole samanlainen. Työ on haasteellista, mutta pidän haasteista. Vaikeinta on silloin kun aikataulut ovat liian tiukkoja
ja hoidettavia asioita kasaantunut paljon.”
Kohti talouden tasapainoa
Savonlinnan seurakunnan talous on kovilla. Talousarviovuosi
2019 on 4. alijäämäinen tilivuosi. Seurakunta on vuoden
2013 alusta käynyt läpi useamman seurakunnan liitoksen
sekä vuoden 2016 alusta Rantasalmen seurakunnan liitok-

sen. Seurakunnalle on muodostunut uusi laaja toimintaympäristö, johon toimintaa nyt sopeutetaan.
Liitosten jälkeen on laadittu henkilöstöstrategia, kiinteistöstrategia sekä investointisuunnitelma, joiden mukaan nyt
edetään. Tavoitteena saada vuoden 2020 tulos positiiviseksi.
”Edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken. Tilikauden alijäämä toteutuu arvioitua suurempana.
Tasapainottaminen vaatii pitkäjänteistä, suunnitelmallista
taloudenpitoa ja seurantaa. Uuden kirkkovaltuuston kanssa on keväällä valtuustoseminaari, jossa yhdessä mietimme
tulevaisuutta” Muhonen kertoo.
Seurakuntalaisen ei silti talousjohtajan mukaan tarvitse
olla huolissaan. ”Seurakunta hoitaa kyllä perustehtävänsä.
Seurakunnan toimintaa ohjaa kirkkolain neljäs luku, jossa
määritellään seurakunnan perustehtävä ja keinot, joilla sitä
toteutetaan. Luvussa mainitaan jumalanpalveluselämän ja
sakramenttien hoitaminen, muut kirkolliset toimitukset,
kristillinen kasvatus, sielunhoito sekä diakonia- ja lähetystyö. Lisäksi hautatoimilain 3 §:n mukaisesti evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien
tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Toimintaa pyritään
myös kehittämään jatkuvasti seurakuntalaisten toiveita ja
tarpeita vastaavaksi, tasapuolisesti kaikki alueet ja väestöryhmät huomioon ottaen.”
Taloustoimiston tiimillä on ammattitaito
ja sydän paikallaan
Talousjohtajan paikka on vastuullinen, mutta ei yksinäinen.
Taloustoimiston tiimi on Heli Muhosen tukena ja apuna
isoissa ja pienissä asioissa. ”Taloustoimistossa työskentelee
rautaisia ammattilaisia ja jokaisella on sydän paikallaan.
Oma tiimimme on kuin perheyhteisö. Lisäksi kirkkoherra on tärkeä luottohenkilö, koska yhdessä viemme hallinnossa asioita eteenpäin”, Heli kertoo. ”Talouden puolella
mietimme jatkuvasti asioita 1-3 vuotta eteenpäin, mutta
muuten eletään päivä kerrallaan, jokaiselle päivälle omat
ilonsa ja murheensa!”

Seurakunnan taloustoimisto

Seurakunnan taloustoimisto palvelee sekä seurakuntalaisia että seurakunnan työntekijöitä arkisin
klo 9-13. Taloustoimistossa käydään mm. noutamassa
seurakunnan tilojen avaimia, hoitamassa maksuasioita,
selvittämässä työsuhteeseen liittyviä asioita - tai
piipahdetaan kahviaikaan vaihtamassa kuulumisia
”pyöreässä pöydässä” eli taloustoimiston kahvihuoneessa.
Asiakaspalveluajan päätyttyä taloustoimistossa
keskitytään työrauhaa vaativien asioiden hoitamiseen,
kuten laskutukseen, maksuihin ja palkkohin. Taloustoimistossa tehdään myös seurakunnan talousarvion
virkamiesesitys sekä tilinpäätös.
Kuvassa (takarivissä) taloussihteeri Ari Pakomaa,
palkanlaskija Merja Levänen, toimistosihteeri Irja
Auranto, talousjohtaja Heli Muhonen, (edessä
keskellä) kassanhoitaja Merja Heinonen-Kananen.

PYHÄKOULU
Pieni ihminen ei kaihda suuria kysymyksiä ja
hänellä on oikeus saada niihin punnittuja vastauksia
- vaikka se ei aina olekaan ihan helppoa.
Pyhäkoulu-palstalla teologian tohtori vastaa
lasten lähettämiin kysymyksiin kristinuskosta.
Voit lähettää lapsesi kysymyksen osoitteeseen:
savonlinnan.tiedotus@evl.fi
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Heli?
Savonlinnan seurakunnan talousjohtaja
1.2.2019 alkaen
Työura seurakunnissa:
Maaliskuusta 1991 alkaen Enonkosken
srk:n talouspäällikkö
Vuoden 2013 alusta Savonlinnan
srk:n henkilöstöpäällikkö
1.9.2017 alkaen talousjohtajan sijaisena
Perhe:
Avopuoliso, kaksi aikuista tytärtä ja
kaksi lapsenlasta
Harrastukset:
Lukeminen, ulkoilu ja ristikot.
”Viihdyn kotona!!”

Taidepäiväkoti Tähden lapset kysyvät:
Kun ihminen kuolee, niin miten se sieltä arkusta menee taivaaseen?
Kirkkoherra Sammeli vastaa:
Kuoleman jälkeen ihmisen ruumis laitetaan arkkuun ja haudataan maan sisään. Siellä se hiljalleen
hajoaa ja muuttuu mullaksi. Mutta ihmisessä on muutakin kuin ruumis. Hänellä on sielu.
Se erkanee kuolemassa ruumiista eikä kuole, mutta emme tiedä mihin se menee. Luulisin, että
kuoleman jälkeen ihmisen sielu vähän niin kuin torkkuu jollain toisella olemassaolon tasolla
kuin mitä tämä ruumiillinen elämämme on. Ei se siellä arkussa ole.
Maailman lopussa tapahtuu ruumiiden ylösnousemus. Jeesus herättää ne eloon haudoista eli
luo ne uudeksi. Silloin sielukin herää ja tulee takaisin ruumiiseen, kukin omaansa.
Se ruumis on kuitenkin parempi kuin mitä nykyisin. Vasta silloin ihminen menee taivaaseen.
Sinne pääsee Jeesuksen avulla.
Created by Freepik

Tutustu uusiin päättäjiin
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Savonlinnan seurakunnan 33-henkinen kirkkovaltuusto valittiin syksyllä 2018 ja se aloitti toimintansa vuoden 2019 alusta.
Puheenjohtaja on Juho Tiainen ja varapuheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen.

Kirkkovaltuusto päättää
seurakunnan toiminnan ja
talouden päälinjoista,
kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta
ja lakkauttamisesta.
Kirkkovaltuusto valitsee myös
jäsenet kirkkoneuvostoon, joka
johtaa seurakunnan käytännön
toimintaa ja hallintoa sekä
toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.
Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan joka toinen vuosi. Jäseniä
kirkkoneuvostossa on 13.
Puheenjohtajana toimii kirkkoherra Sammeli Juntunen,
varapuheenjohtaja on
Poku Sihvonen.
Kappelineuvostot ja piirineuvosto kehittävät ja koordinoivat
toimintaa kappeliseurakunnissa
ja kirkkopiirissä.

Kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja

Kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja

Juho Tiainen
Rantasalmi

Anna-Liisa Uimonen
Kerimäki

Poku Sihvonen
Kerimäki

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto 2019-20

Martti Konsti
Savonlinna

Tapani Hannonen
Kerimäki

Irja Härmälä
Rantasalmi

Pirjo Jäntti
Savonlinna

Anne Käyhkö
Savonranta

Olli Loikkanen
Savonlinna

Sari Helena Nyrhinen
Savonlinna

Kirkon ylin toimielin on
kirkolliskokous. Se käsittelee
kirkon oppia ja työtä sekä
kirkon lainsäädäntöä, hallintoa
ja taloutta. Kirkolliskokouksen
toimikausi on neljä vuotta ja se
kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin
viikon ajan. Toukokuussa 2016
alkaneelle nelivuotiskaudelle
kirkolliskokoukseen Savonlinnasta valittiin Sammeli Juntunen ja Olli Loikkanen. Hiippakuntavaltuustoon valituiksi
tulivat Sari Behm, Marja Sisko
Nousiainen ja Outi Kurttila.
Hiippakuntavaltuustolla on
oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

Kirkkovaltuuston
puheenjohtaja

Keijo Pesonen
Savonlinna

Sirkka Rautiainen
Savonlinna

Riitta Parttimaa-Redsven
Enonkoski

Aune Tuunanen
Punkaharju

Kappelineuvostot 2019-22
Enonkosken
kappelineuvosto
Pj. Aluekappalainen
Pekka Auvinen
Touko Ahokas
Minna Heiskanen
Helena Liukko
Riitta Parttimaa-Redsven
Petri Reiman
Anu Turunen

Rantasalmen
Punkaharjun kappelineuvoston jäsenten ja varakappelineuvosto
jäsenten vaali suoritettiin
Savonlinnan
seurakunnan Pj. Vs. aluekappalainen
Pj. Aluekappalainen
kirkkovaltuuston kokoSusanna Vihavainen
Toivo Loikkanen
uksessa 15.1. Kokouksen
jälkeen on käynyt ilmi,
Irja Härmälä
Marja Sisko Nousiainen että kappelineuvoston
Pia Julkunen
Teija Litmanen
kokoonpano ei noudata
Jari Kemppainen
Anna-Liisa Uimonen kirkkolain mukaista sukupuolikiintiötä. PunkaharKari Lappalainen
Päivi Kujamäki
jun
kappeliseurakunnan
Jari Rautiainen
Poku Sihvonen
jäsenten vaali suoritetaan
Tiina Reijonen
Tapani Hannonen
uudelleen Savonlinnan
Saara
Soudunsaari
Iikka Muhonen
seurakunnan kirkkovalKauko
Wilkman
Mika Huoman
tuuston kokouksessa 12.2.
Kerimäen
kappelineuvosto

Savonrannan kirkkopiirin jäsenet on valittu kirkkoneuvoston kokouksessa 30.1. Jäsenet osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi

Seuraa hallinnon toimintaa ja vaikuta vaalien välillä
Seurakunnan toimintaa ja ajankohtaisia asioita voi seurata hallinnon kokousten esityslistoista ja pöytäkirjoista.
Näin seurakuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään
koskeviin tai kiinnostaviin asioihin. Tutustu osoitteessa
www.savonlinnanseurakunta.fi/hallinto. Asiakirjat
ovat nähtävillä myös kirkkoherranvirastossa.
Kirkkoneuvoston esityslista julkaistaan seurakuntamme nettisivuilla ennen kokousta. Esityslista sisältää usein
henkilöiden yksityisyyteen ja yksityisyyden suojaan liittyvää

tietoa sekä kirkkolain- ja järjestyksen mukaan salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä julkisessa esityslistassa kerrotaan
salassa pidettävistä asioista ainoastaan niiden otsikot tai ei
niitäkään, jos salassapitovelvollisuus vaarantuu. Kirkkoneuvoston kokoukseen voidaan tuoda puheenjohtajan päätöksellä asioita myös esityslistan ulkopuolelta esimerkiksi
niiden kiireellisyyden takia.
Kirkkoneuvoston pöytäkirja julkaistaan seurakunnan
nettisivuilla sen jälkeen, kun pöytäkirjan tarkastajat ovat

tarkastaneet sen. Pöytäkirjassa ei julkaista pykälää, joka
sisältää asioita, jotka liittyvät henkilön yksityisyyteen, yksityisyyden suojaan tai ovat kirkkolain ja -järjestyksen mukaan salassa pidettäviä.
Kirkkovaltuuston esityslista on julkinen asiakirja. Se
julkaistaan seurakunnan nettisivuilla ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston pöytäkirja on julkinen asiakirja. Se
julkaistaan seurakunnan nettisivuilla sen jälkeen, kun pöytäkirjan tarkastajat ovat tarkastaneet sen.

”Armo

7

antaa voimia mennä pimeyteen”

Maaret Kallio antoi viime syksynä vain harvoja haastatteluja. Lokakuussa 2018 hän oli puhumassa Papiston
päivien päätöstilaisuudessa ja samassa yhteydessä papit Jani Lamberg ja Liisa Toivonen saivat mahdollisuuden haastatella häntä.

Kuormat ja rajat
Terapeutin työ on kuormittavaa. Miten jaksat kuunnella ja olla läsnä töiden jälkeen, kotona, ystävien parissa?
Silloin, kun väsyttää tai on stressiä?
”Aina ei tarvitsekaan jaksaa. Työssä annan aikani toisten
käyttöön. Kotona ja vapaa-ajalla ihmissuhteiden täytyy
olla enemmän vastavuoroisia. Olen huomannut, että
tarvitsen myös yksinoloa. Metromatkalla kuuntelen musiikkia ja meditoin. Vietän aikaa itseni kanssa.”
Juttelemme, onko Maaretilla samanlaisia kokemuksia
kuin lääkäreillä, joilta ihmiset odottavat ilmaisia pikadiagnooseja kassajonossa. Hieman yllättäen julkkisterapeutti saa kulkea kaduilla rauhassa. ”Joskus joku tuijottaa,
mutta harvoin minua lähestytään suoraan. Ehkä juhlissa
kahden kuoharin jälkeen ihmiset saattavat kysyä neuvoa,
mutta näihin tilanteisiin minulla on hyviä pakokeinoja.”,
Maaret sanoo hymyillen.
Keskustelu risteilee ammattiauttajan rajojen, jaksamisen ja aikamme hektisyyden ymmärtämisessä. ”Kun
huomaan, että väsyn tai alkaa olla stressiä, alan riisua
elämääni. Sählääminen, kiukku ja tavaroiden hävittäminen ovat merkkejä, joista huomaan, että on aika rajata. Valikoin kenen kanssa olen ja mitä teen. Onneksi
minulla on mahtavia ystäviä. Eräs on sekä kollegani että
juoksuystävä. Samalla tulevat siis liikunta ja ammatillinen
pohdinta. Myös koiran kanssa lenkkeily ja saunominen
ovat parasta.”
Maaret ihmettelee, että joskus ihmisillä on täysin epärealistinen käsitys hänen elämästään: oletetaan, että hänellä tai hänen perhe-elämässään ei varmasti ole lainkaan
ongelmia. Totuus on toisenlainen. ”Tottakai minäkin
joudun karvaimmin pettymään silloin, kun koen epäonnistumista siinä, mikä on minulle tärkeää - äitinä,
ystävänä tai vaimona. Ongelmat ovat normaaleja, mutta
onneksi virheitä voi aina myös korjata.”
Entä työpäivän aikana, miten rauhoitut?
”Hyvä kysymys. Täytyy vähän miettiä. Istuntojen välissä
minulla on yleensä omat rutiinini. Avaan ikkunan. Venyttelen. Hengittelen. Istun alas. Katselen ulos. Ja kuitenkin
joskus istunnon alussa mieli lepattaa. Mutta terapiatyössä
on oltava tiiviisti läsnä. Se on kaiken edellytys.”

Kastetut
Vko 48: Johannes Vili Tapani Jalkanen (Rsalmi),
Oliver Eemeli Käyhkö, Oona Livia Lievonen,
Eino Hugo Matias Litmanen, Peetu Juho Anterus Nuopponen Vko 49 Aino Emilia Hagman,
Aada Olga Amanda Laitinen (Rsalmi), Elli Tyyne
Annukka Mikkonen (Rsalmi), Julius Urho Emil
Verho Vko 50 Emilya Elisabeth Mark (Sranta),
Kristin Mark (Sranta), Aatu Onni Eemil Soukkalahti (Pharju) Vko 51 Nella Helmi Kaarina
Hulkkonen (Kmäki) Vko 52 Noelle Myy Julian
Lahtinen (Pharju), Martti Einar Oskari Väkeväinen Vko 1 Alma Olivia Adalmiina Silvennoinen,
Vko 2 Erik Jasper Kosonen, Iida Helmi Regina
Ristolainen, Akseli Eino Olavi Saastamoinen,
Veini Johannes Väisänen Vko 3 Eemil Oskari
Kiiskinen (Kmäki), Lotta Inka Elisa Kukkonen, Thomas Kristian Seppänen Vko 4 Iivo
Allan Antero Ruotsalainen (Sranta), Ukko Pekka
Eino Silvennoinen (Rsalmi)
Avioliittoon aikovat
Vko 51 Daniel Markus Allan Ahlgren ja Camilla
Carmen Elisabeth Helin (Pharju)

Häpeä
Häpeän tematiikka on paljon esillä Maaret Kallion puheissa
ja kirjoituksissa. Mitä on häpeä Maaret Kallion ajattelussa?
”Häpeä on sitä, että ihminen kokee olevansa vääränlainen
tai arvoton. Äärimmillään, että ihminen kokee: minä olen
häpeä. Häpeästä on tullut oleellinen osa minuutta. Toisaalta
häpeällä on myös tärkeä sosiaalinen tehtävä. Tunne herää,
kun tulemme torjutuksi, kun koemme, ettemme kelpaa.
Häpeä houkuttelee painamaan pään ja käpertymään itseensä. Juuri silloin olisi tärkeä tulla nähdyksi ja poimituksi,
rakastetuksikin. Rakkaus ja myötätunto ovat häpeän tärkeimmät vastalääkkeet. Liiallinen häpeä tuhoaa; rampauttaa, ja estää näyttämästä aitoa ja todellista itseään toiselle.”
Maaretin mukaan ilmiöön liittyy – sitä syventää - aikamme täydellisyyden vaatimukset. ”Ristiriita syntyy, kun
korkeat ihanteet kohtaavat todellisuuden. Mitä korkeammalle vaatimustaso nousee, sitä syvemmäksi tulee häpeän
tunne. Lääkkeenä ovat ihanteiden kohtuullistaminen sekä
hyväksyminen, armo ja myötätunto.”
Ajoittain keskustelumme liikkuu yllättävän filosofisella
tasolla. ”Häpeä on olemukseltaan kokonaisvaltaista, myös
armo on tultava ihmiselle olemuksen tasolla ja minuuteen.”
Myötätunto ja armo
Kun Maaret alkaa puhua armosta, toinen haastattelijoista
tippuu kärryiltä. Tuntuu, että teologinen apparaatti menee
solmuun. Kallio ei ilmeisesti puhu armosta aivan samassa
merkityksessä kuin kirkossa puhutaan. Kysymme, mitä
hän tarkoittaa - ja hän kertoo kärsivällisesti. ”Armo on
kaiken parantumisen ja toipumisen ydin. Se on tie pimeään. Armo, hyväksyntä ja myötätunto antavat voimaa ja
keinot mennä pimeyteen. Ei voi mennä varjoihin, jos ei
ole armoa. Armollisuus on ennen kaikkea hyväksymistä:
tätä kaikkea kuuluu ihmiselämään. Se on myös sietämistä
ja hyväksymistä, kykyä integroida ja sietää vaikeutta elämässä. Epätoivon keskeltä nousee toivo.”
Teksti:
Jani Lamberg ja Liisa Toivonen

Elämänmenot

Kuolleet
Vko 48 Lempi Kaarina Martikainen 95v
(Kmäki), Lea Onerva Sihvonen 89v, Aune
Hellevi Pirhonen 88v (Pharju), Aimo Oskari
Kinnunen 85v, Sinikka Orvokki Eronen 81v,
(Rsalmi), Esko Olavi Tervonen 79v, Auli Irene Tiainen 67v (Ekoski), Kauko Onni Olavi
Nousiainen 58v (Kmäki)
Vko 49 Aune Kiljunen 101v, Keijo Kalervo
Tolvanen 94v, Toini Annikki Niiranen 91v
(Rsalmi), Aarre Ahvo Kiviniemi 89v, Mirjam
Maija-Liisa Kallio 89v (Kmäki), Eeva Irene
Ristolainen 87v, Toini Orvokki Saajanlehto
86v, Mikko Ensio Putkonen 86v, Osmo Olavi Naukkarinen 82v (Pharju), Seppo Sakari
Ventelä 73v, Valma Valvikki Tuovinen 71v
(Rsalmi), Kirsi Marjaana Sairanen 54v
Vko 50 Elli Rouvinen 94v, Helmi Julkunen
93v (Rsalmi), Taito Antti Tapio Rouvinen
84v, Tero Sulevi Malinen 82v, Anna Maija
Keisala 81v, Riitta Kaarina Topi 80v, Raimo
Kalevi Falck 77v, Arto Pekka Tuomas Bogdanoff 74v (Rsalmi), Eila Mirjami Leppänen
72v, Raija Esteri Malkki 69v (Kmäki), IlariKristian Kierikka 16v (Kmäki)

Huom!

Kuka?

Maaret Kallio
Psykoterapeutti
Työnohjaaja
Tietokirjailija
Bloggaaja
Suomen World Visionin lähettiläs

Vko 51 Helvi Aune Marjatta Tolvanen 99v,
Sirkka Liisa Sutinen 91v, Aulis Artturi Lyytikäinen 90v (Ekoski), Pekka Juhani Silvennoinen 87v (Pharju), Anna Maija Keisala 81v,
Kaisa Annikki Alatalo 80v, Matti Kalervo
Jurvanen78v (Rsalmi), Aune Irene Marjatta
Turunen 75v, Ilpo Toivo Ensio Käyhkö 66v
(Kmäki), Rainer Juhani Puhakka 66v, Irma
Anneli Laamanen 65v, Maret Annina Pihlastie 32v (Rsalmi)
Vko 52 Pentti Kalervo Lyytinen 94v (Rsalmi), Martti Olavi Luostarinen 95v (Kmäki),
Teuvo Kalevi Suomalainen 92v (Kmäki), Raili
Annikki Koikkalainen 87v (Ekoski), Heikki
Johannes Kinnunen 83v, Laila Hellevi Tiainen
68v, Pauli Heikki Hienonen 67v (Ekoski),
Aimo Jalmari Alhomäki 64v (Rsalmi), Timo
Olavi Hirvonen 55v (Kmäki)
Vko 1 Toivo Albin Kiljunen 92v, Saara Maria
Matikainen 90v (Pharju), Siiri Ester Hiltunen
90v (Sranta), Leena Marjatta Pakarinen 87v
(Ekoski), Elvi Venäläinen 86v (Pharju), Mirja
Aulikki Vennervirta 80v, Kyösti Antero Laukkanen 77v, Jukka Untamo Lumme 72v, Tuula
Tellervo Partanen 62v

Vko 2 Toini Inkeri Myllys 96v (Rsalmi),
Aili Maria Pärnänen 96v, Anna Elina Asikainen 95v, Anna Elina Nyman 93v, Inkeri
Maria Arrenius 92v, Paavo Kalevi Forss 91v,
Senja Unelma Kutvonen 91v (Pharju), Väinö Johannes Turunen 91v, Vieno Annikki
Kosonen 88v, Saara Eliina Parkkinen 88v
(Sranta), Esko Ensio Korpinen 82v, Juha
Tatu Saramäki 62v (Ekoski)
Vko 3 Sirkka Liisa Turtiainen 96v, Helmi Mirjam Partanen 94v, Kerttu Marjatta
Liukko 90v, Irene Kyllikki Mikkonen 90v,
Sirkka-Liisa Kärkkäinen 89v (Rsalmi),
Helena Marjatta Hienonen 87v, Sirkka Irene Luukkainen 87v, Aili Jantunen 85v,
Pentti Juhani Huttunen 83v, Silja Liisa Keskinen 79v, Tauno Ilmari Ruuskanen 76v
(Rsalmi), Jouko Juhani Pirinen 70v (Kmäki)
Vko 4 Uuno Ikonen 94v (Kmäki),Helge
Helmer Seppänen 90v (Ekoski),Aaro Olavi
Nyrhinen 87v (Rsalmi),Salli Orvokki Hirvonen 81v (Kmäki),Yrjö Olavi Tiainen 81v,
Mirja Katarina Karttunen 76v

Käytätkö kuulokojetta tuomiokirkossa?

Kirkossa on induktiosilmukka, joka välittää äänen suoraan kuulokojeeseen. Kuulolaite vastaanottaa
äänen induktiosilmukasta, kun se on T- tai MT-asennossa. Kuulolaitteen mikrofonia ei tarvitse pitää päällä.
Paras kuuluvuus penkkirivien päissä seinän vieressä.

seurakuntauutiset 1/2019

SAVONLINNAN SEURAKUNTA¤

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-pe klo 9-13
p. 015 576 800 Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Tapahtumat Rantasalmen Lehdessä keskiviikkoisin, Puruvesi-lehdessä torstaisin ja Itä-Savossa perjantaisin.
Säännöllisesti kokoontuvat piirit, kerhot ja harrastusryhmät: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan Tapahtumakalenteri: savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat

Savonlinnan
tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherra Sammeli Juntunen
p. 044 776 8016
Jumalanpalvelus tuomiokirkossa
sunnuntaisin klo 10.
Hengen ravintola Leipä maanantaisin klo 10 srk-keskus
Arkimessu Pääskylahden kirkossa
torstaisin klo 10.30.
la 2.2. klo 17 Loistoilta Helluntaiseurakunnassa. Erja Kalpio,
Pekka Hautakangas & band, Lastenloisto, kahvila.
su 3.2. ja 17.3. klo 13 Messu ja kirkkokahvit Oravin rukoushuoneella
su 3.2. klo 15 Vauvakirkko Säämingin srk-talo. Kirkkokahvit ja
vauvoille soseita.
Uuden Elämän ilta Pääskylahden kirkossa su 3.2., 17.2., 10.3.
ja 7.4. klo 15.30.
Riparimessu tuomiokirkossa ke
6.2., 13.2., 20.2., 13.3., 20.3.,
27.3., 3.4. ja 10.4. klo17.

su 10.2. klo 10 Veisumessu tuomiokirkossa, lauletaan Nuoren
seurakunnan veisukirjan lauluja.
Messu Pääskylahden kirkossa su
10.2. ja 24.3. klo 12.
su 17.2. klo 10 Juonnettu messu
tuomiokirkossa
Puuhamessu Pääskylahden kirkossa su 24.2. ja 31.3. klo 10.
la 16.3. klo 17 Loistomessu tuomiokirkossa
to 28.3. klo 17 Sanan ja rukouksen ilta Pääskylahden kirkossa
Enonkosken
kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen
p. 044 776 8050
Jumalanpalvelus su klo 10.
ma 18.2. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta seurakuntatalossa.
ti 19.2. klo 17 seurakuntailta
seurakuntatalossa. Savonlinnan
seurakunnan kirkkoherra ja lähiesimiehet mukana illassa. Ter-

vetuloa tapaamaan heitä ja keskustelemaan!
ti 26.2. klo 13 Ikäkausisyntymäpäivät seurakuntatalossa. Kutsut
lähetetään postitse.
Enonkosken
luostariyhteisö
Messu luostarissa (Ihamaniementie 848) su 17.2. ja 31.3. klo
13. Kirkkokahvit.
Kerimäen
kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo
Loikkanen p. 050 540 6111
Jumalanpalvelus su klo 10.
”Tankkauspaikka” su 3.2. ja
3.3. klo 10. Kaikenikäisten messu talvikirkossa, jonka jälkeen
maksuton lounas srk-kodilla. 3.3.
mäenlaskua ja makkaranpaistoa
kirkonmäellä ja tapulipuffetissa
hernerokkaa sekä laskiaispullia,
vapaaehtoinen maksu yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

koululaisille
Kevätleiri 1.–3.-luokkalaisille tytöille ja pojille pe–su 12.–14.4. Hirvaslahden leirikeskus.
Kivaa tekemistä, pääsiäisaskartelua ja Suuri Pääsiäismunajahti. Hinta 25€/hlö. Ilmoittautuminen
1.4. menn. Pisara-leiri on telttaleiri 10–14-vuotiaille tytöille ja pojille 24.–29.7. Partaharjulla.
Hinta 130€/hlö, sis. kuljetus, ohjelma ja ruokailu. Sisarhinta 120€/hlö. Mahdollisuus osallistua
myös perheleirille. Ilmoittautuminen 24.3. menn. Donkkis Big Night alakoululaisille to 31.1.
ja 14.3. klo 17–19.30 Savonlinnan srk-keskuksessa. Opetusta, pelejä, nyyttärit ja toimintapisteitä.
Järjestäjät Savonlinnan seurakunnan varhaisnuorisotyö ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL). Ilmoittaudu viim. tapahtumaa edeltävänä päivänä
V-arkki 1.–7. -luokkalaisille ma 18.2. klo 17–19.30 Savonlinnan srk-keskuksessa. Opetusta,
monenlaisia toimintapisteitä ja välipalaa ym. Sisäänkäynti Väinönkadun puolelta sisäpihalta, ovi
F. Ilmoittaudu viim. tapahtumaa edeltävänä päivänä
Ilmoittautumiset:
savonlinnanseurakunta/tule-mukaan tai arkisin klo 9–15 puh. 0440 768 001.

Tukea ja apua
Vaikeassa elämäntilanteessa voi tarvita apua ja tukea arjessa jaksamiseen.
Diakoniapäivystys ottaa vastaan ilman ajanvarausta ja auttaa pienissä ja suurissa asioissa.
Savonlinnan seurakuntakeskus (Kirkkokatu 17) ma, ti ja to, pe klo 9-11, p. 044 555 2579
Enonkosken seurakuntatalo (Kirkkotie 8) ma klo 9-11, p. 044 755 0152
Kerimäen seurakuntakoti (Urheilukuja 2) ma ja pe klo 9-11 ja to klo 8-10, p. 050 540 6114
Punkaharjun seurakuntatalo (Oikotie 10) ma ja ke p. 050 310 0193
Rantasalmen Kirkkorinne (Kirkkotie 3) ma-pe klo 8-10, p. 040 838 5412
Savonrannan seurakuntakoti (Pappilantie 17) ti klo 9-11, p. 044 755 0152
Ryhmissämme mm. ikäihmiset, omaishoitajat, surun kanssa elävät ja yksinäiset löytävä
tukea. Tutustu: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan

Lähetystyö
Pe 1.2., 1.3. ja 5.4 klo 11–16 leivonnaisia myytävänä Lähetyssopessa. La 16.2.
klo 9.30–14 Savonlinnan rovastikunnan lähetystyön vapaaehtoisten virkistys- ja
koulutuspäivä Kerimäen srk-kodilla. Osallistumismaksu 15 €/hlö + matka 5 € (Savonlinnasta). Ilmoittautumiset 5.2. mennessä Marjolle puh. 044 776 8095 klo 9-15 tai sähköpostitse
marjo.a.korhonen@evl.fi. Kerro myös ruoka-aineallergiat ja tarvitsetko kyytiä. La 2.3
klo 11–13 laskiaismyyjäiset Savonlinnan srk-keskuksessa. Myytävänä hernekeittoa annoksina ja omiin astioihin sekä kahvia ja laskiaispullia Ti 5.3. klo 11–13 laskiaismyyjäiset
Punkaharjun srk-talolla La 23.3. klo 9-15 Naisten ja miesten päivillä Lähetyssopen tuotteita sekä arpajaiset lähetystyön hyväksi Su 24.3. klo 11.30 Marian päivän lounas
Kerimäen srk-kodilla La 13.4. klo 11–13 pääsiäismyyjäiset Savonlinnan srk-keskuksessa
Lähetyssoppi Sääminginkatu 4, puh. 044 776 8091 avoinna ma, ke-pe klo 11-16 ja ti klo 13-18.
Ajankohtaista tieto tapahtumista
ja toiminnasta sekä seurakunnan
kuulumisia myös somessa.

Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/kerimaenkappeli
Facebook.com/punkaharjun-kappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri

ke 6.3. klo 18 Tuhkakeskiviikon
iltakirkko Kerimäen talvikirkossa
su 17.3. klo 10 Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhän messu Kerimäen talvikirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit ja siioninvirsiseurat srk-kodilla.
su 7.4. klo 16 Iltamessu Kerimäen talvikirkossa
Punkaharjun
kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen
050 3100190
Jumalanpalvelus su klo 10.
Punkkis auki nuorille 1.2.,
22.2. ja 15.3. 5-6 -luokkalaiset klo
14-16. Nuorten illat klo 17-20.
su 3.2. Brunssimessu Punkaharjulla seurakuntatalolla. Aamupala
klo 9.30 alkaen. Messu noin
klo 10.15.
to 28.2. klo 10-15 Talvipäivä Pappilansaaressa. Ulkoilua ja
makkaranpaistoa yv:n hyväksi.
Sari-pappi avannon äärellä pilkki-

ja juttukaverina klo 10-13. Lapsille ulkoleikkejä. Pakkasraja on
-20°C
ti 5.3. klo 10.30 Laskiaistapahtuma srk-talolla. Ulkoilua/tuolijumppaa, klo 11 hernekeittoa ja
pannaria, vapaaehtoinen maksu.
Laskiaispullia myytävänä. Tuotto lähetystyölle.
Rantasalmen
kappeliseurakunta
Vs. aluekappalainen Susanna
Vihavainen p. 044 776 8083
Jumalanpalvelus su klo 10.
su 24.2. klo 10 Kaamosmessu
Kirkkorinteellä. Esteetön pääsy
myös pyörätuolilla.
Savonrannan
kirkkopiiri
johtava srk-pastori Henrik
Koponen p. 0447768052
Jumalanpalvelus su klo 10.
su 10.3. klo 10 Perhemessu
Savonrannan seurakuntakodilla

Uusi alku, sinä sinkku!
Kaipaatko hauskaa yhdessäoloa ja tekemistä? Kahvitellaan ja
suunnitellaan sinkkutoimintaa. Jutustelun lomassa myös mahdollisuus pelata lautapelejä srk-keskuksen kahvion olohuoneessa ke 13.2. klo 18. Voit tuoda oman pelin mukana. Seuraavan kerran kokoonnumme 14.3. klo 18-21 samassa paikassa.
Jatkossa tarkoitus kokoontua noin kerran kuussa. Tervetuloa!
Järjestämässä vapaaehtoiset ja Perheasiainneuvottelukeskus

Kosketus

lauluja sinulle su 24.3. klo 15
Kerimäen talvikirkossa
Kerimäen naislaulajien ja Kerimäen
kirkkokuoron konsertti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
Konsertin jälkeen pystykahvit.

Kirkkomusiikki

to 7.2., to 7.3., to 4.4. klo 15 Yhteislaulutilaisuus Punkaharjun seurakuntatalo. Musiikki Kari Pykäläinen.
to 7.2. klo 18 Yhteislaulutilaisuus Hengellisten laulujen ilta
Rantasalmen Kirkkorinne. Laulattajana Sauli Rissanen.
ma 11.2. klo 18 Aakkosvirret ”Nuori” srk-keskus/kappelikahvio.
ma 11.2., 11.3. ja 8.4. klo 10 Yhteislaulutilaisuus
Kellarpellon srk-koti. Laulattajana Arto Liukko.
ti 12.2., 12.3. ja 9.4. klo 13 Yhteislaulutilaisuus
Pääskylahden srk-talo. Laulattajana Arto Liukko.
to 21.2. klo 15 Kirkkokonsertti Punkaharjun kirkko. Anneli
Raninen, laulu, Soile Sirkiä, laulu, Kari Pykäläinen, urut. Vapaa pääsy.
ma 11.3. klo 18 Aakkosvirret: ”Oksa” Talvisalon kappeli.
ti 12.3. klo 17 Minun virteni -yhteislaulutilaisuus Kerimäen srk-koti
to 14.3. klo Konsertti Punkaharjun srk-talo. Tatjana Korpelainen,
piano ja Henrik Koponen, viulu. Kahvit klo 18.30. Vapaa pääsy.
to 14.3. klo 19 Savonlinna-kvartetin konsertti Kerimäen srk-koti
ma 18.3. klo 18 Gospelkonsertti srk-keskus juhlasali
Savonlinnan Gospelkuoro, lapsikuorot Loiske ja Tuikut. Joht.
Minna Malinen ja Maria Padatsu. Vapaa pääsy, kesto n. 45min
pe 22.3. klo 18 Kirkkokonsertti ”Levolle laskeun luojani”
tuomiokirkko Päivi Pylvänäinen, sopraano. Laura Kivikoski, piano ja urut.
su 31.3. klo 19 Savonlinnan Orkesterin konsertti tuomiokirkko
ma 8.4. klo 18 Aakkosvirret ”Peitto” Säämingin srk-talo
Savonlinnan seurakunta: savonlinnanseurakunta
Kerimäen kappeliseurakunta: kirkko_kerimaella
Punkaharjun kappeliseurakunta: evlph

