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SAVONLINNAN SEURAKUNTA¤
Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse ma-pe klo 9–13 p. 015 576 800. Asioida voi myös sähköpostilla: savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan kerran pe 23.10. Juttuvinkin ja palaute: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

Valoa ja toivoa
Syksyn alkaessa yllämme makaa monta kysymystä, joiden yhteisvaikutus on toivoton olo: Loppuuko Suomesta paperiteollisuus? Miten käy Savonlinnan keskussairaalalle? Olemmeko
sotien jälkeisen ajan pahimman laman kynnyksellä vaiko jo
sen sisällä? Hajoaako kirkko erimielisyyksiinsä? Loppuuko
pandemia ikinä?
Toivottomien ajatusten valtaan ei pidä jäädä. Eikä edes tarvitse. Me suomalaiset olemme aiemminkin selviytyneet vaikka
mistä. Syynä eivät ole olleet aineellisesti suotuisat olosuhteet
vaan henkinen asenne: sisu ja siihen liittyvä kekseliäisyys.
Samalla reseptillä keksimme kyllä nytkin sen Molotovin
koktailin, joka auttaa yli näistäkin haasteista.
Tuo äskeinen resepti on kyllä oikeastaan puutteellinen.
Pelkkä sisu ja kekseliäisyys eivät riitä. Lisäksi tarvitaan toivoa.
Toivon on perustuttava johonkin sellaiseen, joka on ihmistä

suurempaa ja kestää toivottomassakin tilanteessa. Muuten
emme jaksa ja sisu muuttuu hammasten kiristelyksi.
Tässä lehdessä kerrotaan ihmisestä, joka on nostettu ylös
inhimillisesti katsoen täysin toivottomasta suosta. Tarkoitan
Lauri Johanssonia, entistä murhaajaa, joka Kristuksen rakkauden voimasta on saanut uuden elämän ja uuden toivon.
Minusta on hienoa, että juuri hänet on kutsuttu avaamaan
Savonlinnan seurakuntien syystoiminta Valoa! -tapahtumaan
Sammeli Juntunen
su 13.9. Hänen tapauksensa kertoo yliluonnollisesta toivoskirkkoherra
ta, joka liikkuu meidän kaikkien yllä, vahvempana kuin nuo
alussa esittämäni ahdistavat kysymykset.
Hienoa on myös se, että Valoa! -tapahtuman järjestävät
alueemme eri kristilliset seurakunnat yhdessä. Se kertoo siitä,
että uskomme samaan Jumalaan. Haluamme yhdessä todistaa siitä, että Jeesuksessa on toivo. Se on niin vahva, koska
se on toivottomien toivo.

Syksyn

konsertit
Pe 11.9. Kirkkomusiikin päivä

Klo 14 Päivänavaus Waahdon terassilla.

Aarno Cronvall haastattelee ja kanttorien
gospelryhmä G7 esiintyy.
Klo 19 Kirkkomusiikin päivän konsertti

Raamattuluento ja ehtoollinen
Tuomiokirkossa keskiviikkoisin

Syksyn toimintakauden
aloitus Punkaharjulla su 13.9.

Savonlinnan Tuomiokirkossa käynnistyy uusi raamattuluentojen sarja. Luentojen aiheena on apostoli
Paavalin kirje galatalaisille. Raamattuselityksen
jälkeen vietetään ehtoollista.
Luentojen sisältö perustuu Sammeli Juntusen Alusta alkaen
-ohjelmiin, joita voi kuunnella Radio Dein taajuudella maanantaisin klo 18.02.
"Galatalaiskirjeen teema on edelleen hyvin ajankohtainen.
Hyvin helposti kristitylle käy niin, että hän huomaamattaan
alkaa perustaa uskonsa siihen, kuinka eettinen hän on tai
kuinka hyvin hän kykenee tottelemaan Jumalan tahtoa. Silloin uskon kohteeksi tulee joku muu kuin Kristus ja hänen
armonsa. Samalla uskosta katoaa ilo ja vapaus."
"Tätä vastaan auttaa ns. 'vanhurskauttamisopin' syvä omaksuminen, omantunnon perukoita myöten. Galatalaiskirje
auttaa siinä. Sen mukaan "vanhurskaus" eli Jumalalle kelpaaminen ei perustu siihen, miten hyvin ihminen noudattaa
Jumalan tahtoa. Se perustuu Jeesukseen uskomiseen, koska
uskon kautta saamme armosta omaksemme Kristuksen ja
hänessä olevan Jumalalle kelpaamisen. Tämä mm. luterilaisuudelle keskeinen Raamatun aarre käydään luennoilla
perusteellisesti läpi", Juntunen kertoo.

Punkaharjun kappeliseurakunnan syyskausi starttaa
tuttuun tapaan yhdessäololla ja kirkkomakkaroilla.

Raamattuluento ja ehtoollinen
Savonlinnan Tuomiokirkossa keskiviikkoisin
16.9.–9.12. klo 19
Luennoitsijana kirkkoherra Sammeli Juntunen
ja seurakuntamme papit.

Su 13.9. klo 13 jumalanpalvelus kirkkorannassa
Jumalanpalveluksen jälkeen viihdytään yhdessä luonnon
helmassa. Tarjolla kirkkomakkarat kaikille. Mukana
Punkaharjun kappeliseurakunnan väkeä. Rankkasateen tai
myrskyn sattuessa vietetään ainoastaan jumalanpalvelus
kirkossa, jolloin max. osallistujamäärä 25.

Tuomiokirkossa. Seurakunnan kanttorit esiintyvät,
Aarno Cronvall juontaa. Vapaa pääsy.
Ti 15.9. klo 19 Savonlinna-kvartetti
Kerimäen seurakuntakodilla. Haydnin & Schubertin
teoksia. Liput 15 €, opiskelijat ja lapset (alle 16 v.) 5 €.
Kaikukortilla vapaa pääsy. Lipunmyynti ovelta 1 h
ennen konsertin alkua, käteinen tai debitkorttimaksu.
To 17.9. klo.19 Savonlinna-kvartetti
Punkaharjun seurakuntatalossa. Liput 15 €
aikuiset ja 5 € lapset ja opiskelijat.
Su 20.9. klo 15 Rakkaus kantaa
konsertti Kerimäen seurakuntakodilla
Leo Louhivaara
Ma 21.9. klo 18 Iltamusiikki
Savonlinnan Tuomiokirkossa
Etelä-Savon kanttorit esiintyvät.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
La 26.9. klo 20 Gospel-gaala
Enonkosken kirkossa KoskiVenetsialaisissa,
Kanttorien goslpelryhmä G7. Vapaa pääsy.

Sururyhmä alkaa syyskuussa
Sururyhmä läheisensä menettäneille aloittaa Savonlinnan seurakuntakeskuksella syyskuun lopulla. Ryhmä
kokoontuu kahdeksan kertaa syys-joulukuun aikana.
Ryhmä on tarkoitettu sureville, joiden kokemasta menetyksestä on kulunut aikaa n. 3 kk-2v. Ryhmä on
luonteeltaan luottamuksellinen. Ohjaajina diakoniatyöntekijä Leila Mäkitalo ja pastori Jaana Paju.

Kokonaiskesto 35–40 min.

Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/enonkosken-kappeliseurakunta

Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Jaana Paju p. 044 417 3285
viikolla 38 arkiaamuisin klo 9-11.
Facebook.com/kerimaenkappeli
Facebook.com/punkaharjun-kappeliseurakunta

Su 4.10. klo 15 Lauluyhtye Tenorissimo
Roosa nauha -hyväntekeväisyyskonsertti
Punkaharjun kirkossa.
Käsiohjelma 15 €, vapaa pääsy.
Su 4.10. klo 19 Italialaisia tunnelmia palmu ja kitara Savonlinnan tuomiokirkossa
Savonlinnan Orkesteri, johtaa Hannu Vesioja,
solistina Osmo Palmu, kitara.
Vapaa pääsy, ohjelma 20€.
Max.osallistujamäärät
Konserteissa noudatetaan 1–2 m turvavälejä.
Vieraita voidaan ottaa seuraavasti: Enonkosken kirkko
125, Kerimäen srk-koti 34, Punkaharjun kirkko 25,
Punkaharjun srk-talo 50, Savonlinnan Tuomiokirkko 260
Facebook.com/rantasalmenkappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri
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SEURAKUNTIEN YHTEINEN SYYSKAUDEN AVAUS
Tänä syksynä tarvitaan valoa, läsnäoloa ja toivoa. Savonlinnan kristilliset seurakunnat käynnistävät
syyskauden toiminnan yhteisellä Valoa! -tapahtumalla Savonlinnan Kauppatorilla. Tapahtumassa
esiintyy Pekka Simojoki Trio ja puhujavieraaksi saapuu Lauri ”Late” Johansson.

Seurakuntien yhteinen syyskauden avaustapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2019 nimellä RIEMU.
Viime vuoden runsas osanottajamäärä ja hyvät kokemukset rohkaisivat seurakuntia jatkamaan syksynavaustapahtuman toteuttamista, mutta nimi muuttui. RIEMUn sijaan toivotaan nyt Valoa! Nimi kertoo poikkeuksellisen
vuoden tunnelmista: tarvitsemme epävarmuuden keskellä valoa, toivoa ja yhteyttä toisiin.
Kaksi kiinnostavaa vierasta
Sunnuntaina lavalle nousee kaksi todella kiinnostavaa vierasta: Suomen tunnetuin ja tuotteliain gospelmuusikko
Pekka Simojoki sekä 2000-luvun alussa Suomen pelätyimpänä rikollisena tunnetuksi tullut Lauri "Late"
Johansson. Johansson tuomittiin henkirikoksesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen vuonna 2001. Johansson
tuli uskoon vankilassa vuonna 2007 ja tunnusti osuutensa myös kahteen muuhun henkirikokseen, jotka olivat
jääneet selvittämättä. Tammikuussa 2019 Johansson pääsi ehdonalaiseen vapauteen ja 1. kesäkuuta 2020 hän on
ollut vapaudessa ilman jalkapantaa.
Johansson on uskoontulonsa jälkeen kiertänyt puhumassa hengellisissä tilaisuuksissa ympäri maata. ”Teen tätä
siksi, että ihmiset pelastuisivat pois pahoilta teiltä. Puhuessani haluan kirkastaa Kristusta enkä mitään entistä
jengipomoa, joka on nyt tullut uskoon. Onhan se kontrasti elämässäni hirveän suuri, mutta se ei ole ’se juttu’.
Tärkeintä on se, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme", Johansson kertoo. Lisää Laten ajatuksia uskosta
sekä elämästä ennen ja nyt tämän lehden sivulla 5.

Valoa! Su 13.9. klo 16
Savonlinnan kauppatorilla

Rankkasateen tai myrskyn sattuessa tapahtuma siirtyy
Tuomiokirkkoon, jossa max. osallistujamäärä 260.
Paikka ilmoitetaan su 13.9. klo 10 osoitteessa
savonlinnanseurakunta.fi/uutiset
Pekka Simojoki Trio & Late Johansson
Tilaisuuden juontavat
Leena Paintola ja Tero Huvi
Valoa! tuomassa: Timo Ala-Vainio; Savonlinnan
helluntaiseurakunta, Bogdan Grosu; Saimaan
ortodoksinen seurakunta, Pekka Hautakangas;
Loisto-yhteys ry, Sammeli Juntunen;
Savonlinnan seurakunta ja Timo Varuhin;
Vapaaseurakunta. Tilaisuuden päätteeksi vietetään
rukoushetki kotiseudun puolesta.
Vapaa pääsy.
Järjestäjät: Savonlinnan helluntaiseurakunta,
Loisto-yhteys ry, Vapaaseurakunta, Saimaan ortodoksinen
seurakunta ja Savonlinnan seurakunta

Noudetataan turvavälejä ja tullaan tapahtumaan vain terveenä
Tapahtumassa on noudatettava THL:n ohjeen mukaisia 1-2 m turvavälejä (muiden kuin samassa taloudessa asuvien kanssa). Tapahtumaan ei voi osallistua flunssaoireiden tai muiden koronavirustartuntaan viittavien oireiden
aikana. Sateen tai myrskyn sattuessa Valoa! siirtyy Savonlinnan Tuomiokirkkoon, jossa turvavälien mukainen
max. osallistujamäärä on 260 henkeä.

HUOM!

Tapahtumassa noudatetaan
1–2 m turvavälejä.
Muistetaan myös hyvä
käsihygienia ja yskimistä
koskevat ohjeet.

”Köyhät ovat yhdessä rikkaita –
		 ja rikaskin on
yksin köyhä”

Pekka Simojoki esiintyy Savonlinnassa trionsa kanssa. Mukana ovat kitaristi Sami Asp ja Pekan tytär Heidi Simelius.

Kevään kokoontumisrajoitukset peruivat Simojoen keikat
viiden kuukauden ajaksi, mutta nyt yleisö pääsee taas näkemään Pekan, ja Pekka yleisön. ”Tämä on ihan juhlaa. Tein
jonkin verran striimattuja keikkoja, mutta olen sen verran
vanhanliiton soittaja, että pitää nähdä kuulijoiden silmät.
Nyt syksyn keikkoja ja kiertueita suunnitellaan voimassa
olevien rajoitusten suhteen, varovaisin mutta toiveikkain
mielin.”
Savonlinna on Simojoelle tuttu kaupunki jo vuosikymmenien takaa. ”Mm. Exit-yhtyeen historian kolmas konsertti
pidettiin siellä vuonna 1987. Ja on minulla romanttisiakin
muistoja kaupungista: kohtasin vaimoni ensimmäistä kertaa
Savonlinnassa eräässä nuorten tapahtumassa.”
Yhteiskristilliset tapahtumat ovat Simojoelle erityisen
mieluisia paikkoja esiintyä. ”Loistavaa, että kristityt osaavat tehdä asioita yhdessä. Kun ollaan samaan taivaaseen
yrittämässä, niin onhan se kummaa, jos ei osata tehdä yhteistyötä.” Valoa! päättyy rukoukseen Savonlinnan seudun
puolesta ja kotiseutumme tulevaisuus koskettaa myös Simojokea. ”Seudulla on monia haasteita, mutta kun ihmiset
oppivat välittämään, kantamaan toisiaan ja tekemään asioita
yhdessä, mitä tahansa voi tapahtua ja kaikki on mahdollista. Opin Afrikassa, että köyhät ovat yhdessä rikkaita – ja
rikaskin on yksin köyhä. Savonlinnan perinteet ja seudun
kauneus varmasti kantavat pitkälle.”

Konsertissa tullaan kuulemaan lauluja Pekka Simojoen tuoreelta Avara-levyltä, mutta ohjelmistossa on
varmasti myös yleisön vanhoja suosikkeja.”Konserttiin
kannattaa kuitenkin lähteä rohkeasti, vaikka ei yleensä
kävisikään hengellisissä tilaisuuksissa tai konserteissa.
Nyt on luvassa muuta kuin sitä ihan perinteistä kirkkomusiikkia ja tunnelmaa!”, Simojoki kertoo.

seurakuntauutiset

LIIAN

RASKAS TAAKKA
yksin kannettavaksi

Tärkeintä on tieto, että ei ole yksin
Päihdesairauteen liittyy Räisäsen mukaan paljon häpeää ja
vaikenemista. "Monien muiden sairauksien kohdalla ongelmista voi puhua avoimesti, ja saada tukea ja myötätuntoa,
mutta päihdesairaudesta kertominen on hyvin vaikeaa. Tästä
seuraa tunne, että kukaan muu ei ole vastaavassa tilanteessa tai koe yhtä kauheita asioita. Siksi on todella tärkeää,
että päihteitä käyttävän läheinen löytäisi turvallisen paikan puhua. Nyt alkava ryhmä tarjoaa matalan kynnyksen
mahdollisuuden päästä avun piiriin. Ryhmässä ajatuksia,
tunteita ja kokemuksia pääsee työstämään ohjaajien avulla, muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmässä
moni huomaa, että ei ole yksin ja rankatkin kokemukset
voivat olla yhteisiä.”

Ryhmän vetäjinä toimivat perheneuvoja Satu
Valkonen ja diakoniatyöntekijä Juha Räisänen.
Ryhmään otetaan kahdeksan osallistujaa.
Kaikki haastatellaan. Ryhmän jäsenet sitoutuvat
toiminnan alussa yhdessä sovittaviin sääntöihin.
Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa
30.9. alkaen Savonlinnan keskustan alueella.

Huolettaako puolison, lapsen tai oman vanhemman päihteiden käyttö? Läheisen päihdeongelma on liian raskas
taakka yksin kannettavaksi. Tukea on tärkeä lähteä hakemaan ajoissa, ennen kuin omat voimat loppuvat.
Tänä syksynä seurakunnassa käynnistyy ryhmä päihteitä käyttävien omaisille.
Päihdeongelma on aina koko perheen sairaus ja päihdeongelmaisen lisäksi apua tarvitsevat usein myös perheenjäsenet ja muut läheiset. ”Kun tunnustamme sen tosiasian,
että päihderiippuvuus on vakava sairaus, päihdeongelmaisen omainen on tavallaan omaishoitaja. Omaishoitajilla
on tunnetusti mm. huomattavan kohonnut riski sairastua
masennukseen”, kertoo ryhmän toinen vetäjä, diakoniatyöntekijä Juha Räisänen.

Ryhmä päihdeongelmaisten
läheisille

Vetäjät perheneuvoja Satu Valkonen ja Juha Räisänen
pitävät jokaisen kokoontumisen alussa alustuksen päihderiippuvuuteen liittyvistä aiheesta. "Alustusten tarkoitus on
antaa tietoa ja herättää ajatuksia. Sen jälkeen on aikaa keskustelulle, jota me ryhmän vetäjät ohjaamme. Jokainen
osallistuja saa itse päättää, miten paljon haluaa kertoa, miten
paljon haluaa olla äänessä. Ryhmässä voi olla läsnä myös
vain kuuntelemassa. Joskus ryhmästä saa mukaan kotitehtävän, jonka avulla voi työstää omia ajatuksia ja tunteita
vielä kokoontumisten välissä."

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 14.-18.9.
klo 8-16, p. 044 776 8056
Ryhmän vetäjät Satu ja Juha rohkaisevat
läheisen päihteiden käytöstä huolestuneita
ottamaan nyt yhteyttä. Haastattelussa voidaan
yhdessä pohtia, onko ryhmä riittävä ja sopiva
tukimuoto omaan tilanteeseen.

Keinoja elää omaa elämää
syyllistymättä ja sairastumatta
”Avun hakemista harkitessa ei pidä jäädä pohtimaan, onko
läheisen päihdeongelma riittävän vakava”, Satu ja Juha muistuttavat. ”Jo se, että päihteiden käyttö huolettaa, ja on alkanut vaikuttaa omaan tai perheen arkeen, on merkki siitä,
että olisi hyvä jutella asiasta jonkun kanssa. Ryhmän tavoite
ei ole raitistaa päihteiden käyttäjää, tai saada läheistä tekemään radikaaleja ratkaisuja oman elämänsä suhteen. Ryhmä tarjoaa välittävää läsnäoloa, vertaistukea ja keinoja elää
omaa elämää syyllistymättä ja sairastumatta.”

Elämänmenot
KASTETUT

Viikko 22 Vilho Ferdinand Eronen (Rsalmi) Viikko 24

Topias Toivo Johannes Ahonen (Pharju), Hilde Aava Inkeri
Asikainen, Alisa Iida Elmiina Rouvinen Viikko 26 Elma
Annika Koljonen Viikko 27 Nuppu Anna Helinä Hämäläinen (Kmäki), Emilia Tuula Arya Koistinen, Kaapo Oliver Koistinen, Alvar Leo Eevert Makkonen, Junai Noskov
(Rsalmi) Viikko 28 Lucas Pekka Mikael Kivimurto (Kmäki),
Veeti Eino Viljami Räsänen (Rsalmi), Ilmari Toivo Eemeli
Sahinjoki (Kmäki), Lumi Pihla Vanessa Vuohensalo (Kmäki)
Viikko 29 Veeti Oliver Henttonen, Väinö Olavi Karjalainen Viikko 30 Minja Maria Alexiina Honkanen, Kerttu
Ilona Hirvonen (Pharju), Ellen Sofia Tuulikki Luukkanen
(Kmäki) Viikko 31 Rebekka Helmi Elina Cecilia Immonen,
Eino Matias Mehtonen, Leo Emil Olavi Savolainen, Thomas Albert Mikael Siljanen (Rsalmi) Viikko 32 Onni Toni
Antero Tuunanen (Pharju), Viljo Hugo Johannes Punnonen
(Pharju) Viikko 33 Emilia Enni Joanna Kaskinen, Elsa Sylvia Rahikainen, Oliver Jouko Tapani Rautiainen (Rsalmi),
Leo Sulo Tapio Ruovinen (Kmäki) Viikko 34 Eero Antero
Eronen, Eevi Aino Eveliina Karhu (Ekoski), Liisi Katriina
Luoto (Kmäki), Alex Arman Kalevi Mehtonen (Kmäki),
Minea Aada Sofia Männistö Viikko 35 Taito Urho Antero
Jalkanen (Kmäki) Viikko 36 Ellen Helmi Emilia Huoman
(Kmäki), Pihla Alina Kantanen, Martta Lydia Karttunen,
Samuel Veikka Juhani Karvonen,Topias Oskari Pitkänen,
Jasmin Anni Orvokki Törn
AVIOLIITTOON AIKOVAT

Viikko 22 Seija Päivi Sinikka Jäntti & Esa-Heikki Kauhanen
Viikko 23 Pyry Petteri Viitanen & Jaana Helena Puustinen,

Esa-Heikki Kauhanen & Seija Päivi Sinikka Jäntti (Pharju) Viikko 24 Timo Sakari Tavi ja Saara Katriina Pesonen
Viikko 27 Ville Eemil Hyvärinen & Iina Edith Tiihonen
Viikko 28 Mikko Paavo Petteri Herttuainen & Maiju Karoliina Luoto (Kmäki), Antti Olavi Paunonen ja Karoliina
Silja Marika Juuti Viikko 30 Teemu Petteri Tynkkynen
& Sonja Elina Vaittinen (Ekoski) Viikko 31 Mikko Aleksi Hirvonen & Sarianna Inga Jasmiina Suvanto, Kimmo
Kristian Kaksonen & Tiina Mari Elina Hämäläinen, Vesa
Heikki Juhani Karttunen & Riina Janika Korppi (Ekoski),
Mika Eino Johannes Ohranen & Riikka Johanna Lipponen,
Tatu Julius Rouvinen & Heidi Maria Turtiainen (Kmäki)

Viikko 33 Joni Juhani Makkonen ja Hanna-Reetta Törmälä Viikko 35 Harri Kalevi Laamanen ja Anna Mari

Solonen Slinna ja Kmäki)

KUOLLEET

Viikko 22 Terho Olavi Karjalainen 89v, Ritva Eliina Löp-

pönen 83v, Seppo Kullervo Ahokas 74v (Kmäki), Hannu
Olavi Tuomenvirta 72v Pharju), Maila Orvokki Viberg
71v (Rsalmi) Viikko 23 Irja Kaarina Muukkonen 91v,
Eila Kyllikki Wilska 89v (Pharju), Rakel Marjatta Partanen
88v, Saara Annikki Kosonen 86v (Kmäki), Erkki Pietari
Sairanen 83v, Maire Lyydia Ikonen 81v, Raimo Aulis Astikainen 75v, Ulla Marjatta Häkkinen 74v, Matti Kalevi
Tiilikka 73v, Seppo Olavi Immonen 63v, Jorma Tapani
Mehtonen 63v, Jukka Pekka Palokki 60v (Rsalmi) Viikko
24 Yrjö Tahvo Heljaste 94v, Pentti Jooseppi Laamanen 93v
(Pharju), Salme Linnea Salminen 92v, Pentti Einari Hyvärinen 91v (Rsalmi), Raila Sinikka Immonen 89v, Urpo
Juhana Hämäläinen 88v, Elo Eugen Lahtela 86v, Vilho
Johannes Pahikka-aho 85v, Pertti Kalevi Kettunen 77v,
Hannu Tapani Luostarinen 73v, Ossi Aukusti Karjalainen
72v (Kmäki), Raija Helena Hämäläinen 63v Viikko 26 Lea
Sinikka Kytökangas 91v, Osmo Antero Lotta 88v, Katri
Annikki Huupponen 86v, Aarne Sulevi Ruha 85v, Hertta
Kyllikki Lajunen 84v, Pekka Juha Puronaho 75v (Pharju),
Reima Esa Kalevi Myyryläinen 74v (Kmäki), Aino Kaarina Maanselkä 74v, Asta Margit Siitonen 68v, Ulla Maija
Eskelinen 67v, Alpo Antero Turunen 61v Viikko 27 Nelli
Ester Seppänen 93v (Kmäki), Taimi Maria Arponen 90v,
Liisa Kaarina Riski 90v (Rsalmi), Ester Elina Tuunanen
90v, Salme Annikki Kutvonen 87v, Ulla Annikki Mansnerus 85v, Maila Elin Orvokki Karjalainen 82v (Kmäki),
Heikki Olavi Satosalmi 82v, Pirkko Inkeri Behm 81, Kalevi
Laukkanen 80v, Paula Annikki Lähdesmäki 78v (Kmäki),
Aila Anneli Ikonen 77v, Holger Gustaf Engdahl 75v, Kirsti
Marjatta Huupponen 71v (Rsalmi) Viikko 28 Anna Elina
Kaipainen 91v, Tatjana Dagmar Miettinen 91v, Hilkka
Liisa Kartano 90v (Rsalmi), Helli Marjatta Pitkänen 87v
(Rsalmi), Sirkka-Liisa Natunen 86v (Kmäki), Raimo Asseri
Pulkkinen 83v (Pharju), Matti Olavi Värtinen 80v (Kmäki)
Viikko 29 Kauko Eemil Lybeck 95v (Ekoski), Sirkka-Liisa
Manninen 92v, Esko Viljam Halonen 91v, Toivo Edvard
Konnu 90v (Pharju), Pekka Johannes Puustinen 88v (Rsal-

mi), Toini Ester Tiainen 87v, Saara Sisko Kyllikki Jordan
85v, Aila Mirjam Suomalainen 85v (Kmäki), Pirjo Liisa
Kutvonen 78v, Liisa Elina Laukkanen 77v (Kmäki), Pentti
Johannes Nurkkala 75v, Marja-Leena Kosonen 69v (Pharju)
Viikko 30 Kirsti Marjatta Kiviaho 93v (Kmäki), Lempi
Puputti 91v, Eeva Elina Hulkkonen 90v (Rsalmi), Mauno
Kalervo Suikkanen 87v (Rsalmi), Terttu Maria Mäenpää
85v, Kerttu Leena Annikki Lahdenpää 78v (Rsalmi) Viikko
31 Aune Kyllikki Forss 99v, Sirkka Elina Matikainen 98v
(Pharju), Saimi Siviä Kojo 89v, Helli Unelma Pellinen 89v
(Pharju), Pirkko Kyllikki Nuopponen 88v, Lauri Samuli
Pulkkinen 87v (Rsalmi), Aarni Ensio Jalkanen 82v, Isto
Santeri Suominen 82v (Ekoski), Anna Liisa Kuosma 81v,
Mirja Kaarina Martinviita 80v, Matti Juhani Mäkelä 76v,
Sirpa Liisa Anneli Östring 71v (Ekoski), Anja Eini Elina
Kolehmainen 68v (Pharju) Viikko 32 Taavetti Makkonen
94v, Martti Päiviö Raunola 92v (Kmäki), Rauha Elina
Nyman 87v, Senja Anneli Karhulahti 85v (Kmäki), Unto
Juhani Kontio 83v (Pharju), Pirkko Liisa Siren 82v, Kari
Antero Ahokas 69v Viikko 33 Tyyne Hilja Huoman 100v,
Aili Kyllikki Viitanen 99v, Irja Ester Pirinen 91v, Eini Ida
Meri 90v (Pharju), Hannu Veikko Nenonen 87v (Pharju),
Tuulikki Nousiainen 83v (Kmäki), Seppo Arto Vänttinen 83v, Mikko Antero Hämäläinen 75v, Heli Marjaana
Häkkinen 44v Viikko 34 Hilkka Annikki Räsänen 95v
(Pharju), Paavo Adolf Taskinen 94v (Rsalmi), Esko Ilmari
Osvald Vauhkonen 94v, Laina Elina Reponen 93v, Kaarlo
Kari Immonen 92v (Pharju), Aarne Olavi Haakana 88v,
Arvo Hämäläinen 86v, Raili Fenella Glumerus 83v, Elina
Maria Lyytikäinen 82v (Ekoski), Aki Uolevi Simonen 67v
(Ekoski), Vesa Kalevi Toropainen 62v (Kmäki) Viikko 35
Martta Saunila 93v (Kmäki),Veikko Viktor Sairanen 92v,
Saimi Myllynen 90v, Esko Jalmari Kokko 87v (Rsalmi),
Pirjo Sisko Ahokas 84v, Seija Marjatta Laukkanen 83v,
Jouko Juhani Tiainen 83v, Irja Aili Marketta Massinen
82v (Pharju), Aulis Olavi Haapiala 81v (Pharju), Väinö
Ensio Suomalainen 81v (Kmäki), Kyösti Kalevi Kettunen
80v, Miika Tapani Vessman 62v (Rsalmi) Viikko 36 Aimo
Antero Saukkonen 86v, Tauno Olavi Kolehmainen 80v
(Pharju), Pentti Olavi Sihvonen 75v (Kmäki), Aarre Kotilainen 70v, Kalevi Antero Makkonen 68v, Eeva Kaarina
Vihavainen 64v (Rsalmi), Ari Pasi Juhani Tynkkynen 56v
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Late Johansson Savonlinnassa 13.9.:

”Jumalalle kelpaa
jopa tällainen ihminen

kuin minä."
Elettiin 2000-luvun alkua. Koko Suomi seurasi järkyttyneenä järjestäytyneen rikollisuuden kovimman ytimen, rikollisliiga Natural Born Killersin toimintaa. Huhuttiin,
että jengiin pääsi jäseneksi vain, jos oli syyllistynyt henkirikokseen. Huumekaupoissa
liikkui valtavia summia rahaa ja asiasta tietävät vaiennettiin väkivallalla tai sen uhalla.
Tapahtumien keskiössä oli yksi mies, Late Johansson. Toinen liigan perustajista ja
Suomen pelätyin rikollinen. Johansson tuomittiin vankilaan jengikaverinsa murhasta
vuonna 2001. Edessä oli elinkautinen. Johansson alkoi tehdä lukkojen takana tiliä
menneisyytensä kanssa ja vuonna 2007 hän löysi vankeudesta Vapahtajan.
Kesällä 2020 Late Johansson elää normaalia
elämää ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Kesäkuun alusta alkaen hänen ei ole tarvinnut
käyttää valvotun koevapauden edellyttämää
jalkapantaa ja hän on vapaa tulemaan ja menemään oman mielensä mukaan. Mihin mieli
sitten on vienyt?
”Teen töitä niin paljon kuin niitä vaan tarjolla
eli käyn puhumassa hengellisissä tilaisuuksissa
ja teen Ex-Criminals -ohjelmaa Radio Deille
kollegani Ali Niemelän kanssa. Kihlatun kanssa
pyöräillään ja kävellään lenkkejä. On käyty
uimassa ja pari kertaa peräti ulkona syömässä.
Kesälomalla käytiin pienellä matkalla Kalajoella ja Kuopiossa. Treenaan voimanostoa,
pelaan biljardia ja osallistun jääkiekkoringin
treeneihin. Mutta vieläkään ei ole tottunut
siihen ajatukseen, että on vapaa menemään
ulos, vaikka keskellä yötä, jos siltä tuntuu”,
Johansson pohtii.
Ero entiseen ammattirikollisen elämään on
valtava, mutta tämä on ollut Johanssonin suunta jo reilusti yli kymmenen vuotta. Siitä asti,
kun hän tuli uskoon vankilassa vuonna 2007.
”Heti uskoontulon jälkeen tuntui tietenkin
ihan mahtavalta. Kaikki on mahdollista! Mutta ei ole mikään itsestäänselvyys, että uskon
myötä elämä muuttuu ruusuilla tanssimiseksi.
Uskossa eläminen on kuin voimanosto: tarvitaan harjoittelua ja toistoja, toistoja, toistoja.
Elämä ei uskoontulon jälkeen ole välttämättä
yhtään sen helpompaa kuin elämä ennenkään,
mutta elämä Jeesuksen kanssa on parasta mahdollista elämää. ”
Usko vaikuttaa Johanssonin jokaiseen päivään ja arkisiin valintoihin. ”En mene kuppiloihin, joissa tarjoillaan alkoholia, en tupakoi,
en kiroile. Käyn hengellisissä tilaisuuksissa.
Rukoilen ja luen Raamattua. Arki on raitista ja Raamatun kyllästämää”, Late kuvailee.
”En seurustele sellaisten ihmisten kanssa, jotka
käyttävät alkoholia tai varsinkaan huumeita.
Olen käynyt sen maailman läpi. Sieltä ei löydy
muuta kuin tuskaa ja epätoivoa, ja se päättyy
tuhoon.”
”Joka on paljon saanut,
se paljon rakastaa.”
Kovista kokemuksista ja selviämisestään huolimatta Johansson ei suostu neuvomaan muita.
”Minua pyydetään jatkuvasti kertomaan,
miten päihteistä tai rikollisesta elämästä pääsee
eroon, mutta ei minulla itselläni ole mitään viisasten kiveä kenenkään ongelmiin. Olen itsekin

kuntoutuja. Ilman Jeesusta olisin tuhoutunut
aikoja sitten ja Jeesukseen kehotan kaikkia
muitakin turvautumaan. Kolmen ällän liike,
Lumpiot liukkaasti lattiaan, eli rukous polvillaan sängyn vieressä, on se mistä apu tulee,
jos rukous on vilpitön.”
Neuvomaan Johansson ei ryhdy, mutta usko
on lahja, jonka hän haluaisi jakaa mahdollisimman monen muun kanssa. Siksi hän kiertää puhumassa seurakunnissa ja hengellisissä
tilaisuuksissa ympäri Suomea.
”Haluan kirkastaa Kristusta, en mitään
entistä jengipomoa, joka on tullut uskoon.
Teen tätä työtä siksi, että ihmiset pelastuisivat
pahoilta teiltä. Jaksan puhua näistä asioista
vaikka maailman tappiin asti: joka on paljon
saanut, se paljon rakastaa.”
Jumala voi muuttaa menneisyytemme
sellaiseksi, että se vaikuttaa
tulevaisuuteen hyvällä tavalla
Late Johanssonin elämä on nyt raiteillaan,
mutta menneisyys tulee varmasti vastaan ihmisten asenteissa, katseissa, omassa mielessä.
Miten Suomen pelätyin rikollinen voi elää
tekojensa kanssa?
”Jengipomona minua hirvitti itseänikin,
mihin kaikkeen pystyin. Menin mm. murhaamani ystävän hautajaisiin, koska jos en
olisi mennyt, minua olisi muuten alettu epäillä rikoksesta. Se oli peliä, jossa ei kaihdettu
mitään temppuja, ja se mitä silloin olin, oli
pelkkä huumeiden avulla ylläpidetty rooli. Yli
50 vuotta vankeja uskoon johdattanut Antti
Sainio sanoo aina, että menneessä tai tulevassa
ei kannata elää. Meille on annettu vain tämä
päivä, tämä hetki. Mennyttä ei voi muuttaa.
Jumalakaan ei pysty muuttamaan historiaa,
mutta hän voi muuttaa meidän menneisyytemme sellaiseksi, että se vaikuttaa tulevaisuuteemme hyvällä tavalla.”
”Uskossa parasta onkin se, että saa tulla
sellaisena kuin on. Kaikissa muissa asioissa
pitää ensin todistaa, että kelpaa, mutta Jeesuksen jengiin on tällä sekunnilla tervetullut
joka ikinen, joka haluaa. Jeesus ei vaadi meiltä muuta kuin alttiin sydämen, että olemme
vilpittömiä, ja muutos parempaa alkaa siitä.
Herralle kelpaa jopa tällainen ihminen kuin
minä. Tiedän, että suurelle osalle ihmisistä
en tule kelpaamaan ikinä, mutta Jumala on
poikansa kautta armahtanut minut. Siihen
saan luottaa joka päivä.”
Kuva: Seppo Haavisto

Raamatunkohta, josta Late
saa eniten voimaa, on Matteus 7:12
"Sen tähden, kaikki, mitä te tahdotte
ihmisten teille tekevän, tehkää myös
te samoin heille; sillä tämä on laki
ja profeetat."
"Sen mukaan elin ennen uskoontuloa,
sen mukaan elän nyt.”

Ex-Criminals
Radio Deillä
ti klo 22.05
Uusinnat ke klo 16.05
ja to klo 01
Johanssonin elämäkerta ilmestyy 17.9.

”Suomen pelätyin rikollinen”
(Late Johansson, Jarkko Sipilä)

Kirja kertoo Laten elämästä aina varhaislapsuudesta tähän päivään, karusti ja
koruttomasti. ”Jos yksikin nuori kundi sattuu
pidätettynä ollessaan lukemaan tämän ja
päättääkin muuttaa elämänsä suunnan,
kirjan kirjoittaminen on kannattanut.”
Tilaukset: docendo.fi
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Kasvatuksen työala on

mukana perheiden arjessa
Savonlinnan seurakunta yhdisti lapsi-, nuoriso-, varhaisnuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyön kasvatuksen
työalaksi, jota on kesäkuun alusta asti johtanut Juha ”Zunkkis” Hakala. Zunkkis ja työalan työntekijät kokoontuivat aamuvarhaisella kuvattavaksi ennen rientämistä päivä- ja perhekerhoihin, iltsiin, valmistelemaan isoskoulutusta ja pyörittämään perheiden palveluja toimistoihin. Ihan kaikki eivät kuvaan ehtineet: lasten ja nuorten
parissa työskentelee seurakunnassamme yhteensä 29 työntekijää.
Aikaisemmin seurakuntamme lapsityö ja nuorisotyö toimivat
erillisinä työaloina. Kasvatuksen työala vastaa kaikesta lasten
ja nuorten parissa tehtävästä työstä aina vauvoista opiskelijoihin. Yhteensä työalalla on 29 työntekijää. Muutos ei vaikuta
käynnissä olevaan toimintaan: kerhot, rippikoulutyö, oppilaitos- ja päiväkotiyhteistyö, iltapäivätoiminta, isoskoulutus
jne. jatkuvat tuttuun tapaan. Jatkossa keskitetty johtaminen tuo kuitenkin toimintaan uutta suunnitelmallisuutta
ja synergiaetuja.
”Nyt meillä on entistä paremmat mahdollisuudet suunnitella asioita yhdessä ja luoda koko kasvatustyölle yhteisiä
linjoja. Voimme esimerkiksi helpottaa niitä vaiheita, kun
lapset siirtyvät ikänsä puolesta lapsityön piiristä varhaisnuorisotyön piiriin, ja niin edelleen. Tavoitteena on sellainen
turvallinen ’saattaen vaihdettava’ -malli, eli että lapsi siirtyy
tuttujen aikuisten kanssa uusiin touhuihin”, Juha Hakala
pohtii. ”Myös suurempien toiminta- ja tapahtumakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus on nyt yksinkertaisempaa.”
Vahvan pohjan päälle on hyvä rakentaa uutta
Lapsi- ja nuorisotyön asema on perinteisesti ollut Savonlinnan seudulla vahva ja seurakunnan järjestämään toimintaan osallistutaan keskimääräistä enemmän kuin muissa
vastaavankokoisissa seurakunnissa.
”Tilastojenkin valossa meillä menee hyvin. Esimerkiksi
rippikoulun suosio on koko maan kärkeä”, Zunkkis pohtii. ”Syitä tähän on monia, yhtenä tärkeimpänä ammattitaitoiset työntekijät, joilla on halu kehittää toimintaa ja
kohdata lapset ja nuoret aidosti joka kerta. Se näkyy ja sen
aistii. Lisäksi yhteistyö sekä varhaiskasvatuksen että koulujen kanssa on vilkasta. Työn alla on kouluille syksyllä
esiteltävä niin kutsuttu “tapahtumatarjotin’, josta jokainen koulu voi valita omaan opetussuunnitelmaansa sopivia kokonaisuuksia oppitunneista ja aamunavauksista aina
ikäluokkasynttäreihin ja leiripäiviin”, Zunkkis kertoo. Tämän hetkisessä korona-todellisuudessa koulutarjotinkin
toki menee uusiksi.”Tärkeintä on avoin keskustelu ja halu
tehdä asioita yhdessä. ”
Entä mitä uutta Zunkkis haluaisi tuoda kasvatuksen toimialalle?

”Haluaisin luoda tapahtumiimme lisää perhekeskeisyyttä.
Tarvitaan toimintaa, johon perheen kaikenikäiset lapset ja
myös vanhemmat voisivat osallistua yhdessä. Näen tämän
tärkeänä siksi, että arki pirstaloituu ja perheiden yhteinen
aika tuntuu monilla mittareilla olevan jatkuvasti vähenemässä. Seurakunta voisi olla tukemassa mahdollisuuksia
perheiden yhteiseen olemiseen, tekemiseen ja kasvamiseen.”
”Melkeinpä aina kun Suomessa on tehty kasvatuksen
saralla jotain uutta, sen on aloittanut kirkko”
Kirkon työ lasten ja nuorten parissa herättää kiihkeää keskustelua. Mitä saa ja mitä ei saa tehdä? Moni kaipaa lasten
ja nuorten elämään lisää kirkon läsnäoloa, kun taas toisille Suvivirsikin on liikaa. Mille tämä keskustelu kuulostaa
kastatustyön tekijöiden näkökulmasta?
”Kirkolla on kautta historian ollut valtavan merkityksellinen rooli kasvatustyössä. Melkeinpä aina kun Suomessa
on tehty kasvatuksen saralla jotain uutta, sen on aloittanut
kirkko. Ihan lukutaidosta alkaen”, Juha Hakala muistuttaa.
”Kirkon kasvatustyöllä on tänäkin päivänä merkittävä
rooli yhteiskunnassamme. Olemme kotien tukena kristillisessä kasvatuksessa ja kirkon kasvatuksen ammattilaisten
osaaminen ja ammattitaito ovat muiden yhteisöjen, kuten
sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten käytössä hyvin monissa tilanteissa. Kirkon kasvatustyön merkitystä voi hahmottaa myös niin, että jos se jäisi
pois, lasten ja nuorten elämästä häviäisi paljon turvallisia
aikuisia. Aikuisia, joilla on aikaa, halua ja mahdollisuuksia
kuunnella ja olla läsnä lapsen ja perheen arjessa. Seurakunnan tarjoama toiminta on myös lähes poikkeuksetta
ilmaista tai hyvin edullista. Maksuihin voi myös anoa tukea tai vapautusta. Seurakunnassa ammattitaitoisesti ohjattujen ja kivojen harrastusten ja leirien pariin pääsevät siis
myös ne lapset ja nuoret, joiden perheissä harrastuksiin ei
voida käyttää runsaasti rahaa. Tämä lisää lasten tasa-arvoa
yhteiskunnassamme. Kirkko myös tarjoaa kaiken pirstaleisen, kiireisen ja nopearytmisen elämän keskelle pysyvyyttä,
rauhallisuutta ja mahdollisuuden pysähtyä ja rauhoittua
maailman parhaan sanoman äärellä."

Zunkkis
Mistä tulet?
”Oon kotoosin Etelä-Pohojammaalta, Alahärmästä. Nyt koti on Punkaharjun Vuoriniemellä, jossa elelen vaimoni Katin kanssa.
Tie tähän?
”Kävin lapsena seurakunnan kerhoissa ja
rippikouluikäisenä ryhdyin sitten itsekin
vetämään kerhoa. Isosena olemisen kautta
vietin koko nuoruuden seurakunnan nuorisotyön piirissä. Lukion jälkeen opiskelin ensin
kauppaopistossa. Valmistuin suureen lamaan,
työttömäksi. Onneksi sain kutsun tulla
sijaistamaan nuorisotyönohjaajaa kotiseurakuntaani Alahärmään. Sen vuoden
aikana kypsyi ajatus hakea opiskelemaan
kirkon nuorisotyötä. Opiskelin Lutheropistossa Järvenpäässä ja tein opiskelujen
ohessa ja niiden jälkeen alan sijaisuuksia,
jonka jälkeen sain viran Laukaasta. Sieltä
siirryin Punkaharjulle ja seurakuntaliitosten
myötä Savonlinnan seurakunnan palvelukseen. Johtava nuoristyönohjaaja olen ollut
vuodesta 2016 ja kasvatuksen työalajohtaja
1.6.2020 alkaen.
Mitä muuta?
”Työn lisäksi aikaa vie Inkerin kirkon sekä
Viipurin seudulla toimivan Dikonin lastenkodin avustaminen. Kuljetan mm. avustuslähetyksiä Suomesta Viipuriin lastenkotiin.
Katselen liikaa televisiota ja luen
liian vähän kirjoja.
Mitä emme tiedä sinusta?
”Olen ollut mukana tuomassa rap-musiikkia
Suomen hengellisen musiikin kirjoon. Olin
mukana Suomen ensimmäisessä levyttäneessä kristillisessä rap-yhtyeessä nimeltä
ZUNKTRoNIC. Olen esittänyt kolmoisroolia
musikaalissa ja asunut kutomossa, hammaslääkärissä, pappilassa, kirkossa ja neuvolassa.
Kutsumanimeni Zunkkis on alun perin ollut
sukunimestäni johdettu ´Hakkis´.”

seurakuntauutiset

Lasten ja nuorten syksy
Juhlapuuhamessu
Savonlinnan Tuomiokirkossa
su 27.9. klo 13
Tervetuloa mukaan kaikki
nykyiset ja entiset kerholaiset
perheineen. Mukana myös
tuttuja ohjaajia vuosien
varrelta!

Päiväkerhotoiminta täyttää 50 vuotta!
Päiväkerhotoiminta alkoi seurakunnassamme vuonna
1970, 50-vuotta sitten, ja saavutti heti suuren suosion.
Ensimmäiset kerhopisteet olivat Pääskylahden seurakuntatalolla ja Hernemäen kerhohuoneistossa. Vaikka
toimintapisteistä oli aluksi vain kaksi, ilmoittautui niihin yhteensä yli 60 lasta. Päiväkerhojen suosio kasvoi
ja vuonna 1975 kerhopisteitä oli jo 11. Kerhoissa kävi
yhteensä noin 350 lasta. Päiväkerhojen ”kulta-aikaa”
elettiin 80-90 -luvulla, jolloin päiväkerholaisia osallistui
vuositasolla toimintaan enimmillään yli 700.
Tänä päivänä päiväkerhoryhmiä on seitsemän ja niissä
käy yhteensä noin 60 lasta. Kerhojen arjessa panostetaan
lapsesta välittämiseen, lapsuuden ilon kokemuksiin ja
lapsen hengellisen herkkyyden vaalimiseen. Päiväkerhon

tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvua. Toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaavat ammattitaitoiset ja koulutetut lastenohjaajat.
Päiväkerho on monelle lapselle ensimmäinen ohjattu
ryhmätoiminta, johon jäädään ilman vanhempia. Yhdessä
ohjaajien kanssa lasten on hyvä opetella ryhmässä toimimista, toisten huomioimista ja erilaisuuden hyväksymistä.
Ryhmässä lapsen sosiaaliset taidot vahvistuvat ja moni
lapsi löytääkin itselleen kerhon kautta uusia kavereita.
Päiväkerhot ovat aina olleet Savonlinnan seurakunnassa
maksuttomia. Siitä pidetään edelleen kiinni koska kaikille lapsille halutaan tarjota tasapuolinen mahdollisuus
osallistua päiväkerhotoimintaan.

Puuhamessu on erityisesti
lapsiperheille suunniteltu
toiminnallinen messu. Tänä
syksyä Puuhamessua vietetään
Pääskylahden kirkossa
su 25.10. ja 29.11. klo 10.

Varkkatyön kerhot, leirit ja tapahtumat
Loiske-kuoro 6–12-vuotiaille tytöille ja pojille
Säämingin srk-talolla to klo 15–16. Harrastus on
maksuton. Ilmoittautuminen paikan päällä.
Kuoroa johtaa Maria Padatsu, p. 050 540 6113,
maria.padatsu@evl.fi

Donkkis Big Night to 24.9. ja 19.11. klo 17-19.30
Savonlinnan seurakuntakeskuksessa. Tule mukaan Donkkis iltoihin! Tarjolla monenlaista toimintaa, opetusta ja
välipalaa nyyttärimeiningillä. Voit tuoda omia herkkuja
jaettavaksi muiden kanssa.

Nuorten kuoro Puhuri 5.–9. luokkalaisille tytöille ja
pojille Säämingin srk-talolla ke klo 16–17. Harrastus
on maksuton. Ilmoittautuminen paikan päällä.
Kuoroa johtaa Maria Padatsu, p. 050 540 6113,
maria.padatsu@evl.fi

V-arkki ke 28.10. ja ma 7.12. klo 17–19.30
Savonlinnan seurakuntakeskuksessa. V-arkki-illoissa
monenlaista toimintaa, välipalaa ja yhdessäoloa. Tule
mukaan!

Yö kirkossa -perhetapahtuma Rantasalmen
kirkossa 14.-15.11.
Oletko aina halunnut nukkua kirkossa? Nyt siihen on
mahdollisuus! Tervetuloa koko perheellä viettämään
yö Rantasalmen kirkossa. Ohjattua toimintaa varhaisnuorille. Lisätiedot: jari.halme@evl.fi
Syyslomaleiri Hirvaslahdessa ma-ke 19.-21.10
1.-6. luokkalaisille. Syyslomaleiri jatkuu leirifiiliksillä.

Perhetapahtuma la 17.10.
Savonlinnan seurakuntakeskuksessa.Tervetuloa
vauhdikkaaseen syysloman aloitukseen!
Mukana menossa mm. tarinankertoja Kiisi Isotalo.

Perhekerhot
Perhekerhot toimivat Sosterin kanssa yhteistyössä laadittuja turvallisuusohjeita noudattaen. Kerhoissa pestään käsiä ahkerasti, panostetaan siivoukseen ja hygieniaan.
Osallistujamäärä rajataan niin, että kerhoissa voidaan noudattaa turvavälejä. Tästä syystä perhekerhoihin ilmoittaudutaan: Lähetä nimesi ja perheestäsi osallistuvien
henkilöiden kokonaismäärä tekstiviestillä kerhon numeroon viim. 1,5 h ennen kerhon alkua.Vastauksena saat viestin, onko kerhossa tilaa.
Oravi ma klo 9.15–11.15
p.050 540 6181, Kiramontie 3

Rantasalmi ke klo 9.30–11.30
p.044 776 8007, srk-talo, Kirkkotie 3

Kellarpelto ti klo 9.15–11.15
p.044 7768030, srk-koti Aapelintie 7

Pihlajaniemi to klo 9.15–11.15
p.040 865 5653, srk-koti Nuottamiehentie 2

Kerimäki to klo 9.30–11.30
p.050 540 6009, srk-koti Urheilukuja 2

Punkaharju ti klo 9.30–11.30
p.050 310 0195, srk-talo, Oikotie 10

Miekkoniemi to klo 9.15–11.15
p.044 776 8027, srk-koti, Ilokallionkatu 4

Pääskylahti srk-talon alakerta, Kaartilantie 62
ke 23.9. alkaen noin kerran kuussa klo 9.1511.15, p.050 540 6181. Syksyn kerhopäivät:
14.10./18.11./2.12./9.12.

Savonlinnan srk-keskus
Kirkkokatu 17, käynti parkkipaikan puolelta, D-ovi
Perhekerho ti klo 9.15-11.15 p.044 776 8073,
Vauvakerho ke klo 13.00-14.30, p.050 540 6119
Iltaperhekerho to klo 17.30-19.00, p.044 776 8073

Nousulan kylätalo ti klo 9.30–11.30
p. 050 540 6009, Koivumäentie 3

Savonranta to klo 9-11
p.050 540 6119, srk-koti Pappilantie 17

Created by Freepik

Kerhossa tavataan toisia perheitä, askarrellaan, leikitään ja vietetään yhteinen hartaushetki. Tarjolla kahvia, teetä ja mehua.
Facebook.com/
savonlinnan-seurakunnan-lapsi-ja-perhetyö

Facebook.com/savonlinnansrkvarkkarit

instagram: savonlinnanuorisrk

Leikkaa talteen!

Enonkoski ti klo 9-11
p.040 865 5653, srk-talo, Kirkkotie 2

Kaikki seurakunnan tapahtumat: savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat ja säännöllisesti kokoontuvat ryhmät: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan
Seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan 1–2 m turvavälejä ja henkilömäärä suhteutetaan tilaan sopivaksi. Kirkkoihin voidaan ottaa vieraita seuraavasti:
Tuomiokirkko 260, Kerimäen talvikirkko 40, Kerimäen iso kirkko 300, Rantasalmen kirkko 190, Enonkosken kirkko 125, Savonrannan kirkko 200,
Punkaharjun kirkko 25 , Pääskylahden kirkko 40. Muiden tilojen henkilörajoista tietoa tilavarausten tai tapahtumakutsun yhteydessä.
Seurakunnan tilaisuuksiin ei voi osallistua lievienkään flunssaoireiden aikana. Muistetaan myös hyvä käsihygienia ja yskimistä koskevat ohjeet.
Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 776 8016.
Jumalanpalvelus tuomiokirkossa su klo 10.
Arkimessu torstaisin Pääskylahden kirkossa klo 10.30
Su 13.9. klo 10 Rauhanyhdistyksen nimikkomessu
Tuomiokirkko.
Ma 14.9. klo 13 Suomen Raamattuopiston päivätilaisuus
Säämingin srk-talo, kahvio
Ti 15.9. klo 12-14 Ystävätoiminnan vapaaehtoisten
kokoontuminen srk-keskus, pikkusali
Su 20.9. klo 10 Kehitysvammaisten kirkkopyhän
messu Tuomiokirkko. Saarnaa Sanna Huovinen Vaalijalasta.
Su 27.9. klo 10 Jazz-messu Tuomiokirkko
Su 27.9. klo 13 Juhlapuuhamessu Tuomiokirkko
Ke 30.9. klo 14 Saksalainen messu srk-keskus, pikkusali
Su 4.10. klo 10 Kummikirkko Tuomiokirkko
Su 11.10. klo 10 Veisumessu Tuomiokirkko
Su 11.10. klo 16 Iltapäiväkirkko Pääskylahden kirkko
Ti 20.10. klo 12-14 Ystävätoiminnan vapaaehtoisten
kokoontuminen srk-keskus, pikkusali
Enonkosken kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita
Syyskuussa kirkko on auki tiistaisin klo 13–15
hiljaista rukousta varten.

Punkaharjun kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190.
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita
Su 13.9. klo 10 Jumalanpalvelus kirkkorannassa, toimintakauden aloitus. Kirkkomakkarat tarjolla. Kovalla sateella /
myrskyllä kirkossa, jolloin ei makkaratarjoilua.
Enonkosken luostariyhteisö
Ti 15.9. klo 13 Mielenterveyskuntoutujien vertaistukiSu 13.9. klo 13 Messu luostarissa
ryhmä Kesäkodin sauna. Myös 27.10.
Pe 25.9. klo 18 Konsertti luostarissa, Rauhaa voimaa
Su 4.10. klo 13 Mikkelinpäivän jumalanpalvelus kirkkovaloa - Inka Niemen konsertti, tämän ajan kehtolauluja.
rannassa. Jos keli erittäin huono, tilaisuus kirkossa.
Su 18.10. klo 13 Messu luostarissa.
Rantasalmen kappeliseurakunta
Kerimäen kappeliseurakunta
Vs. Aluekappalainen Suvi Leppänen 044 776 8036
Aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita
p. 050 540 6111.
Su 4.10 klo 18 Iltakirkko kirkossa
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita
Su 11.10. klo 10 Vanhusten kirkkopyhän messu kirkossa
Tiistaitupa tiistaisin klo 11-13 srk-kodilla.
Su 25.10 klo 10 Luomakunnan sunnuntain messu kirkossa
Su 11.10. klo 10 Lähetyspyhän messu talvikirkko.
Messun jälkeen Siljasten tulojuhla ja kiitosjuhla pitkästä Savonrannan kirkkopiiri
Johtava pastori Henrik Koponen 044 776 8052
työkaudesta seurakuntakodilla.
su 4.10. klo 10 Mikkelinpäivän perhemessu Talvikirkossa. (virkavapaalla 15.10-31.3.)
Kutsutaan erityisesti Kerimäen 10-vuotiaat läheisineen. Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita
Su 18.10. klo 16 Iltapäiväkirkko, talvikirkko.
Su 27.9. klo 16 Jumalanpalvelus kirkossa
Su 4.10. klo 10 Eskarin siunaaminen jumalanpalveluksen yhteydessä
Su 11.10. klo 13 Messu kirkossa
Sanan ja rukouksen illat seurakuntatalossa klo 18 ke 23.9.,
ke 21.10., ke 18.11. ja ke 9.12.
La 26.9. klo 20 Kanttoreiden gospelkonsertti kirkossa
La 3.10. klo 10 Mikon myyjäiset seurakuntatalossa
Su 4.10. klo 10 Mikkelinpäivän perhemessu kirkossa

Diakoniatyö päivystää

Lähetystyön tapahtumia

Tarvitsetko tukea tai apua arjessa jaksamiseen?
Diakoniatyöntekijät päivystävät puhelimitse:

Ti 15.9. klo 17 Koko alueen yhteinen lähetyksen syyskauden startti
Savonlinnan Tuomiokirkossa. Mukana nimikkolähettejä.
Su 11.10. klo 10 Messu ja Siljasten tulojuhla Kerimäen kirkossa
Su 11.10. klo 15 Lähetystilaisuus Säämingin srk-talossa
Su 25.10. klo 17 Nimikkolähettitilaisuus Savonlinnan Tuomiokirkossa
Lähetyssoppi, Sääminginkatu 4, avoinna 1.10. alkaen ti ja to klo 13-18

Savonlinna kaupungin alue ma-pe klo 9-12 p. 044 555 2579
Enonkoski ma-pe klo 8-16 p. 040 865 5653
Kerimäki ma-pe klo 8-16, p. 050 540 6114
Punkaharju ma-pe klo 8-16 p. 050 310 0193
Rantasalmi ma-pe klo 8-10, p. 040 838 5412
Savonranta ma-pe klo 8-16, p. 044 755 0152
Haluatko tukea diakoniatyötä?
Tee verkkolahjoitus osoitteessa Kotimaanapu.fi

Nokipannukahvit tarjolla
Enonkoski Sale pe 2.10 klo 15-17 Kerimäki pe 2.10. klo 11-13
Rantasalmi ma 5.10. klo 12-14 Savonranta ti 6.10. Klo 11-13
Säämingin srk-talo (Sääminginkatu 4) takapiha klo 15-17
to 1.10., ti 6.10., to 15.10., ti 20.10.

Tule mukaan kuoroon!

Kaikissa seurakuntamme kuoroissa on tilaa uusille laulajille. Ota yhteyttä kuoroa johtavaan kanttoriin ja kysy lisää.
Kuoroharjoituksissa pidetään 1–2 m turvavälit ja tilan tuuletuksesta huolehditaan.
Harjoituksiin ei voi tulla lievienkään flunssaoireiden aikana. Harjoitusten järjestelyistä saa tietoa kuoroa johtavalta kanttorilta.
Loiske-kuoro 6–12-vuotiaille tytöille ja pojille
kokoontuu Säämingin srk-talolla torstaisin klo 15–16.
Kuoroon ovat tervetulleita kaikki laulamisesta ja mukavasta yhdessäolosta tykkäävät. Harrastus on maksuton.
Ilmoittautuminen paikan päällä. Kuoroa johtaa Maria
Padatsu, p. 050 540 6113, maria.padatsu@evl.fi
Nuorten kuoro Puhuri 5.–9.luokkalaisille tytöille ja
pojille kokoontuu Säämingin seurakunta-talolla keskiviikkoisin klo 16–17. Kuoroon ovat tervetulleita kaikki
laulamisesta ja mukavasta yhdessäolosta tykkäävät.
Harrastus on maksuton. Ilmoittautuminen paikan päällä.
Kuoroa johtaa Maria Padatsu, p. 050 540 6113,
maria.padatsu@evl.fi
Tuomiokirkkoseurakunnan Gospelprojekti on
isosten ja muiden nuorten laulajien ja soittajien musiikkiryhmä, jonka kokoonpano ja harjoitus-aikataulu vaihtelevat projektista toiseen. Kuoroa johtaa Katariina Kokkonen p. 044 776 8061, katariina.kokkonen@evl.fi
Enonkosken Gospelryhmä, Kirkkokuoro ja
Miestrio Tiedustelut: kuoronjohtaja Mika Siekkinen,
p. 044 562 6139 mika.siekkinen@evl.fi

Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro on työikäisten kuoro, joka harjoittelee tiistaisin klo 18–19
Säämingin srk-talolla. Kuoro esiintyy jumalan-palveluksissa ja konserteissa sekä järjestää virsi-iltoja. Ohjelmistona klassista ja uudempaa, lähinnä 4-äänistä sekakuoromusiikkia. Kuoroa johtaa Katariina Kokkonen
p. 044 776 8061, katariina.kokkonen@evl.fi

Laulukoulu on kaikenikäisille suunnattu ryhmä. Harjoitukset tiistaisin klo 16.30–17.30 Säämingin seurakuntatalossa. Opetellaan yhdessä laulamisen perusteita
tuttujen ja uudempien laulujen avulla. Ryhmä voi olla
ponnahduslauta kuorolaulajaksi. Kuoroa johtaa
Katariina Kokkonen p. 044 776 8061,
katariina.kokkonen@evl.fi

Kirkkokuoron Seniorit on eläkeläisille suunnattu kuoro, joka kokoontuu keskiviikoisin klo 13-14.30 Kappelikahviossa (Savonlinnan srk-keskus). Seniorit on mukana jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Ohjelmistossa perinteistä kirkkomusiikkia.
Kuoroa johtaa Minna Malinen p. 044 776 8040,
minna.malinen@evl.fi

Savonrannan musiikkiryhmästä lisätietoja
Pia Rask 044 776 8072, pia.rask@evl.fi
Rantasalmen kappeliseurakunnan
kuorotoiminnasta lisätietoja kanttori Sauli
Rissaselta, p.0440 479026, sauli.rissanen@evl.fi

Tuomiokirkon lauluyhtye on projekteittain kokoontuva kuoro, joka toteuttaa laajojakin kirkkomusiikkiKerimäen kirkkokuoro torstaisin klo 17.30–19 Keriteoksia. Kuoroon voi tulla koelaulun kautta. Laulajilta
mäen srk-kodilla. Ohjelmistossa on messulauluja, kirkedellytetään itsenäistä stemmojen opiskelutaitoa ja ykyä
kovuoden aikaan sopivia lauluja, kantaatteja ym. moninotkeaan ja monipuoliseen äänenmuodostukseen.
puolista ohjelmistoa. Laulamme messuissa ja muissa seuYhteyshenkilö: johtava kanttori Minna Raassina,
rakunnan tilaisuuksissa. Kuoroa johtaaa Maria Padatsu,
minna.raassina@evl.fi
p. 050 540 6113, maria.padatsu@evl.fi
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