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Lehtenä, tähtenä, sydämenä tai lintuna kastepuussa
Moniin Savonlinnan seurakunnan kirkkoihin on saatu
kastepuut, niin kuin lehtemme sisäsivuilla kerrotaan.
Minusta ne kaikki ovat aivan älyttömän hienoja, jokainen
niistä. Suurkiitos kaikille kastepuiden tekijöille! Puut ovat
erilaisia, mutta ne kaikki ovat tyylikkäitä, riemukkaita ja
laadukkaita. Ne ovat upeita esimerkkejä siitä, millaista
voimaa ja osaamista seurakunnallisessa yhdessä tekemisessä on.
Viime vuoden lopulla tässä lehdessä esiteltiin toista vastaavaa
laatutuotetta, Hirvaslahteen talkoilla pystytettyä hirsikappelia.
Kastepuun ideana on, että kasteen jälkeen uuden seurakuntalaisen nimi kirjoitetaan, kirkosta ja sen kastepuun
tyylistä riippuen, joko puun lehteen, tähteen, sydämeen tai
lintuun. Sitten se laitetaan kasteen jälkeisen messun jälkeen
puun oksistoon, muistuttamaan siitä, että kastetusta on
tullut Jumalan lapsi ja seurakunnan jäsen, jonka puolesta
me rukoilemme.
Tähän liittyy paljon kaunista raamatullista symboliikkaa.
Jeesus sanoi vertauksessaan: ”Minä olen viinipuu, te olette
oksat. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.” Hän tarkoitti, että hän on kuin puun runko, josta virtaa henkistä ja
hengellistä voimaa sen oksiin ja lehtiin (ja varmaan myös
lintuihin, tähtiin ja sydämiin). Kun ihminen kastetaan, hän
tulee osalliseksi kaikesta siitä henkisestä hyvästä, jota Jeesus on ihmiskunnalle tuonut syntymässään, kuolemassaan

ja ylösnousemuksessaan. Sen vertauskuvana kastetun nimi
laitetaan omassa lehdessään tai tähdessään, sydämessään tai
linnussaan kastepuuhun.
Vertauskuvaa voi jatkaa: Lehti ei pysy elossa, jos se tippuu
pois puustaan. Tähdellä ja linnulla ja sydämellä on henkisesti ankeata, jos ne eivät saa levätä oksien suojassa. Siksi
kastetulle tulee opettaa, mitä hän on kasteessaan Jeesukselta
saanut. Siksi seurakunta on olemassa, ja siksi kastepuu on
olemassa; että meistä itse kukin voisi elää todeksi kasteen
meille Jeesukselta tuoman suuren lahjan.
On nimittäin vaikea uskoa, että kaste voi pitää sisällään
niin ihania asioita kuin mitä se pitää sisällään. Aika monet
kirkon jäsenetkin ajattelevat, että he eivät ole ”uskovaisia”.
Siksi he eivät osaa uskoa todeksi sitä, miten paljon Jeesuksen
heille tuomaa henkistä hyvää he ovat kasteessaan saaneet;
sitä varten, että se otetaan henkilökohtaiseen käyttöön.
Savonlinnan seudulla tätä ankeaa asiaintilaa vahvistaa sekin,
että saamme Lukijan lyhyistä vähän päästään lukea, kuinka
kaste ei hyödytä lainkaan, ellei ihminen ole ensin ns. tullut
uskoon. Näissä, ehkä hyvää tarkoittavissa kommenteissa ei
ymmärretä sitä, että kaste on asia, jonka kautta henkilökohtainen usko toimii. Raamattu nimittäin rohkaisee meitä
uskomaan Jeesuksen Vapahtajaksemme kasteemme kautta
(ks. esim. Room. 6:3-5). Itsensä vähemmän uskovaiseksi

tunteva ihminen voi rohkaistua uskomaan omakohtaisesti
sen kautta, että ”en ole kummoinen kristitty, mutta onpahan
minut kumminkin kastettu Jeesuksen omaksi”.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

YHTEISVASTUUTAPAHTUMAT

Yhteisvastuukeräys käynnistyy 2.2.
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka
auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käytetään avustustyöhön ja loput keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys nostaa esiin vanhemmuuden haasteet sekä lasten ja nuorten vahvasti viestittämän tarpeen turvalliseen aikuiseen, jonka kanssa voi jutella asiasta
kuin asiasta.
20% keräysvaroista ohjataan vanhemmuutta tukevaan,
vuonna 2021 käynnistyvään hankkeeseen. Siinä keskeisinä
toimijoina ovat valtakunnalliset lasten, nuorten ja perheiden
tukemiseen erikoistuneet Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja
Pelastakaa Lapset ry. Hankkeella vahvistetaan vanhemmuutta
sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta kynnyksettömällä
tuella ja yhteisellä tekemisellä kotona, koulussa ja harrastustoiminnassa. Hankkeessa levitetään myös muita vanhemmuutta tukevia hyviä käytäntöjä. Erityisenä kohderyhmänä
ovat alakouluikäisten lasten perheet. Kotimaisen hankkeen
yhtenä tavoitteena on luoda verkostomallista yhteistyötä

vanhemmuuden tukemiseksi eri puolilla Suomea ja kaikenkokoisilla paikkakunnilla seurakunnan, kunnan ja järjestöjen
kesken. Mukaan verkostoyhteistyöhön on kutsuttu laajasti
nuoriso- ja kasvatustyön sekä lastensuojelun toimijoita.
60% keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
Liikunnallista ohjelmaa syyslomalaisille syksyllä 2020
20% Yhteisvastuukeräyksen tuotosta käytetään paikallisseurakuntien kautta vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman
suhteen tukemiseen. Savonlinnan seurakunnan saamalla keräystuotolla järjestetään tänä vuonna maksutonta liikunnalista
syyslomaohjelmaa lapsille ja perheille. Toteutus tarkentuu,
kun keräystuotto on tiedossa.

YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN VOI OSALLISTUA MYÖS OSOITTEESSA SAVONLINNANSEURAKUNTA.FI
VERKKOLAHJOITUKSET KERRYTTÄVÄT OMAN SEURAKUNTAAMME JÄÄVÄÄ KERÄYSTUOTTOA.

ENONKOSKI
Ti 4.2. klo 15 YV-info virastolla (Kirkkotie 8).
Lisätietoja Marja p. 040 865 5653
Ti 25.2. klo 11 Hernekeittolounas srk-talolla
KERIMÄKI
Su 2.2. klo 11.30 keräyksen avaus ja kinkerit srk-kodilla
(Urheilukuja 2)
Lipaskeräykset pe 7.2. ja pe 13.3. klo 14-18 S-Marketin
ja K-Sairasen edessä.
Su 23.2. klo 11-13 Laskiaistapahtuma kirkon mäellä
makkaranpaistoa (1€), mäenlaskua ja lokariautoilua.
Srk-kodin puffetista hernerokkaa ja laskiaispullia.
Ti 25.2. klo 11-12 Laskiaismyyjäiset srk-kodilla,
hernerokkaa(omat astiat) ja laskiaispullia. Puffetti.
Ke 26.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon iltakirkko talvikirkirkossa.
Kolehti Yhteisvastuulle.
PUNKAHARJU
Su 2.2. Brunssimessu srk-talolla (Oikotie 10). Aamupala
klo 9.30, jonka jälkeen messu. Messun jälkeen Yhteisvastuulistojen jakoja infotilaisuus kerääjille.
Ma 3.2 klo 11 alkaen Hernerokkamyyjäiset srk-talolla,
niin kauan kuin rokkaa riittää. Omiin astioihin 5 € litra.
Su 22.3. klo 14 Yhteisvastuukonsertti srk-talolla.
Ohjelma 10 € sisältää kahvin.
Listakerääjät liikkeellä helmi-huhtikuun aikana.
RANTASALMI
Su 2.2 klo 10 Omien kanttoreiden parempi messu ja
Yhteisvastuun kirkkopyhä. Kirkkokahvit kirkkotorilla.
Ke 12.2 klo 11 alkaen lipaskeräys K-market Hummerissa.
Pe 14.2 klo 11 alkaen lipaskeräys S-marketissa.
Ti 18.2 klo 13 Sananjalan Yhteisvastuu-seurat
Kirkkorinteen kahviossa.
Ke 26.2 klo 14 Siionin virsiä Yhteisvastuun hyväksi
Kirkkorinteen kahviossa. Laulattajana Olli.
Pe 6.3 klo 11 alkaen lipaskeräys K-market Hummerissa.
Ke 11.3. klo 13 Yhteisvastuun lettu-ja vohvelikahvit
Kirkkorinteen kahviossa. Vapaaehtoinen maksu.
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Ma 3.2. klo 10 Hengen ravintola Leipä (skr-keskus,
Kirkkokatu 17) Yhteisvastuun tunnelmissa. Päivän
lounaasta maksetut vapaaehtoiset maksut lahjoitetaan
Yhteisvastuukeräykseen.
Ti 4.2. Lipaskeräys Citymarketissa
To 6.2. Lipaskeräys Prismassa
SAVONRANTA
Su 2.2. klo 10 Messu, srk-koti. Messun jälkeen
Yhteisvastuun avaus ja kahvit.
Su 22.3. srk-kodilla klo 10 messu ja Marianpäivän kalalounas klo 15 Yhteisvastuukonsertti Anneli Raninen, laulu,
Soile Sirkiä, laulu, Esko Alanen, säestys, Henrik Koponen,
laulu ja viulu.

Jazzmessu
Tuomiokirkossa 2.2.

Ommiin kanttorihen
messu Rantasalmella 2.2.

Tuomiokirkon urut
huolletaan 3.2.– 3.4.

Messun musiikista vastaa jazztrio, jossa soittavat
Jukka Laaksonen, Ilkka Vesioja ja Janne Järvensivu.

Ommiin kanttorihen parempi messu kuultiin
Tuomiokirkossa toukokuussa 2019.

Tuomiokirkon 45-äänikertaiset urut on rakentanut
Urkurakentamo Martti Porthan Oy vuonna 1991.

Savonlinnan Tuomiokirkossa vietetään su 2.2. seurakuntamme
kaikkien aikojen ensimmäistä Jazzmessua. Jazzahtavan
messusta tekee se, että musiikista vastaa Jukka Laaksosen
johtama jazztrio. Laaksonen on myös koonnut ja sovittanut messussa kuultavat kappaleet. Kokoonpanossa pianoa
soittaa Laaksonen itse, kontrabassoa Ilkka Vesioja ja rumpuja Janne Järvensivu. "Trio säestää virsiä ja soittaa mukana
liturgiaan kuuluvassa musiikissa. Lisäksi jazz-rytmejä
kuullaan messun musiikkinumeroissa, kuten esimerkiksi
lukukappaleen vastausmusiikkina sekä alku- ja loppusoittoina", Laaksonen kertoo. "Tyyliltään musiikki on perinteistä
klassista jazzia. Kappaleet ovat jazzstandardeja, joita on kuultu
mm. Doris Dayn ja Nat King Colen esittäminä. Mukana on
myöskin pyhäpäivään sopiva Lasse Mårtensonin Laiskotellen."
Jazzmessu Tuomiokirkossa su 2.2. klo 10. Liturgina
Antti Rahikainen ja musiikissa Jukka Laaksonen,
Ilkka Vesioja ja Janne Järvensivu. Messun jälkeen
pystykahvit kirkossa muusikoiden kanssa.

Savonlinnan seurakunnan kanttorit ja kirkkomuusikot ovat
yhdessä säveltäneet ehtoollismessun, joka tunnetaan nimellä
”Ommiin kanttorihen parempi messu”. Messu kuultiin ensimmäistä kertaa Tuomiokirkossa toukokuussa 2019 ja vastaanotto oli ihastunut. Messuun ovat säveltäneet musiikkia
johtava kanttori Minna Raassina, Enonkosken kirkkomuusikko Mika Siekkinen, Kerimäen kanttori Maria Padatsu,
Rantasalmen kanttori Sauli Rissanen sekä tuomiokirkkoseurakunnan kanttorit Katariina Kokkonen ja Minna Malinen.
Ommiin kanttorihen parempi messu Rantasalmen
kirkossa Yhteisvastuun kirkkopyhänä su 2.2. klo 10.
Musiikissa Sauli Rissanen ja Aikamoiset, Kerimäen
Kirkkokuoro, Savonlinna-Säämingin Kirkkokuoro
ja Seniorit Katariina Kokkosen johdolla.
Messun jälkeen kirkkokahvit kirkkotorilla.

"Huollossa on kyseessä urkujen puhdistus, jossa kaikki pillit
irrotetaan ja puhdistetaan ja muutkin rakenteet käydään
puhdistaen ja tarkistaen läpi. Pillien ja muiden osien paikalleen
laiton jälkeen sointi ja viritys tarkistetaan vastaavasti pilli
kerrallaan”, kertoo johtava kanttori Minna Raassina. "Messut
järjestetään huollon aikana normaalisti, mutta urkujen sijaan
messuissa soivat urkupositiivi, flyygeli ja urkuharmooni."
Tuomiokirkon uruissa on käytetty historiallisia ratkaisuja,
joihin on otettu mallia Saksan Freibergin tuomiokirkon
uruista. Vastaava urkumetalli pilleissä on huomattavan pehmeää.
Uruissamme pillien tuenta on ollut osittain riittämätöntä
ja pillejä on vuosien varrella "langennut" sieltä täältä. Niitä
on korjailtu yksitellen ja tuettu milloin milläkin narusidonnalla. Nyt vääntyneet pillit korjataan ja rastereita eli pillien tukirakenteita lisätään. Rekisterimuistipaikkoja lisätään
käytännön tarpeita vastaten 256:sta 10 000:een. Sormiopillistöihin lisätään myös automaattikiristäjät.

Ekumeeninen kaupunkipyhiinvaellus järjestetään uudelleen ensi talvena

Joose Pitkänen ja Jani Lamberg

Kirkkoherra Bogdan Grosu

Johtava pastori Timo Varuhin

Pastori Timo Ala-Vainio

Joose, Sammeli ja Timo

Savonlinnan kristilliset seurakunnat järjestivät Pyhän Henrikin
muistopäivänä 19.1. Ekumeenisen kaupunkipyhiinvaelluksen,
jonka ideana oli kutsua kaikki tutustumaan Savonlinnassa
toimiviin seurakuntiin ja niiden kirkkoihin. Tavoitteena oli
järjestää tapahtuma, jossa pääosassa on yhdessäolo, tutustuminen ja rukous.
Mukana oli yli 150 vaeltajaa
Vaellukselle osallistujat kokoontuivat aluksi Pyhien profeetta
Sakariaan ja vanhurskaan Elisabetin kirkkoon. Kaunis kirkko
täyttyi eteistä myöten ja järjestäjien yllätykseksi vaellukselle lähti
mukaan yli 150 vaeltajaa. Talvisalon mäeltä matka jatkui ensin
Tuomiokirkkoon ja sitten Vapaaseurakunnan kautta Helluntaiseurakuntaan. Matkaa tehtiin ristisaatossa ja ristin kantajana

toimi diakoni Joose Pitkänen Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta. "Pyhiinvaellus oli komean näköinen kulkue ja oli
hienoa käydä kylässä eri seurakuntien pyhäköissä. Lisämerkitystä oli sillä, että niihin liittyy omakohtaista historiaa, ihmisiä matkan varrelta kaikista seurakunnista", Pitkänen kertoo.
Rukous kotiseudun puolesta yhdistää
Vaellus pysähtyi jokaisessa kirkossa noin 15 minuutiksi ja vaeltajat pääsivät tutustumaan kunkin seurakunnan laulu- ja rukousperinteeseen. Jokaisessa kirkossa rukoiltiin koko kotiseudun
puolesta. Tilaisuuksien vetäjinä toimivat Saimaan ortodoksinen
seurakunnan kirkkoherra isä Bogdan Grosu, Savonlinnan
seurakunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen, Savonlinnan
Vapaaseurakunnan johtava pastori Timo Varuhin ja Savonlinnan

Helluntaiseurakunnan pastori Timo Ala-Vainio. Tapahtuman
järjestelyissä oli mukana myös Loisto-Yhteys ry. Vaelluksen
päätepisteessä Helluntaiseurakunnan kirkossa vietetiin yhteinen
rukoushetki ja syötiin iltapala. Musiikista vastasi taidelukion
nuorten bändi.
Vaellus järjestetään uudelleen tammikuussa 2021
Ekumeenisen kaupunkipyhiinvaelluksen osallistujamäärä
yllätti järjestäjät ja moni kävi jo vaelluksen aikana kertomassa
järjestäjille toiveen, että vuoden 2020 vaellus olisi alku uudelle
perinteelle kaupungissamme. Ekumeeninen pyhiinvaellus
tullaan järjestämään taas tammikuussa 2021. Päivämäärä ja
tarkempi ohjelma Seurakuntauutisissa tulevana syksynä.

Vapaaehtoistehtäviin
Punkaharjulla?

Sopen uutiskahveilla
uutisia maailmalta

Leipä

Hengen ravintola.

Vapaaehtoistyö tuo elämään iloa ja uutta sisältöä.
Punkaharjun kappeliseurakunnassa on nyt tarjolla
vapaaehtoistehtäviä myös uusille tekijöille.
Kiinnostaisiko sinua toimia vapaaehtoisena?
Ke 12.2. klo 18 vapaaehtoisten rekrytointiilta srk-talossa, Oikotie 10. Kahvitarjoilu.
Lisätietoja: sari.vauhkonen@evl.fi

Lähetyssopen (Sääminginkatu 4) uutiskahveilla on
kahvin ohessa tarjolla ajankohtaisia kuulumisia
maailmalta kaikillle kansainvälisestä työstä ja
lähetystyöstä kiinnostuneille.
Ti 21.1. klo 13 Sakari Seppälä
Ti 4.2. klo 13 Anni Kortelainen
Ti 18.2. klo 13 Tero Tyni
Ti 3.3. klo 13 Sakari Seppälä
Ti 17.3. klo 13 Anni Kortelainen

Yhteisöruokailu Hengen ravintola Leipä Savonlinnan
srk-keskuksessa (Kirkkokatu 17) maanantaisin. Ovet
aukeavat klo 10, alkuhartaus ja keskustelu klo 10.30,
maksuton lounas klo 11-12 ja messu klo 12.
Poimintoja kevään teemoista:
Ma 3.2. Yhteisvastuukeräys
Ma 10.2. Arjen turvallisuus
Ma 9.3. Lasten Nallepyhäkoulu
Leipä on suljettu 2. pääsiäispäivänä ma 13.4.

Kastepuut otettiin käyttöön viidessä kirkossa
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Savonlinnan seurakunnassa käynnistyi keväällä 2019 Kastepuu-hanke, jonka tavoitteena oli kutsua vapaaehtoisia valmistamaan kastepuita seurakuntamme
kirkkoihin. Taitavia ja luovia tekijöitä löytyi ja kastepuut otettiin käyttöön Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla, Rantasalmella ja Savonlinnassa kasteen
päivänä 12. tammikuuta. Savonrannan kastepuu otetaan käyttöön sunnuntaina 2.2. Nyt kaikki seurakunnassamme kastetut saavat nimensä oman kirkon puuhun.

Enonkosken kirkko

Tekijät: Raija Sopanen ja Eeva Liukko. Kuvassa Raija
Sopanen Pekka Auvisen kanssa Kasteenpäivänä. Puu
toteutettiin nk. lasimaalaustekniikalla. Puussa on
käytetty kierrätystekstiilejä, jotka tekijät ovat
värjänneet itse. Kastettujen nimet tulevat sydämiin.

Rantasalmen kirkko

Kerimäen kirkko

Tekijät: Laura Hannonen (kuvassa) ja Sanni Rissanen.
Puu on koottu virkatuista pyöreistä lapuista villakangaspohjalle. Kastettujen nimet tulevat puisiin sydämiin.

Punkaharjun kirkko

Tekijät: Mervi Makkonen (vas.) ja Seija Karvinen. Puu
on toteutettu kankaasta vapaalla tekniikalla mm.
tilkuista ommellen. Puu on tehty kierrätysmateriaaleista.
Käytössä on mm. kankaita, joita on käytetty kappeliseurakunnan pääsiäisvaelluksen lavasteina. Kastettujen
nimet tulevat valkoisiin lintuihin.

Tuomiokirkko
Jokainen kaste on
suuri ilon aihe
Seurakunnassamme kastettiin viime vuonna 153
lasta ja 8 aikuista. Kolmen lapsen äiti ja johtava
kappalainen Leena Paintola kertoo, että jokainen
kaste on seurakunnalle suuri ilon aihe:
"Kastejuhlan järjestäminen vauva-arjen keskellä
on iso panostus ja siksi me pyrimme
tekemään siitä mahdollisimman mutkatonta:
kastekeskustelu voidaan järjestää
kotona tai kirkkoherranvirastolla, seurakunnan
tilojen käyttö on oman seurakunnan jäsenille
maksutonta ja kastemekonkin saa lainaan.
Jos kastejuhlan järjestäminen ei innosta,
tai siihen ei pienen vauvan kanssa ole voimia,
voidaan vauva kastaa messun yhteydessä.
Messun päätteeksi juodaan kakkukahvit koko
kirkkoväen kanssa. Meillä on runsaasti myös
mummolaristiäisiä, joissa isovanhemmat
järjestävät kastejuhlan kodissaan. Nämä monen
sukupolven juhlat ovat aivan ihania ja juhlajärjestelyjen hoitaminen on iso palvelus
vauva-arkeen totuttelevalle perheelle."

Tekijät: Ryhmä vapaaehtoisia. Puu toistaa Rantasalmen
kirkon Valopuu-valaisimien muotoa ja väri-maailma
on otettu kastemaljasta. Tekniikassa on yhdistetty
huovutusta ja tilkkutyötä. Käytössä on kierrätyskankaita, jotka tekijät ovat itse värjänneet. Kastettujen
nimet tulvet tähtiin.

Tekijät: Ryhmä Talvisalon koulun oppilaita luokilta
8a, 8b, 8d ja 8e opettajiensa Maarit Juntusen, Elina
Lammassaaren ja Mari Suomalaisen johdolla. Mukana
oli kaiken kaikkiaan yli 70 oppilasta. Puu on toteutettu
tilkkumaalaustekniikalla. Oppilaat maalasivat vihreän
sävyjä paperille ja sommittelivat maalatuista palasista
puun suunnitelman. Puun muoto ja tekniikka valittiin sitä ajatellen, että se pystyttään kokoamaan ison
ryhmän kanssa.

"Kaste on ihmeellinen tapahtuma: lapsi tuodaan
Jumalan kasvojen eteen ja hänen elämäänsä
pyydetään siunausta. Hetken herkkyys ja
kauneus on voimaannuttava kokemus kaikille.
Jos kasteen järjestäminen tuntuu työläältä,
perhe voi kääntyä seurakunnan puoleen.
Yhdessä voimme järjestää tilaisuuden niin, että
perhe pääsee kokemaan tämän pyhän hetken."

Kettu ja haudankaivaja -dokumenttielokuvan
ensi-ilta Kulttuurikellarissa lauantaina 21.3.

Talvisalon hautausmaalla on kuluneen vuoden aikana
kuvattu Kettu ja haudankaivaja -dokumenttielokuvaa, joka
kertoo savonlinnalaisen ITE-taitelijan ja haudankaivajan,
Marko Ruuskasen työstä, sydäntaiteesta ja Ruuskasen eläinystävistä Talvisalon hautausmaalla. Toisessa pääosassa
nähdään Ruuskasen ystävä, Kaapo-kettu. Idean – ja
kameran – takaa löytyy dokumentaristi, luontokuvaaja
ja -kirjailija Juha Taskinen.

Kettu ja haudankaivaja -dokumenttielokuvassa seurataan
Marko Ruuskasen elämää ja etsitään vastauksia kysymyksiin
mitä hautausmaalla tapahtuu, mitä mies pohtii, etsii, kaipaa.
Ja entä miksi sydän on mukana kaikessa. ”Olen ihaillut Markon omistautumista työlle ja taiteelle” Juha Taskinen kertoo.
”Kevättalvella 2019 näin Ruuskasen Facebook-päivityksestä,
että kettu oli ilmestynyt Talvisalon hautausmaalle. Ruuskanen alkoi antaa ”Kaapolle” herkkupaloja. Aamukahvia hörppiessäni lausahdin ääneen ”Kettu ja haudankaivaja” ja silloin
syttyi lamppu, että siinä oiva aihe dokumentille, etenkin,
kun molemmat päähenkilöt ovat omalaatuisia ja kiinnostavia. Miksi Kaapo-kettu kesyyntyi Markolle ja mikä tyyppi
Marko on? Laitoin Ruuskaselle viestin ja pyysin audienssia.
Nähtiin Talvisalon hautausmaalla ja kuvaukset käynnistyivät.”

Hautausmaan päällepäin hiljaiselta vaikuttava maailma
yllätti Juha Taskisen. "Jokainen dokumenttielokuva pyritään
tekemään kuvattavien ehdoilla, eikä etukäteen voi tietää,
mitä tulee tapahtumaan. Huomasin pian kuvausten aikana,
että hautausmaat ovat poisnukkuneiden päälle levittäytyviä
elämän keitaita puineen ja eläimineen. Keitaita, jossa elämä
voittaa aina kuoleman.
Dokumentissa tärkeässä roolissa ovat Ruuskasen eläinystävät, linnut, ketut, oravat, jänikset sekä hyvin hoidetut kauniit
haudat ja hautoja hoitavat ihmiset. Marko on vaatimaton ja
tavattoman ahkera työmies ja entisöijä. Hän käyttää kaiken
vapaa-aikansa taiteeseen. Koskettavia ja iloisia hetkiä on tallennettu kohta vuoden ajan sydänpönttöjen linnunlaulussa.
Yksi koskettava hetki oli lapioida Markon kanssa yhdessä
umpeen marraskuussa kuolleen äitini hauta Varparannan
hautausmaalla.”
Dokumenttielokuvan toteutuksesta vastaa Juha Taskinen,
editoinnista Raimo Raitahila ja musiikista Ari Pantsar. Kukaan tekijöistä ja mukana olevista ei ota työstään korvausta.
Dokumentti tehdään talkoovoimin ja tuotto lahjoitetaan
Ruuskasen esimerkin mukaisesti Savonlinnan Kulttuurikellarille, savonlinnalaisen kulttuurityön tukemiseen.

Elokuvan toteutuksesta vastaa dokumentaristi, luontokuvaaja ja -kirjailija Juha Taskinen. Materiaalia on
kuvattu useissa kuvauspaikoissa yli vuoden ajan.
Kettu ja haudankaivaja -dokumenttielokuvan ensiilta järjestetään Kulttuurikellarissa (Olavinkatu 34)
lauantaina 21.3. Kellonaika tarkentuu maaliskuussa.

ConcertAid Savonlinna tuotti 4220 euroa
Savonlinna-salissa 5.1. järjestetty ConcertAid -hyväntekeväisyyskonsertti tuotti Naisten
Pankin kohteille ja Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastolle yhteenstä 4220 euroa (tuotto
jaetaan puoliksi em. kohteisiin). Konsertti oli rovasti Toivo Loikkasen idea. "Savonlinnan
seudulla on viime aikoina hienosti tuettu alueemme lapsia, nuoria ja muita apua tarvitsevia. On kuitenkin hyvä muistaa myös apua tarvitsevat lapset, nuoret ja naiset maailmalla",
Loikkanen kertoo. Konsertti oli samalla Loikkasen 60-vuotisjuhla, jonka muistamiset oli
ohjattu merkkipäiväkeräykseen. Keräys tuotti 1365 euroa ja sen tuotto lahjoitetaan Naisten
pankin työlle.
Konsertin musiikista vastasi kirkkomusiikko Mika Siekkinen sekä Kerimäen naislaulajat ja
Kerimäen mieslaulajat, solisteina Tiia Jaatinen, Matti Muhonen, Jari Pylväinen, Matti Turunen, Maria Padatsu ja Minna Raassina. Mukana oli myös kanttoreiden gospelryhmä, jossa
lauloivat: Minna Malinen, Maria Padatsu, Sauli Rissanen ja Minna Raassina. Housebandissa
soittivat Ilkka Vesioja ja Jari Kettunen Mika Siekkisen johdolla.

ConcertAid järjestettiin Savonlinna-salissa 5.1. Kuva: Ahti Makkonen.
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Naisten ja miesten päivät 8.-9. helmikuuta: "Koska maailma on armoton,

on oikein puhua armosta."

Naisten ja miesten päivät on perinteikäs raamattutapahtuma, jossa kokoonnutaan yhdessä toivoa tuovan
Sanoman äärelle. Lauantaipäivän puhujavieraita ovat
Hannu ja Maija Nyman Kansan Raamattuseurasta.

Naisten ja miesten päiviä on vietty Savonlinnassa jo 40luvulta lähtien. Tapahtumassa etsitään uusia näkökulmia
Raamatun teksteihin ja peilata niitä elämän käännekohtiin:
iloihin ja suruihin. "Naisten ja miesten päivät on melko perinteinen hengellinen tapahtuma, jossa keskiössä on raamatunopetus", kertoo tapahtuman järjestelyissä mukana oleva
kappalainen Jani Lamberg Savonlinnan seurakunnasta. "Välillä lauletaan ja sitten taas pureudutaan Raamattuun. Olen
aina tykännyt Nymanien tavasta sanoittaa ihmisille tärkeitä
hengellisiä asioita. Tänä vuonna on kyllä jotain uuttakin
tarjolla. Perjantaina Nymanit pitävät Rosoisen rakkauden
ilta -kahvihetken, jossa puhutaan parisuhteesta. Ja Lauantaina Savonlinnan oma poika, gospel- ja folkmuusikko
Pasi Tolvanen esiintyy ensimmäistä kertaa Tuomiokirkossa.
Sitäkin odotan todella paljon." Seurakuntapastori Kaisa
Oittinen rohkaisee mukaan myös uusia kävijöitä: "Päivillä
on mahdollisuus tavata tuttuja kahvin ja lounaan äärellä ja
laulaa kanttorin johdolla lauluhetekessä."
Aiheena ansaitsematon armo
Naisten ja miesten päivien tämän vuoden teema on Ansaitsematon armo. Miksi ihminen suhtautuu itseensä armottomasti? Millaisia eväitä olemme saaneet elämän matkalle,
joita sitten myöhemmin joutuu purkamaan ja tekemään
sovintoa? Joutuuko ihminen nöyristelemään armon edessä
tai tekemään itsensä ensin armon arvoiseksi? "Koska maailma on armoton, on oikein puhua myös armosta. Ilman
armoa hukumme suruumme, pettymyksiimme, pahuuteemme, kovuuteemme", sanovat päivien puhujavieraat, kirjailija Maija Nyman ja Yk-pappina toiminut Hannu Nyman.
Nymanit puhuvat sekä yhdessä miehille ja naisille, mutta
myös eri ryhmissä, jolloin huomio keskittyy erityisiin elämän kipukohtiin.

Perjantaina 7.2.
Maija ja Hannu Nymanin "Rosoisen rakkauden
ilta" klo 18.30 Säämingin srk-talo, Sääminginkatu 4. Parisuhdeilta kaiken ikäisille pareille.
Haastateltavana parina Raija ja Henkka Ohlis.
Musiikkivieraana Pasi Tolvanen. Mukana myös
srk:n työntekijöitä. Kahvi- ja iltapalatarjoilu.
Lapsille askartelua. Vapaa pääsy.

Yk-pappina toiminut Hannu Nyman ja kirjailija
Maija Nyman Kansan Raamattuseurasta.

Rosoisen rakkauden ilta kaiken ikäisille pariskunnille
Naisten ja miesten päivien aattona Nymanit vetävät Säämingin seurakuntatalolla suositun Rosoisen rakkauden
parisuhdeillan, joka sopii kaiken ikäisille pareille. Ideana on
pohtia parisuhteen haasteita huumorin, hyvän musiikin ja
tarjoilun äärellä. Nymanit juontavat illan ja puhuvat suhteen
arkikysymyksistä avoimesti ja itsensä likoon laittaen. Heillä
on kolme aikuista poikaa. Keskimmäinen on kitaristi Marzi
Nyman ja heillä on myös kuusi lastenlasta. "Elämä ja rakkaus
on kyllä näyttänyt kaikki kasvonsa, kauniit ja rumatkin.
Koskaan emme tule valmiiksi, mutta tämä keskeneräinen
on ihan riittävää. Jos löydämme uusia työkaluja yhteytemme hyväksi, elämä maistuu paremmalta. Erilaisuutemme
saattaa tuntua ajoittain riesalta, mutta samalla se sisältää
kasvuhaasteita, uusia näkökulmia", Nymanit sanovat.
Iltoja on järjestetty jo yli 200 kertaa ympäri Suomea.

Lauantaina 8.2.
Naisten ja miesten päivät srk-keskuksessa
Kirkkokatu 17. Vapaa pääsy.
Klo 9.30 Aamukahvit
Klo 10 Aamurukous ja aloitus, Jani Lamberg
Klo 10.30 Ansaitsematon armo Maija ja Hannu
Nyman – yhteinen aloitus, naiset jatkavat juhlasalissa ja miehet kappelikahviossa (pohjakerros)
Klo 12 Lounas 10 € /hlö
Klo 13 Yhteislauluhetki juhlasalissa
Klo 13.30 Sukellus Jumalan armoon jatkuu
Maija ja Hannu Nyman, juhlasali
Klo 15-15.30 Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahviraha KRS:n työlle.
Klo 17 Idän gospel -konsertti Tuomiokirkossa.
Pasi Tolvanen. Vapaa pääsy.
Sunnuntai 9.2.
Klo 10 Messu tuomiokirkossa
Saarna Lähetysyhdistys kylväjän työntekijä Elisa
Greye. Liturgina Kaisa Oittinen. Messun jälkeen
Syvään armoon - lähetyskirkkokahvit, srk-keskus.
Infoa Lähetyksen kesäpäivistä Savonlinnassa
12.-14.6. Mukana lähetyssihteeri Sakari Seppälä.

Pasi Tolvasen Idän gospel -konsertti Tuomiokirkossa la 8.2. klo 17

Muistojen Mustalahti ja monta muuta tarinaa
Savonlinnan oma poika, gospel- ja folkmuusikko Pasi Tolvanen,
saapuu ensimmäistä kertaa keikalle Tuomiokirkkoon.
Tolvanen määrittelee oman musiikkinsa ”Idän gospeliksi”,
jossa itäsuomalaisuus kuuluu niin sanoissa kuin sävelissä.
Lauluissa ovat vahvasti läsnä elämänmakuinen arki sekä kiitollisuus siitä, että rankankin päivän läpi voi kulkea Jumalan
kannateltavana, johdatukseen luottaen. Taustalla kaikuvat
lauluntekijän lapsuus- ja nuoruusvuodet Nojanmaassa.
Pasi Tolvasen tie Idän gospelin tekijäksi on ollut pitkä ja polveileva, niin kuin itäsuomalainen korpitaival. ”Olen aina halunnut esiintyä ja jossain vaiheessa nuoruutta huomasin voivani kehittyä musiikintekijänä. Opiskelin kansanmusiikkia
konservatoriossa, mutta ei se siihen jäänyt: Olen kokeillut
soittamista säestäjänä, taustabändissä ja solistina. Olen kiertänyt rock-, punk-, metalli- ja kansanmusiikkibändistä toiseen
ja vetänyt yhteislaulu- ja ylistyslaulutilaisuuksia seurakunnissa.
Matkan myötä on kirkastunut se, että tärkeintä on saada esittää itse tehtyä, itse oivallettua musiikkia. Siihen on kaikkein
suurin palo, halu ja tarve. Omaa musiikkia esittäessäni olen
kuin kotonani. Silloin minun ei tarvitse teeskennellä tai asettua muiden asettamaan muottiin. Tämä on kutsumustyötä”,
Tolvanen kuvailee.
Omia lauluja alkoi syntyä noin 10 vuotta sitten. ”Aluksi kirjoitin lähes pelkästään hengellisistä aiheista ja musiikissa kuuluivat
vahvasti oman elämäni tapahtumat sekä oma hengellisyyteni.
Viimeisten neljän vuoden aikana aihepiiri on laajentunut maailman tarkkailemiseen. Tekstit ovat edelleen henkilökohtaisia,
ja syntyvät omien kokemusten pohjalta, mutta nyt osaan antaa
äänen myös jonkun toisen tarinalle.”

Lauluja luottamuksesta ja johdatuksesta
ruuhkavuosien pyörityksessä
Tolvasella on takana muutaman vuoden keikkatauko, jolloin
musiikki teki tilaa muille tärkeille asioille. ”Meillä on kolme
lasta, nyt 2-, 5- ja 8-vuotiaat. Päivätyö teknisenä isännöitsijänä
on myös vaatinut oman panoksensa. Keväällä 2019 alkoi kuitenkin tuntua, että on taas aika palata keikoille – maltillisella
tahdilla. Uutta musiikkia syntyy kuitenkin koko ajan. Olen
nyt tilanteessa, jossa musiikista on tullut elämää tasapainottava
tekijä. Sen tekeminen hoitaa ja virkistää.”
Ruuhkavuosien pyörityksessä eläminen kuuluu myös Tolvasen lauluissa. ”Haluan olla yleisölle avoin ja rehellisesti oma
itseni. Haluan tehdä lauluja, jotka koskettavat ja joissa kuuluvat elämän ilot ja surut. Minä olen läsnä musiikissani”, Pasi
Tolvanen kuvailee. ”Musiikin tekeminen on minulle myös
hengellinen kokemus. Laulujen kirjoittaminen, soittaminen
ja soiton hiljeneminen ovat Jumalan kanssa olemista.”
”Yhdessä nää polut täällä tallataan,
ja käsikkäin myös uudet raivataan.”
Pasi Tolvanen jätti Nojanmaan taakseen parikymppisenä. Nuorella miehellä oli tarve päästä irti ja eteenpäin, mutta elämän
myötä Savonlinnassa vietetyt vuodet alkaneet näyttäytyä uudessa valossa. ”Kotikaupunki ja täällä vietetty lapsuus ja nuoruus
on pulpahtanut lauluihin nyt yli 30-vuotiaana. Savonlinna on
minulle hyvin tärkeä paikka ja täällä vietetty aika on nyt saanut
aivan erityisen arvon.” Moni savonlinnalainen tunnistaakin
Tolvasen lauluista tutun tuntuisia maisemia, ja mielenmaisemia. Esimerkiksi Mustalahti-laulussa pojat sukeltavat pullonkorkkeja järven pohjasta ja sukeltavat myöhemmin elämässä
myös synkempiin vesiin – selviten yhdessä niistäkin.

Pasi Tolvanen

35-vuotias laulaja ja lauluntekijä. Rakennusinsinööri,
joka saa joskus leipänsä myös musiikista.
Kotoisin Savonlinnan Nojanmaasta, asuu nykyisin Joensuussa.
Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta.
Näitä en vaihda:
Vaimoni
Gibson J 45 eli ”Work horse”, Työhevonen
Usko

seurakuntauutiset 1/2020

Uniryhmässä opetellaan
ymmärtämään

unien kieltä

Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksessa käynnistyy
helmikuussa uniryhmä, jossa omia unia pyritään ymmärtämään psykiatri ja psykoanalyytikko Montague Ullmanin
kehittämän uniryhmäprosessin avulla. Ryhmän vetäjänä toimii ev.lut. kirkon koulutusohjelman uniryhmissä ohjaajaksi
pätevöitymässä oleva johtava perheneuvoja Ulla Juntunen.

Kaikki ihmiset näkevät unia. Toiset muistavat niitä paremmin, toiset huonommin. Päivän tapahtumissa riittää mielelle
työstettävää, ja kun päivätajunta ei tähän riitä, uni jatkaa
käsittelemättä jääneiden asioiden parissa yöllä. ”Montague
Ullmanin mukaan unet ovat viestejä itsestä itselle ja ne nousevat olemuksemme aidoimmasta ja vääristelemättömimmästä
ytimestä. Unet ovat oman sisäisen viisautemme ja luovuutemme tuotoksia, jotka ammentavat tiedostamattomasta ja
alitajuisesta. Sigmund Freud onkin sanonut, että unet ovat
´kuningastie alitajuntaan’ ja tämän allekirjoitan”, kuvailee
ryhmän vetäjä Ulla Juntunen.
”Uni esittää asiat saman aikaisesti piilotetussa ja paljastavassa muodossa. Tuo piiloviesti täytyy ymmärtää ja siihen
uniryhmässä juuri pyritään. Monille unien tutkiminen on
avannut yhteyden omaan luovuuteen ja rikkaaseen oman
sisäisen maailman ymmärtämiseen”, Ulla Juntunen kertoo.
Miten ullmanilainen unien ymmärtäminen sitten eroaa
unioppaiden unientulkinnasta? ”Unikirjat kertovat, mitä
mikin symboli unessa tarkoittaa. Unien symboliikka on kuitenkin sekä universaalia että syvästi yksilöllistä. Unikirjat
voivat esittää vain universaaleja tulkintoja unisymboleille."

Uniryhmän ohjaaja vie prosessia
turvallisesti eteenpäin
Ullmanilaisia kokemuspohjaisia uniryhmiä on järjestetty
ev.lut.kirkon työntekijöille jo usean vuoden ajan ja näissä
ryhmissä on ollut mahdollisuus myös pätevöityä Ulla Juntusen tavoin uniryhmäohjaajaksi. Savonlinnassa uniryhmä
järjestetään nyt ensimmäisen kerran. ”Ryhmätyöskentelyssä
unen kuviin ja symboleihin ja niiden herättämiin assosiaatioihin ja tunteisiin paneudutaan koko ryhmän voimin. Prosessi synnyttää parhaimmillaan yhteenkuuluvuuden tunteen
ja jakamisen ilon. Uniryhmä noudattaa unen tutkimisessa
vaiheittain etenevää prosessia, josta ei poiketa missään tapauksessa. Uniryhmän ohjaaja on vastuussa prosessin noudattamisesta. Prosessi takaa unennäkijän kunnioittamisen.
Unen tutkiminen perustuu myös vapaaehtoisuuteen siten,
että unennäkijä voi keskeyttää prosessin missä vaiheessa tahansa”, Ulla Juntunen kertoo.
Uniryhmä alkaa 26.2. klo 17.30. Ryhmä kokoontuu
viikoittain ja päättyy huhtikuussa. Mukaan mahtuu
kuusi osallistujaa. Kaikki hakijat haastatellaan.
Ilmoittautuminen ryhmään puhelimitse,
p. 044 776 8032 ajalla 3.2.-14.2. ma-pe klo 11-12 ja
haastattelut ajalla 17.2. klo 16 -> ja 20.2.
klo 16-> Haastatteluaika varataan ilmoittautumisen
yhteydessä. Tervetuloa!

Lähetyksen kesäpäivät
kesäkuussa Savonlinnassa
Lähetyksen kesäpäivät on Lähetysyhdistys Kylväjän suurin vuosittainen tapahtuma, jossa
lähetystyön terveisiä rytmittävät raamattuopetukset, rukous, musiikki ja messut. Kesäpäivillä
on runsaasti omaa ohjelmaa myös lapsille ja koululaisille. Seuraavat Lähetyksen kesäpäivät
järjestetään Savonlinnassa 12.–14.6. teemalla "Syvään veteen!". Kesäpäivien tunnelmaan
pääsee jo keväällä useissa ennakkotapahtumissa ympäri seurakuntaa. Nyt on myös aika
ilmoittautua vapaaehtoiseksi juhlille.

Ohjelmassa tulee näkymään seudullemme tärkeitä teemoja ja henkilöitä. Kaikilla on mahdollisuus
myös tulla mukaan toteuttamaan kesäpäiviä ja tekemään tapahtumasta aidosti savonlinnalainen.
Tehtäviä riittää kaikille oman osaamisen, mielenkiinnon ja jaksamisen mukaan. Osassa tehtävistä
tarvitaan ea-kortti, hygieniapassi tai järjestyksenvalvojakortti. Tehtäviin koulutetaan.
Vapaaehtoisia haetaan esim. seuraaville tehtäväalueille: Ensiapu ja järjestyksenvalvonta, Kioski ja
kahvio, Roudaus, Opastus, Valokuvaus, Videointi ja sometiimi. Tai mitä sinä itse haluaisit tehdä?
Onko sinulla joku taito ja lahja, jota haluaisit käyttää vapaaehtoisena? Ilmoittautumiset ja lisätiedot
marjo.a.korhonen@evl.fi, p. 044 776 8095 (klo 9-15) ja marja.mustonen@evl.fi, p. 040 865 5653

Ennakkotapahtumat
8.-9.2. Miesten ja naisten päivät Savonlinnassa. Su Tuomiokirkossa saarnaa Kylväjän
työntekijä Elisa Greye. Syvään armoon -kirkkokahvit srk-keskuksessa (Kirkkokatu 17)
Su 15.3. klo 10 Kylväjän kirkkopyhä Enonkosken kirkossa
24.-26.4. Syvään veteen -seminaari Oronmyllyllä
Ma 11.5. klo 10 Hengen ravintola Leipä kesäpäivien tunnelmassa (Kirkkokatu 17)
Ti 12.5. Koulutustapahtuma Kesäpäivien vapaaehtoisille
Helatorstaina 21.5. klo 10 Messu Tuomiokirkossa. Vapaaehtoisten siunaaminen.
Lounas Säämingin srk-talolla (Sääminginkatu 4). Lähetystilaisuus
Su 24.5. klo 10 Kylväjän kirkkopyhä Punkaharjun kirkossa
Su 31.5. klo 10 Kylväjän kirkkopyhä Kerimäen kirkossa

Teema on lainattu Luukkaan evankeliumin 5. luvusta, jossa Jeesus – puhuttuaan ensin
ihmisille Gennesaretin järven rannalla – sanoi Simon Pietarille:
“Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne” (Luuk. 5:4)
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Haluaisitko ymmärtää uniasi
syvällisemmin?
Uniryhmän ohjaajan Ulla Juntusen vinkit:
1. Mieti unen tunnesisältöä. Tunteella on
suora yhteys siihen, mikä on laittanut unen liikkeelle. Mikä on unen voimakkain tunne? Mitä
tästä nousee, tästä tunteesta, millaisessa tilanteessa tällainen tunne voi syntyä - mikä on sen yhteys
edelliseen päivään, viime aikoihin.
2. Mikä oli unen ydinkohta, painavin,
värikkäin ehkä kummallisin kohta? Tutkitaan
tämän yksilöllisiä yhtymäkohtia omaan
elämäntilanteeseen.
3. Mieti "miksi tämä uni juuri tänä yönä?"
Tarkoituksena on pohtia mikä ajankohtaisessa
elämäntilanteessa on tuottanut unen.
Lukuvinkkejä: Markku Siivola: Unien opissa, Montaque Ullman: Appreciating Dreams A Group Approach, Sigmund Freud: Unien tulkinta

Elämänmenot
KASTETUT
Viikko 48 Nella Erin Katriina Huupponen
(Rsalmi), Aada Eliisa Hämäläinen (Kmäki),
Juuso Lucas Oliver Käyhkö (Kmäki), Pauliina Marianna Pirinen Viikko 49 Elma-Emilia
Josefiina Harvistola (Kmäki), Joonatan Luca
Santeri Janhunen (Rsalmi), Leevi Leo Petteri Kontiainen Viikko 50 Noah Niilo
Oliver Kohonen, Elias Aleksanteri Partanen
(Kmäki), Toivo Tapani Pekonen (Pharju)
Viikko 51 Tatu Patrik Daniel Hämäläinen
(Kmäki), Elias Viljami Hänninen, Eevi Ilona
Lehtonen (Rsalmi) Viikko 52 Eetu Oskari
Lehikoinen Viikko 2 Eeli Toivo Tapio Eronen, Omid Väinö Benjamin Laitinen, Jare
Matias Melanen, Elsa Martta Maria Turtiainen (Pharju) Viikko 3 Kerttu Adalmiina
Kastikainen, Otto Eemil Kalevi Kemppinen
(Pharju), Paavo Kalle Taavetti Tynnilä Viikko 4 Onni Tapani Honkanen (Pharju),
Eetu Kalevi Kristian Natunen
AVIOLIITTOON AIKOVAT

Viikko 50 Raili Johanna Kiiski & Veijo
Sakari Pelkonen Viikko 2 Ville Joonas

Ensio Mikkonen ja Fanni Susanna Karoliina
Hollström
KUOLLEET
Viikko 48 Kaino Helena Mäkipalo 98v
(Ekoski), Terttu Marjatta Purhonen 87v
(Pharju), Pekka Juhani Tynkkynen 87v
(Pharju), Aarne Valentin Tervonen 86v
(Pharju), Helena Takkala 86v, Matti Kalevi Laukkanen 79v (Kmäki), Heikki Juhani
Malinen 76v (Pharju), Unto Kalevi Kemppinen 73v Viikko 49 Toini Tellervo Jordan
95v, Maire Sylvia Bijl-Heikkinen 92v, Eeva
Annikki Malinen 87v (Pharju), Esko Tapio
Konttinen 74v (Sranta), Oili Sinikka Hiltunen 66v (Ekoski), Joonas Jan Mikael Rouvinen 21v (Pharju) Viikko 50 Aira Kyllikki
Vartiainen 92v, Maila Helli Taskinen 91v,
Paula Inkeri Taskinen 90v (Rsalmi), Martta
Annikki Kinnunen 90v (Rsalmi), Eino Kalevi Tiainen 87v, Ritva Helena Mikkonen
83v, Toivo Heikki Lepistö 84v, Raili Maria
Pauniranta 82v, Raimo Kalevi Juntunen 82v,
Eeva Marjatta Löppönen 82v, Mirja Kaarina
Nykänen 79v, Taisto Heikki Pöllänen 77v
(Pharju) Viikko 51 Eine Kyllikki Auvinen

94v (Rsalmi), Aatto Veikko Liljeström 92v
(Rsalmi), Katri Kyllikki Eronen 90v (Ekoski),
Asta Sisko Valkokivi 87v, Veli Tuomas Sallinen 85v, Terho Olavi Hämäläinen 84v
(Kmäki), Liisa Toivanen 83v, Eila Ritva
Sinikka Penttinen 83v, Asko Pertti Antero Lääperi 66v (Pharju) Viikko 52 Aatto
Veikko Olavi Liljeström 92v (Rsalmi), Viljo
Johannes Sahinjoki 86v Viikko 1 Elsa Laamanen 94v (Kmäki), Riitta Maija Sauhamo
89v, Airi Anelma Koikkalainen 89v (Rsalmi), Pentti Johannes Karhu 88v, Kaija Liisa
Sairanen 88v (Sranta), Pertti Ylermi Vainio
87v, Aira Marjatta Jantunen 86v, Heikki
Eljas Antero Kuhakoski 85v, Helga Helena Eteläpää 83v, Erkki Kalevi Paukkonen
82v, Arvo Kalevi Behm 71v (Kmäki), Matti
Juha Kalervo Koponen 70v, Markku Kalevi
Rask 61v, Tanja Tuulia Laitila 38v (Kmäki) Viikko 2 Lahja Karvinen 99v, Sirkka
Annikki Astikainen 96v (Kmäki), Anna
Liisa Juutilainen 92v, Eino Armas Makkonen 89v (Pharju), Terho Kalevi Nousiainen
89v (Kmäki), Irja Anneli Rautiainen 88v
(Pharju), Sinikka Ingeborg Ahokas 86v,
Aira Marjatta Jantunen 86v (Pharju), Veli
Paavali Laamanen 86v, Maija Kaarina Lehtinen 81v (Rsalmi), Seppo Olavi Pelvo 80v,
Aarno Ilmari Nuopponen 77v, Arvo Einari Pietarinen 77v (Ekoski), Erkki Viljam
Vasara 64v, Pentti Olavi Jaatinen 60v, Ari
Kalevi Muhonen 60v, Urpo Tapio Nuutinen 60v, Airi Inkeri Kilpeläinen 58v Viikko 3 Tauno Einari Pesonen 94v (Kmäki),
Eila Margit Mononen 89v (Ekoski), Helvi
Onerva Leskinen 88v, Laila Saara Tellervo Hanhinen 87v, Pirkko Irene Seppänen
85v, Kerttu Reinikainen 83v, Keijo Kalevi
Honkanen 82v, Aino Annikki Juvonen 82v,
Esko Ilmari Värtinen 78v (Sranta), Pirjo
Unelma Olkkonen 73v, Aila Unelma Nyman 55v Viikko 4 Esko Olavi Toivanen
95v, Raili Marjatta Malkki 87v, Anja Ilona
Kutvonen 86v, Terttu Hillervo Honkanen
84v (Kmäki), Jorma Kalevi Rinkinen 84v,
Keijo Markus Sikanen 80v (Pharju), Osmo
Tapio Eronen 76v (Rsalmi), Pirjo Unelma
Olkkonen 73v, Kauko Olavi Pöllänen 73v
(Rsalmi), Reijo Kalevi Mutanen 71v, Tero
Tapani Pesonen 70v (Ekoski)

o:

Kats

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

Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 776 8016
Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa sunnuntaisin klo 10
Hengen ravintola Leipä ma klo 10 srk-keskuksessa
Päivärukoushetki ke Tuomiokirkossa klo 12. (Ei 5.2.)
Arkimessu to Pääskylahden kirkossa klo 10.30.
Uuden elämän illat su 16.2., 15.3., 19.4. ja 17.5.
Pääskylahden kirkossa klo 16.
Su 2.2. klo 10 Jazzmessu Tuomiokirkko
Ma 3.2. klo 8.30-10 Toimintakeskuksen ilmaisaamupala
Kellarpellon srk-koti. Parill. vko ma, 30.3. asti
Pe 7.2. klo 19 Ilta rosoisen arkirakkauden äärellä
Säämingin srk-talo. Tark. tiedot tämän lehden s. 6
La 8.2. - su 9.2. Naisten ja miesten päivät ohjelma s. 6
Su 9.2. klo 12 Messu Pääskylahdessa. Myös 8.3.
Su 9.2. klo 13 Messu Oravissa rukoushuone
Ti 11.2. Raamattuluento srk-keskuksen kappelikahvio.
Myös 25.2., 10.3., 17.3., 24.3. ja 31.3. Opetuksesta vastaa
vaihdellen Erja Kalpio ja Sammeli Juntunen.
Su 16.2. klo 10 Veisumessu Tuomiokirkko
Su 16.2. ja 22.3. klo 10 Puuhamessu Pääskylahden kirkko
Su 1.3. klo 10 Meditatiivinen messu Tuomiokirkko
Pe 13.3. klo 15 Talvisodan päättymisen 80-vuotismuistopäivän messu Tuomiokirkossa. Kahvit ja juhla, srk-keskus
Su 15.3. klo 10 Juonnettu messu Tuomiokirkko
Su 22.3. klo 10 Maria messu Tuomiokirkko
Su 29.3. klo 10 Synkkien virsien messu Tuomiokirkko
Enonkosken kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050
Jumalanpalvelus su klo 10
Su 2.2. klo 10 Herättäjän kirkkopyhän messu
kirkossa. Messun jälk. kahvit ja tilaisuus srk-talossa.
Su 23.2. klo 10 Oronmyllyn kirkkopyhän messu
kirkossa. Messun jälk. kahvit ja tilaisuus srk-talossa.
Su 1.3. klo 10 Kristus yhdistää ry:n kirkkopyhän messu
kirkossa. Messun jälk. kahvit ja tilaisuus srk-talossa.

Yhteislaulutilaisuudet

To 6.2. klo 15 Punkaharjun srk-sali
Yhteislaulutilaisuus aiheena ansaitsematon armo.
Ma 10.2. klo 10 Kellarpellon srk-koti
Arto Liukon yhteislaulutuokio
Ma 10.2. klo 18 Säämingin srk-talon kahvio
Aakkosvirret: Zeniitti.
Ti 11.2. klo 13 Pääskylahden kirkko
Arto Liukon yhteislaulutuokio		
Ti 3.3. klo 18 Kerimäen srk-koti Lauluilta ”Lähetä minut”
To 5.3. klo 15 Punkaharjun srk-sali
Yhteislaulutilaisuus aiheena uskon salaisuus.
Ma 9.3. klo 10 Kellarpellon srk-koti
Arto Liukon yhteislaulutuokio
Ti 10.3. klo 13 Pääskylahden kirkko
Arto Liukon yhteislaulutuokio
Su 15.3. klo 15 Tuomiokirkko Aakkosvirret:
Å Ruotsalainen oo - mikä virsi tulee mieleen?
Ke 1.4. klo 18 Säämingin srk-talo Aakkosvirret: Äreä.
To 2.4. klo 15 Punkaharjun srk-sali
Yhteislaulutilaisuus, aiheena ristintie.

Konsertit

Su 2.2. klo 18 Ein Widerschein wogenden Lichts –
Valon häilyvä heijastus Tuomiokirkko. Urkumusiikkia
ja runoja takaisin palaavan valon aikaan. Urut: Johannes
Lenius, runot: Dorothea Grünzweig. Käännökset:
Alpo Kuparinen
La 8.2. klo 17 Pasi Tolvanen: ”Idän gospel” -konsertti
Tuomiokirkko
La 15.2. klo 17 Linnanneidot 30-vuotisjuhlakonsertti
Tuomiokirkko
Su 16.2. klo 16 Etelä-Savon kanttoreitten konsertti
Tuomiokirkko. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
Su 16.2. klo 19 Savonlinnan Orkesterin sinfoniakonsertti Savonlinnan srk-keskus. Johtaa Kari Kropsu. Liput
20 €, opiskelijat ja lapset (alle 16 v.) 10 €, Kaikukortilla
vapaa pääsy.
Su 23.2. klo 16 St. Ephraim’s Male Choir -konsertti
Tuomiokirkko. Liput 20 €/ennakko 18 € (nettilippu.fi)
To 12.3. klo 19 Savonlinna-kvartetin konsertti Punkaharjun srk-sali. Solistina Tuula Hällström, piano. Liput
15 euroa, lapset ja opiskelijat 5 €, sis. kahvitarjoilun
To 12.3. klo 18 Konevitsa kvartetti Kerimäen talvikirkko

Su 22.3. klo 14 Yhteisvastuukonsertti
Punkaharjun srk-sali
Su 22.3. klo 15 Konsertti Savonrannan srk-koti

Su 15.3. 10 Lähetyksen kirkkopyhän messu kirkossa.
Messun jälk. kahvit ja tilaisuus srk-talossa.
Ma 16.3. klo 13 Ikäkausisyntymäpäivät srk-talo.
Kutsut pyöreitä vuosia täyttäville lähetetään kirjeitse.
Enonkosken luostariyhteisö
Messu luostarissa su 23.2. klo 13 Laskiaissunnuntai ja
su 15.3. klo 13 Paastonajanmessussa mukana Päivi ja
Vesa Erkkilä. Tukiyhdistyksen vuosikokous.
Kerimäen kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen p. 050 540 6111.
Jumalanpalvelus su klo 10.

Tiistaitupa tiistaisin klo 11-12 srk-kodilla. (Ei 25.2. ja 7.4.)
Su 2.2. klo 11.30 Kinkerit ja YV-keräyksen avaus srk-koti

Su 9.2. klo 13 Kinkerit Makkolassa A-L ja Hannu
Uimonen, Hälväläntie 40 B. Lapsille mäenlaskua ja
makkaranpaistoa kodalla, omat liukurit mukaan
Pe 21.2. klo 18 Miesten saunailta Tavisalo. Myös 20.3.
Su 23.2. klo 10 Laskiaissunnuntain perhemessu talvikirkko. Messun jälk. laskiaistapahtuma kirkonmäellä.

Ke 26.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon iltakirkko talvikirkko.

Su 8.3. klo 10 Sanansaattajien lähetyspyhän messu
talvikirkossa. Kumppanuuden 20-vuotisjuhla, srk-koti.
Su 15.3. klo 13 Kinkerit Kumpurannassa
Kumpurannan seurantalo
Ke 18.3. klo 15-16 PopUp -lapsikuoro srk-koti. Myös
ke 25.3. ja 1.4. Esiintyminen palmusunnuntain messussa
talvikirkossa. Tervetuloa alakouluikäiset!
Su 22.3. klo 10 Parikanniemen työn kirkkopyhän
messu talvikirkko. Lounas ja tilaisuus srk-koti.
Punkaharjun kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190
Jumalanpalvelus su klo 10
Askartelu- ja käsityökerho ma klo 15-17. Tehdään
yhdessä kierrätysmateriaaleista lähetyksen hyväksi.
Su 2.2. klo 9.30 Brunssimessu srk-talo.
Aamupala klo 9.30, messu alk. n. 10.15.

Bussimatka Karjalaan 7.-8.9.

Petroskoihin ja Aunukseen
Käynti Sodderin seurakunnassa, konsertti
Petroskoin luterilaisessa kirkossa, vierailu Ylä-Aunuksen
kylässä ym. Hinta- ja ilmoittautumistiedot
myöhemmin Seurakuntauutisissa ja kirkollisissa
ilmoituksissa. Järjestäjänä Aunus-työn tukiryhmä

Lähetystyö
Savonlinna
Ti 4.2., 18.2., 3.3. ja 17.3. klo 13 Sopen uutiskahvit Lähetyssopessa, Sääminginkatu 4. Ajankohtaisia
kuulumisia kansainvälisen- ja lähetystyön saralta.
Pe 7.2., 6.3. ja 3.4 klo 11–16 leivonnaisia myytävänä
Lähetyssopessa, Sääminginkatu 4.
La 8.2. klo 9-16 Naisten- ja miesten päivillä, srk-keskus, Kirkkokatu 17. Myytävänä Lähetyssopen tuotteita
sekä arpajaiset lähetystyön hyväksi.
La 22.2. klo 11–13 laskiaismyyjäiset, srk-keskus, Kirkkokatu 17. Myytävänä hernekeittoa annoksina ja omiin
astioihin sekä kahvia ja laskiaispullia. Arpajaiset.
La 4.4. klo 11–13 pääsiäismyyjäiset srk-keskus,
Kirkkokatu 17. Arpajaiset.

Sääminginkatu 4, puh. 044 776 8091
Avoinna ma, ke-pe klo 11–16 ja ti klo 13–18
Laadukkaita käsitöitä itselle tai lahjaksi!
Tue lähetystyötä ostamalla Lähetyssopen tuotteita.
Tervetuloa!
Kerimäki srk-koti, Urheilukuja 2 Lähetyssoppi avoinna tiistaisin klo 9-13
Ti 3.3. klo 18 yhteislauluilta lähetysteemalla
Su 8.3. klo 11.30 lähetyslounas ja yhteistyön 20-v juhlavuosi lähetysjärjestö Sanasaattajien ja Kerimäen kappeliseurakunnan kanssa. Juha Auvinen ja Seija Uimonen.
Punkaharju srk-talo, Oikotie 10
Ti 25.2. laskiaismyyjäiset klo 10.30 ulkoilua/tuolijumppaa, klo 11 alkuhartaus, jonka jälkeen ruo-kailu:
hernekeittoa, pannaria, kahvia ja laskiaispullia. Vapaaehtoinen maksu, tuotto lähetykselle. Varaa oma
kirppispöytä Laskiaismyyjäisiin, 5 € / pöytä. Varaukset
21.2. menn. Annille p. 050 540 6100.

To 6.2. klo 17.15-19.15 Iltaperhekerho srk-talo.
Aamupäivällä ei perhekerhoa! Myös to 5.3. ja 16.4.
Pe 7.2. klo 18-20 Kids Action Night alakoulu
Ke 12.2. klo 18 Vapaaehtoisten rekryilta srk-talo
To 13.2. klo 8.30-9.30 Aamunpala srk-talo, Airolan
kamari. Aamupuuro ja Sanaa. Myös 12.3.
La 15.2. klo 14 Heikki Mikkosen syntymäpäiväkonsertti srk-talo. Jouni Somero, piano. Heikki
Mikkonen perheineen. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
Su 23.2. klo 10 Messu ja ikäkausisynttärit. Messu
kirkossa, tarjoilu ja ohjelmahetki srk-talolla. Ilm. 10.2.
menn. p. 050-3100193/Jaana.
Ma 24.2. klo 8.30 Karjalanpiirakkatalkoot
lähetyksen hyväksi, srk-talo.
Ma 24.2. klo 15 Kinkerit: Laukansaari-Kulennoinen,
Räsäsellä, Murtolahdentie 11.
Rantasalmen kappeliseurakunta
Aluekappalainen Jussi Leppäniemi 040 531 7916
Jumalanpalvelus su klo 10.
Su 2.2. klo 10 Ommiin kanttorihen parempi
messu kirkossa. Yhteisvastuun kirkkopyhä.
Su 16.2. klo 10 Rippikoululaisten messu kirkossa
Su 13.2. klo 10 Kaamosmessu Kirkkorinne. Ei
messua kirkossa.
Su 8.3. klo 10 Petäjässaaren muistojumalanpalvelus
kirkossa. Messun jälkeen juhla kirkossa.
Savonrannan kirkkopiiri
Johtava srk-pastori Henrik Koponen p. 044 776 8052
Jumalanpalvelus su klo 10.
Pe 31.1. klo 18 Avoilta, Vanhis. Myös 14.2., 13.3. ja 27.3.
Su 2.2. klo 10 Messu, srk-koti. Messun jälkeen
Yhteisvastuun avaus ja kahvit.
Ti 25.2. klo 10.30-13 Arkisoppa, srk-koti. Myös to
27.2. ja ti 10.3.

Tuomiokirkkoseurakunnan
Kinkerit 2020:
"Syvään veteen!"

Su 9.2. klo 13 Kaartila, Ikoinniemi, Ritosaari, Pitkälä, Laakkola, Moinniemi. Pirkko ja Jaakko Huhtinen,
AU-kyläntie 45.
Su 1.3. klo 13 Pietolansaari, Kakonsalo, Soilukka,
Kiviapaja, Ahvionniemi, Ahvionsaari, Mikkolanniemi, Tuohisaari, Liistonsaari. Leena ja Asko Kosonen,
Mikkolanniementie 663.
To 5.3. klo 17 Loikansaari, Luhtinen, Pirhiäniemi,
Kallislahti, Pihlajalahti, Otavaniemi, Kommerniemi.
Höök, Pölläskyläntie 408.
Su 8.3. klo 13 Haukiniemi, Varparanta, Niittylahti.
Metsästysseura Sakastin samoojien kota.
Su 15.3. klo 13 Ahvensalmi, Oravi, Juvola.
Oravin rukoushuone, Kiramontie 3.
Ke 18.3. klo 14 Haapala, Keloharju, Lehtiniemi.
Rauhanyhdistyksen toimitalo, Rinkiläntie 60.
Su 22.3. klo 13 Moinsalmi, Pesinki, Nikaniemi, Pellossalo, Kosola. Kosolan ent. koulu, Pellossalontie 400.

Diakonia päivystää
Älä jää yksin ongelmien kanssa.
Diakoniapäivystyksessä tilannettasi ryhdytään
selvittämään. Ota rohkeasti yhteyttä.
Savonlinnan seurakuntakeskus (Kirkkokatu 17)
ma, ti, to ja pe klo 9-11, p. 044 555 2579
Enonkosken seurakuntatalo (Kirkkotie 8)
puh. 040 865 5653
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

Tapahtumakalenteri:
savonlinnanseurakunta.fi/
tapahtumat

