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Taivas
Lähestyvä pyhäinpäivä tuo mieleen pyhien tulevan asuinsijan
eli taivaan. Millaista siellä on? Se on alkanut kiinnostaa minua iän myötä yhä enemmän. Syynä on koko ajan lähestyvä
kuolema. Se saa ainakin minut miettimään, että ehdinkö
näinä jäljellä olevina vuosinani saada elämästä riittävästi irti.
Jos taivas on olemassa, ei ole syytä ahdistua, vaikka jäisikin jotain kokematta. Hyvää riittää kuoleman jälkeenkin,
eikä se lopu kesken, sillä taivaassa on kyse ikuisesta elämästä.
Olen monelta taholta kuullut, että ajatus iankaikkisesta
elämästä on ahdistava; nimenomaan siksi, että se ei lopu
koskaan, ja sellainen tuntuu puuduttavalta. Mutta entä jos
elämä taivaassa onkin niin mielenkiintoista, että sen hyvyys
ei koskaan kyllästytä? Entä jos se on niin hyvää, että mielenkiintoisuutta ei koskaan ole liikaa eikä sen hyvyys ikinä
muutu imelyydeksi.
Sellainen voi olla mahdollista siksi, että Jumala on Korkein
hyvä. Elämä taivaassa on rikkumatonta osallisuutta hänestä.
Korkeimpana hyvänä Jumala on jotain sellaista, mihin kaikki luomakunnan hyvä, kaunis, tosi ja oikea viittaa. Jumala

on vikkelämpi kuin koskessa hyppäävä lohi, jännittävämpi
kuin mielikuvituksellisin keskustelu tai vaarallisin seikkailu,
kauniimpi kuin ihanin kukka, monimutkaisempi kuin ihmeellisin matemaattinen todistus, lempeämpi kuin ihanin
isoäiti ja veikeämpi kuin vekkulein lapsi.
Taivaallinen elämä Jumalan lapsena on totisesti jotain ihan
muuta kuin ikuista kultaisen harpun soittoa pilven päällä!
Eräs Raamatun taivaskuvausten piirre kiehtoo minua erityisesti: taivas on ihana kaupunki, ”Uusi Jerusalem”. Minulle
se puhuu siitä, että taivas on paitsi yhteyttä Jumalaan, myös
ihmisten upeaa yhteiselämää, sellaista, jota maanpäälliset
kaupungit turhaan tavoittelevat. Ketään ei jätetä syrjäytymään eikä jengiväkivaltaa, moraalipatsastelua, ahneutta tai
kateutta tunneta.
Miten taivaaseen pääsee? Siitä kertoo Ilmestyskirja, jonka
mukaan taivaaseen päätyneitä ihmisiä yhdistää se, että he ovat
”pesseet vaatteensa Karitsan veressä” (Ilm. 7:14). Taivaaseen
ei pääsee sillä, että hyviä tekoja on enemmän kuin syntejä.
Sinne pääse turvautumalla Jeesukseen (jota Ilmestyskirjassa

Markus Pehkonen aloittaa kiinteistöpäällikkönä

Seurakunnan uudeksi kiinteistöpäälliköksi on valittu insinööri AMK Markus Pehkonen. Pehkonen aloittaa 1.12.2021.
Kiinteistöpäällikkö johtaa, valvoo ja kehittää kiinteistöpalveluita ja vastaa seurakunnan rakennushankkeiden hallinnollisesta suunnittelusta, toteuttamisesta sekä valvonnasta. Kiinteistöpäällikkö toimii kiinteistöpalveluiden henkilökunnan,
suntioiden, seurakuntamestareiden ja vahtimestareiden esimiehenä ja vastaa palvelukokonaisuuden johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi kiinteistöpäällikkö vastaa mm. seurakunnan metsätalouden hoidosta yhdessä asiantuntijatahojen kanssa
ja seurakunnan tonttimyynnin valmistelusta.

Kari Pykäläinen
jää eläkkeelle
Punkaharjun kappeliseurakunnan pidetty kanttori Kari Pykäläinen aloittaa eläkepäivät 1.1.2022 alkaen. Kari on ehtinyt
olla seurakunnan palveluksessa jo yli 38 vuotta.
"Toimin 30 vuotta Punkaharjun itsenäisen seurakunnan
kanttorina ja seurakuntaliitoksen jälkeen kahdeksan vuotta
Savonlinnan seurakunnan työntekijänä. Minulla oli jo lapsuudesta lähtien unelma tulla kanttoriksi ja suurelta osin tämä
ura on vastannut odotuksiani. Seurakuntalaiset ovat arvostaneet työtäni ja saamani palaute on suuremmilta osin ollut
kiittävää", Kari muistelee kuluneita vuosikymmeniä. "Hienoja hetkiä on musiikin parissa ollut useita. Syyskuussa minä ja Henrik Koponen pidimme
konsertin Punkaharjulla. Henrik lauloi yksinlauluja ja soitti viulua ja minä soitin pianoa.
Tämä konsertti oli minusta kyllä yksi mieleen painuvimmista hetkistä. Myös rakas isäni oli
mukana konsertissamme ja vielä yleisöäkin oli aika mukavasti paikalla."
Karin terveiset seurakuntalaisille: "Rakkaat seurakuntalaiset! Kiitos näistä kuluneista
ihanista vuosista, joita sain olla teitä palvelemassa erilaisissa tilaisuuksissa. Toivotan
teille kaikille Jumalan siunausta ja varjelusta elämäänne, ehkä tapaamme vielä joissakin merkeissä myös tulevaisuudessa."
Kanttoreiden Gospelkonsertti Punkaharjun kirkossa pe 12.11. klo 17
Konsertti on Karin viimeinen esiintyminen seurakunnan kanttorina

nimitetään Karitsaksi), joka on kuolemallaan ja ylösnousemisellaan tehnyt tyhjäksi syntimme ja niiden aikaansaaman
syyllisyyden Jumalan edessä.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Päivi Kupiainen on
uusi diakoniatyöntekijä
Sosionomi(AMK)-diakoni Päivi Kupiainen aloitti diakoniatyöntekijänä Savonlinnan Tuomiokirkkoseurakunnassa syyskuussa. "Tähän ammattiin olen opiskellut aikuisiällä. Aiemmin työskentelin lasten ja perheiden parissa", Päivi kertoo.
"Savonlinnan seurakunnan diakoniatyöhön tutustuin opintojeni harjoittelujaksolla sekä diakoniatyöntekijän viransijaisena
2020. On ollut helppo aloittaa työskentely tutussa ympäristössä, vaikka osa tehtävistä onkin uusia. Vastuulleni kuuluu
ystäväpalvelun koordinointi ja Pääskylahden yhteisöruokailut.
Papin työparina ohjaan sururyhmiä. Tapaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä niin diakoniapäivystyksessä kuin kotikäynneilläkin. Työskentelen
pääasiassa keskikaupungin alueella ja työpisteeni on Savonlinnan seurakuntakeskuksella."
Päivin terveiset seurakuntalaisille: "Korvat kuulemaan ja silmät näkemään, molemmat
on Herra luonut. (Sananl. 20:12). Olen saanut silmät nähdäkseni, missä apuani tarvitaan
ja korvat kuullakseni, kuinka voin auttaa. Luojalta olen saanut myös läsnäolon lahjan, ja
työssäni koenkin olevani parhaimmillani kuuntelijana ja rinnalla kulkijana. Jos kaipaat
keskustelukumppania tai apua arjen ongelmiin, ole rohkeasti yhteydessä minuun tai muihin seurakuntamme diakoniatyöntekijöihin."
Diakoniatyöntekijä Päivi Kupiaisen tavoittaa numerosta 044 776 8055

Rantasalmella aloitti kolme uutta työntekijää
Kuluneen syksyn aikana Rantasalmen kappeliseurakunnassa on aloittanut yhteensä kolme
uutta työntekijää: vs. aluekappalainen Antti Rahikainen, vs. seurakuntapastori Emiliana Skoog
ja vs. nuorisotyönohjaaja Kaisa Hämäläinen. Nyt yhteensä seitsemän työntekijän voimin
pyörivässä kappeliseurakunnassa ollaan jo työn touhussa ja Antin mukaan uusi porukka on
aloittanut hyvällä meiningillä.
"Korona-aika on ollut pitkä ja väsyttävä ja moni suunniteltu tilaisuus on jäänyt pitämättä.
Nyt viimein näyttää siltä, että toimintaa päästään toteuttamaan ja palaamaan kohti ns. normaalitilaa. Uudet työntekijät tarkoittavat aina myös mahdollisuutta uudistaa tekemäämme
työtä. Tästäkin syystä on mukava aloittaa Rantasalmella."
Vaikka aluekappalaisen tehtävä on Antille uusi, paikallistuntemusta on ehtinyt jo kertyä
runsaasti. "Olen työskennellyt Savonlinnan seurakunnassa melkein viisi vuotta ja tänä aikana on tullut käytyä Rantasalmellakin työtehtävissä lukuisia kertoja. Rippikoulupappina
toimenkuvaani on kuulunut rippikoulun suunnittelu koko seurakunnan alueella ja siinäkin yhteydessä on Rantasalmi tullut tutuksi. Paikalliset ovat ottaneet meidät hyvin vastaan.
Moni on tullut tervehtinään ja myös esittämään toiveita kappeliseurakunnalle. Tästä innostuneena järjestämme marraskuussa seurakuntaillan, johon kaikki ovat tervetulleita ideRantasalmen tiimiin kuuluvat aluekappalainen Antti Rahikainen (vas.),
lastenohjaaja Miia Ruuskanen-Eronen, seurakuntapastori Emiliana Skoog,
nuorisotyönohjaaja Kaisa Hämäläinen, diakoniatyöntekijä Eija Janhunen ja
seurakuntamestari Jari Immonen. Kuvasta puuttu kanttori Sauli Rissanen.

Seurakuntailta torstaina 18.11. klo 18 Rantasalmen kirkossa.
Mukana seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Ohjelmassa
keskustelua kappeliseurakunnan toiminnasta, iltahartaus ja iltateet.
Lämpimästi tervetuloa!
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su 31.10. – su 7.11.2021
Savonlinnan Kirkkomusiikkiviikkoa vietetään 31.10.–
7.11. Ohjelman laatimisesta vastaa kanttori Minna Raassina. Viikon aikana kuullaan mm. Bachia uruilla ja kanttoreiden suosittu Gospel-gaala. Pyhäinpäivään lohtua
tuovat Sinua en unohda -hetket. Viikon päättää Mozartin Requiem. Kyselimme Minnan tunnelmia kolmesta
konsertista.
Luentokonsertti
"Ensimmäisenä suomalaisena säveltäjänä on pidetty Erik
Tulindbergiä (1761–1814). Arkistojen kätköissä levännyt
Anna Catharina Öhrbomin nuottikirja on kuitenkin paljon
vanhempi, vuodelta 1759. Luentokonsertissa selviää, millaisesta arkistolöydöstä on kyse. Ovatko nuottikirjan kappaleet
Öhrbomin sävellyksiä, jolloin hän olisi ainakin vanhin suomalainen säveltäjänainen?"
Gospel-gaala 2
"Gospel-gaalat aloitettiin vuonna 2019. Esityksiä on ollut neljä - viime syksynä oli uudistettu ohjelma, mutta vain yksi konsertti toteutui. Nyt toteutetaan viime vuonna peruuntuneet
konsertit. Myytävät käsiohjelmatkin ovat viime vuodelta."
Mozart: Requiem
"Se on ensimmäinen oratorio, jota itse olen ollut toteuttamassa kuorolaulajana. Tämä tapahtui ensimmäisenä opiskelu-

vuotenani Kuopiossa. Punkaharjulla mökkeilevä professori
emeritus Jorma Hannikainen oli tuolloin kapellimestarina.
Vaihto-opiskelijana Saksassa menin ensi töikseni kuuntelemaan samaa teosta konserttiin. Kokemus oli yksi elämäni
vahvimmista musiikkielämyksistä. Myöhemmin olen laulanut teoksessa useita kertoja solistina. Merkittävä teos minulle
henkilökohtaisestikin!"

Viikon ohjelma
Su 31.10. klo 19 Luentokonsertti
Srk-keskuksen juhlasali (Kirkkokatu 17)
Anna Catharina Öhrbom 1725 - 1784, Suomen ensimmäisiä säveltäjiä? Luento ja musiikkia Öhrbomin nuottikirjasta 1759. Pianisti Ville Hautakangas (Tampere) sekä
johtava kanttori Minna Raassina (Savonlinna). Vapaa
pääsy. Katso suorana verkkolähetyksenä ja tallenteena
kanavalla YouTube.com/savonlinnanseurakuntaYouTube
Ti 2.11. klo 18 Gospel-gaala 2 Tuomiokirkko
Musiikissa G7: Minna Malinen, Maria Padatsu, Minna
Raassina, Katariina Kokkonen, Pia Rask ja Sauli Rissanen
laulu. Aki Padatsu, basso, Mika Siekkinen, piano
ja Janne Järvensivu, rummut. Vapaa pääsy, ohjelma 20 €

To 4.11. klo 18 Urkukonsertti ”Bach to basics”
Tuomiokirkko Niels Burgmann. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
Pyhäinpäivä la 6.11. ”Sinua en unohda”
-tilaisuudet. Vapaa pääsy.
klo 12 Pääskylahden kappeli
Musiikki Myöhemmin löydetyt: Maija Karhinen-Ilo, laulu
ja haitari Janne Behm, laulu ja kitara, Arto Anttila, basso ja
laulu. Matti Laitinen, kielisoittimet ja laulu
klo 13 Ahvensalmen hautausmaa
klo 14.30 Varparannan hautausmaa
klo 14 Talvisalon kappeli Myöhemmin löydetyt
klo 16 Kerimäen talvikirkko
Klo 16 Talvisalon kappeli Myöhemmin löydetyt
klo 18 Iltamusiikki Tuomiokirkko
Tilaisuudessa muistetaan vuoden aikana poisnukkuneita
seurakuntalaisia. Kanttorina Minna Malinen.
Su 7.11. klo 19 Mozart: Requiem Tuomiokirkko
Savonlinnan orkesteri ja Savonlinna-kuoro, johtaa Kari
Kropsu. Tuuli Lindberg, sopraano, Katariina Heikkilä, altto
Lasse Penttinen, tenori, Johann Tilli, basso. Liput 20 €.
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Lasten
pyhäinpäivä
Pyhäinpäivänä kynttilöiden valaisema hautausmaa on aivan
erityisen kaunis ja pyhän oloinen paikka. Kynttilän vieminen edesmenneen rakkaan haudalle on tärkeä kokemus
myös lapselle. Mutta entä jos lapsi kyselee hautausmaahan
liittyvistä perinteistä ja kuolemastakin?
"Perheiden hautausmaakierros tarjoaa lasten ehdoilla toteutetun tavan tutustua hautausmaahan ja esittää ehkä niitä
tiukkojakin kysymyksiä meille seurakunnan työntekijöille",
kertoo johtava kappalainen Leena Wiitala. "Kovasti suosiotaan kasvattaneen Halloweenin vietto perustuu hyvin
erilaisiin kokemuksiin kuin pyhäinpäivä. Haluammekin
muistuttaa tapahtumalla, että hirviöhahmoilla hassuttelun ja pelottelun rinnalla voisimme ihailla myös hautausmaalla tuikkivaa kynttilämerta, joka kertoo rakkaudesta,
toivosta ja taivaasta."
Koko perheen pyhäinpäivän kierroksella tutustutaan Talvisalon hautausmaahan yhdessä kuuluisan Kaapo-ketun kanssa. Tällä kertaa Kaapo on virkattu pehmokaveri. Matkaoppaina toimivat Leena-pappi ja lastenohjaajat Sanna Eevala
ja Miia Ruuskanen-Eronen. Kierroksen aikana sytytetään
hautakynttilä, jutellaan hautajaisista ja tutustutaan muistomerkkeihin. Mukaan voi ottaa taskulampun tai lyhdyn,
joiden valossa saattaa nähdä vilahduksia Kaapon kavereista.
Opastettu kierros Kaapo-ketun kanssa
ke 3.11. sekä la 6.11. klo 17 ja 18
Talvisalon hautausmaalla (Kalmistontie 1)
Lähtö kappelin vieressä sijaitsevalta portilta.

Myöhemmin
löydetyt

Hae diakoniatyön
jouluavustusta

Seurakunta tukee taloudellisessa ahdingossa olevia maksusitoumuksilla kauppoihin. Diakoniatyön jouluavustukset ovat
haettavissa 1.-30.11.2021. Hakulomakkeen löydät etusivulta
savonlinnaseurakunta.fi ja omasta diakoniatoimistostasi. Hakemuksen liitteenä toimii parhaiten toimeentulotukipäätös
(hylkääväkin). Ilman tulotositteita olevia hakemuksia emme
voi käsitellä. Hakemuksen liitteineen voit palauttaa oman
alueesi diakoniatyöntekijälle. Avustuksen saaneille ilmoitetaan viikolla 49 tekstiviestillä, joten täytäthän hakemuksen
huolellisesti.

"Kannan sinua"
la 13.11. klo 15
Teatteriryhmä Loimu on tuonut lokakuussa ensi-iltaan näytelmän Kannan sinua. Esityksen teksti pohjautuu todellisiin
kertomuksiin auttamisen ja kantamisen kokemuksista - sen
tarkoituksena antaa ääni hiljaiselle lähimmäisenä olemiselle.
Loimu koostuu neljästä musiikin ja draaman ammattilaisesta.
Kannan sinua la 13.11.
klo 15 srk-keskuksen
juhlasalissa (Kirkkokatu
17) Näytelmän kesto
n. 50 min. Lopuksi mahdollisuus keksustella
seurakunnan työntekijän kanssa sekä iltahartaus. Vapaa pääsy!

Minna Malinen

Valtakunnallinen
parisuhdeviikko
Parisuhdeviikko 8.–14.11. nostaa esille hyvinvoivan ja turvallisen parisuhteen merkitystä perheen ja yksilön hyvinvoinnille. Parisuhteen hyvinvointi on molempien osapuolten vastuulla, kaikissa elämävaiheissa ja kaikenlaisissa parisuhteissa.
Hyvinvoiva parisuhde ei vaadi ihmetekoja vaan kohtaamista
ja kunnioitusta arjessa.
Parisuhdekeskus Kataja tarjoaa
runsaasti ohjelmaa, johon voi osallistua
etänä sivulla parisuhdekeskus.fi
Päivystyschat ma 8.11., to 11.11. ja pe 12.11.
Verkkoluentoja parisuhteesta ja sen
vahvistamisesta ma 8.11. ja to 11.11.
Parisuhdepuhelin pe 12.11.
Päivä parisuhteelle -tapahtuma verkossa
la 13.11. klo 10–13
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskus
viettää parisuhdeviikkoa Facebookissa:
Aamurukous parisuhteen puolesta
su 7.11.–su 14.11.
Parisuhteen iltapala eli perheneuvojien
kirjoituksia parisuhteen vaiheista.
ma 8.11., ke 10.11. ja pe 12.11.
Aiheina deittailu, parisuhteen ruuhkavuodet
ja pitkä parisuhde. Lue sivuilla:
Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/savonlinnan.
perheasiainneuvottelukeskus
Parisuhdekeskus Kataja ry on
asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tukee pareja,
vapaaehtoisia ja ammattilaisia
koulutuksen, viestinnän, neuvonnan ja toiminnan keinoin.

Lohdutuksen ja toivon sanoja pyhäinpäiväksi:
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Raamattu sohvapöyd

Tuntuuko Raamattu liian isolta ja vanhalta? Entä jos ymmärtää väärin tai en ymmärrä ollenkaan? Ja voivatko ikivanhat kirjoitukset muka tarjota lohdutusta
suruihin ja ongelmiin? Raamattu on tosiaan suuri ja vanha, mutta myös aina lukijansa kokoinen ja ikäinen. Kokeilepa, mitä Raamattu puhuu juuri Sin
Jokainen Raamatun lukija tuo tulkintaan mukanaan myös
oman elämänkokemuksensa, oman aikansa, kulttuurinsa ja
sisäisen maailmansa. Samalla Raamattu on ikkuna Jumalan maailmaan.
Kun avaat Raamatun ja annat pyhien tekstien puhutella
sinua kaipuussa ja onnen hetkissä, suurten ja pienten kysymysten edessä, uupumuksen ja huolien painaessa, riemun
ravistellessa, yksinäisyyden ahdistaessa, elämän yllättäessä
tai arjen kulkiessa tylsistyttävän tasaista tahtia, olet itse asiassa luterilaisuuden ytimessä. Martti Lutherin suuri ajatus
nimittäin oli, että Raamatun paras paikka on olohuoneen
sohvapöydällä. Siksi mekin nyt saamme lukea Raamattua
omalla äidinkielellämme.
Papit tekevät työtään Raamatun äärellä. Monet myös lukevat ja mietiskelevät Raamatun tekstejä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen sekä yksin että yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Pyhäinpäivän lähetessä kysyimme papeilta,
mikä teksti lohduttaa näitä Raamatun suurkuluttajia?
Apostolien teot 2:21
"Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu."
Tämän Jumalan sanan kohdan muistaa myös ahdistuksen
keskellä: joka huutaa avuksi Herraa pelastuu. Kalevi Lehtisenkin lyhin rukous oli: "Apua!"
Pekka Auvinen
Psalmi 121: 1-2
Minä kohotan katseeni vuoria kohti.
Mistä saisin avun?
Minä saan avun Herralta,
häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.
Kärsin vuosia alakulosta. Kyseinen matkalaulu lohdutti
minua. Masentuneena maailma pyörii oman itsen ympärillä. Psalmin kirjoittaja kohottaa katseensa kohti vuoria,
pois omista murheista. Herra itse on meidän puolellamme,
Hän, joka on luonut taivaan ja maan. Häneltä saamme avun.
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi
nyt ja aina. Herran kanssa olemme turvassa.
Jussi Kinnunen
Matteus 5:3-4:
Jeesus sanoo: "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä
heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset:
he saavat lohdutuksen."
Tässä vuorisaarnan kohdassa puhutaan kahdessa asiassa
taivaasta kristityn ihmisen päämääränä. Hengessään köyhät perivät taivaan. Tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että
taivaaseen pääsy ei ole kiinni meidän omasta hurskaudestamme, vaan sekin saadaan armollisen Jumalan lahjana.
Kaste varjelee meitä tässä uskossa. Jumala vastaa ihmisen
murheeseen suoraan lohduttamalla. Jeesus elämän ja kuoleman Herrana antaa tämän lohdutuksen lahjana. Jumala
vahvistaa haavoittuneita.
Henrik Koponen
Joosua 5: 13-15
Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä:
»Oletko meikäläisiä vai vihollisiamme?» Mies vastasi:
»En kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö
ja olen juuri saapunut tänne.» Silloin Joosua lankesi
polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: »Herrani, mitä tahdot minun tekevän?» Herran sotajoukon
päällikkö sanoi Joosualle: »Riisu kengät jalastasi, sillä
paikka, jossa seisot, on pyhä.» Ja Joosua teki niin.

On helppo samaistua Joosuaan. Hän tapasi Jumalan enkelin, mutta oli aivan pihalla. Mikä mies ja millä asialla täällä
liikutaan? Kai hänen nyt olisi pitänyt Jumalan sotajoukkojen komentaja tunnistaa. Lohduttavaa. Saan olla Jumalan
käytössä, vaikka olenkin joskus vähän hajamielinen tai keskittymishäiriöinen.
Jani Lamberg
Psalmi 23:4
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Olen toimittanut hautaan siunaamisia pappisurani aikana
paljon. Psalmia 23 olen käyttänyt usein eikä se tunnu vieläkään kuluneelta.Tuon kohdan lukiessa koen vahvasti, että
Jumala on kanssamme myös siinä, mikä tuntuu kuoleman
pimeydeltä ja tuo siihen ikuisen valonsa.
Toivo Loikkanen
Sirak 18:13
Ihmisen myötätunto ulottuu lähimmäiseen
mutta Herran laupeus kaikkeen mikä elää.
Hän nuhtelee, kasvattaa ja opettaa,
paimenen tavoin hän johtaa laumansa kotiin.
Muutama vuosi sitten, kun kävelytimme kissaamme Massimoa valjaissa Helsingin keskustassa, kissa säikähti lakaisukonetta ja pääsi irti. Sekunneissa kissa oli juossut karkuun,
eikä sitä enää näkynyt. Olimme aivan surun murtamia ja
yritimme kaikin keinoin löytää kissaa. Vaikka kokemus oli
ikävä, lämmitti minua kovasti, miten sydämellisiä ihmiset
olivat. Meitä auttoivat kymmenet henkilöt etsimään kissaa
ja he käyttivät siihen valtavasti aikaa ja energiaa. Kaiken tämän he tekivät täysin pyyteettömästi. Tämä antoi minulle
valtavasti toivoa. Näiden ihmisten ystävällisyys jäi mieleen,
ja yhä tänä päivänäkin se lämmittää minua vaikeina hetkinä. Opin sen, että lähimmäisrakkautta on enemmän kuin
miltä välillä tuntuu – sitä on vain osattava pyytää. Ihmiset
auttoivat meitä, mutta lopulta Jumala toi Massimon kotiin.
Kissa löytyi kotipihalta viikkoa myöhemmin – hän oli kulkenut yli kilometrin kaupungin läpi ja löytänyt tiensä kotiin.
Emiliana Skoog
1. Samuel 16:7b
”Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.”
Teininä Raamattua lukiessa tämä kohta pysäytti. Ihmisinä
tuomitsemme usein toisiamme ulkoisen olemuksen perusteella ja teemme oletuksia, jotka monesti osoittautuvat
vääriksi. Meillä ei ole keinoa nähdä, mitä ihmisen sisällä on
menossa, mutta Jumalalla on. Hän näkee todellisen minämme ja koko elämämme. Hän tuntee ilomme ja surumme,
salaisuutemme, voimanlähteemme ja lahjamme.
Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala näkee sisäisen kauneutemme. Surusta puhuttaessa se tarkoittaa myös sitä, että
vaikka ympärillä olevat ihmiset näkisivät vain sen urhean
julkisivun, jolla ihminen suruaan peittelee, Jumala tietää
paremmin. Hän näkee sydämessämme asuvan surun ja kaipauksen. Ne voi tuoda hänen eteensä luottavaisin mielin ja
pyytää apua, lohtua, rauhaa. Jumala rakastaa meitä ja on
luvannut auttaa niitä, jotka hänen puoleensa kääntyvät. Jeesus on luvannut olla kanssamme aina, eikä hän jätä meitä
yksin edes surussamme.
Johanna Tykkyläinen

Jesaja 43:1, Jesaja 54:10
Älä pelkää.
Minä olen lunastanut sinut.
Minä olen sinut nimeltä kutsun
Vaikka vuoret järkkyisivät ja ku
minun rakkauteni sinuun ei järk
eikä minun rauhanliittoni horju

Tämä Raamatun kohta on ollut it
sa elämän vaiheissa. Siinä kaikuu
unohdeta, vaikka olisinkin itse hu
elämänmyrskyjen keskellä kulkis
juuri minut ja hän ei minua uno
taan mitä tahansa.
Sari Vauhkonen

Raamattum

Raamatunlukuhetkiin voi
koettuja raamattumietisk
Mietiskelyä varten on hy
säännöllinen aika ja omistaa
Varattu aika kannatt
noudattamaan sam
Työskentelystä voi kirjoi

Valmistautuminen On tär
pysähtymiselle ja hiljenty
kiireet, muut ihmiset ja va
äänet. Ota hyvä asento ja h
kerran syvään ja rauhallises
siunaamaan mietiskelyhet
avautua hänen läsnäololleen

Vuoropuhelu Jumalan k
lisesti itseltäsi: Mitä minulle
Keitä olen tavannut? Mitä te
Mitä asioita on ollut miele
ihmiset ovat viime päivinä
mitkä ovat puolestaan oll
vieneet voimiasi? Voit kirj
muistiin. Kirjoittaminen au
vauhtia ja kuuntelem

Raamatun lukeminen
valitsemasi Raamatun koht
että tekstiä kuunnellessa kii
eri kohtiin tai seikkoihin k

Puhu minulle, Jumala P
maan Raamatun jaksoa, jon
kuunnellut. Mitkä kohdat ta
kohti? Kuulostele sitä mieles
Sanassa ja sen hiljaisessa mi
itse on läsnä. Kuuntele, mit
sinua kohti käyneen, sinut p
kohdan välityksellä. Kun m
ajatuksia, ne kannattaa kirjo
Ota hiljentymishetkestä
mukaan omaan

lähde: Piplias

dällä

tämän päivän
nulle.

nut, sinä olet minun.
ukkulat horjuisivat,
ky
u.

tselleni lohdullinen useisvahva viesti, ettei minua
ukassa enkä tietäisi mihin
sin. Jumala on kutsunut
ohda tuokoon elämä vas-

mietiskely

Pyhäinpäivän tapahtumat lauantaina 6.11.
Pyhäinpäivä on harras ja hiljainen, mutta täynnä
kynttilöiden valoa, muistoja ja jälleennäkemisen
toivoa. Seurakunnan pyhäinpäivän tapahtumissa
muistetaan edesmenneitä rakkaita ja kuullaan
lohdutuksen ja toivon sanoja ja säveliä. Talvisalon ja Pääskylahden Sinua en unohda -hetkissä
musiikkivieraana Myöhemmin löydetyt:
Maija Karhinen-Ilo, laulu ja haitari, Janne Behm,
laulu ja kitara, Arto Anttila, basso ja laulu,
Matti Laitinen, kielisoittimet ja laulu.
Rukous pyhäinpäivänä
Rakas Jumala.
Kiitos, että olet kanssamme
kaikissa elämämme vaiheissa.
Huolehdit meistä, kun olemme aivan pieniä.
Kannat meitä, kun kasvamme.
Kiitos, että myös tämän elämän päättyessä
pidät meistä huolta
ja kutsut meidät taivaan kotiin.
Lohduta meitä, kun on surun aika.
Anna meidän aavistaa jo täällä
jotakin taivaan kirkkaudesta.
Auta meitä luottamaan Jeesukseen
kaikkina päivinämme.
Kuule meitä hänen rakkautensa tähden.

i soveltaa hyväksi
kelyn työtapoja.
yvä varata tietty,
a se hiljentymiselle.
taa rytmittää
maa kaavaa.
ittaa päiväkirjaa.

rkeää, että teet tilaa
ymiselle. Unohda
aienna häiritsevät
hengitä muutaman
sti. Pyydä Jumalaa
tki niin, että voit
n ja puhuttelulleen.

kanssa Kysy rehele kuuluu juuri nyt?
ehtäviä olen tehnyt?
essä? Mitkä asiat ja
olleet virkistäviä ja
leet kuluttavia ja
joittaa ajatuksiasi
uttaa hidastamaan
maan itseään.

Lue tai kuuntele
ta. Usein käy niin,
innittää huomionsa
kuin sitä lukiessa.

Pysähdy kuulostelenka olet lukenut tai
ai sanat tulivat sinua
si sisimmästä käsin.
ietiskelyssä Kristus
tä hän haluaa sanoa
pysäyttäneen sananmieleen alkaa nousta
oittaa päiväkirjaan.
äsi tämä sanoma
arkeesi.

seura

Enonkoski
klo 10 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus, kirkossa.
Luetaan vuoden aikana siunattujen kappeliseurakunnan jäsenten nimet
ja sytytetään muistokynttilät.
Jumalanpalveluksen jälk. tilaisuus sureville srk-talossa.
Kerimäki
klo 10 Pyhäinpäivän messu, talvikirkossa. Vuoden aikana siunattujen
muistaminen. Kirkkokuoro.
klo 16 Sinua en unohda -tilaisuus, talvikirkossa.
Punkaharju
klo 17 Pyhäinpäivän iltakirkko, kirkossa. Sytytetään kynttilät
vuoden aikana siunatuille kappeliseurakunnan jäsenille. Tuomas-kvartetti.
klo 18.30 Pyhäinpäivän rukoushetki, kirkkorannassa. Sytytetään kynttilät
vuoden aikana siunatuille.
Rantasalmi
klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko, kirkossa.
Savonlinna
klo 10 Pyhäinpäivän messu, Tuomiokirkossa.
Sinua en unohda -tilaisuudet
klo 12 Pääskylahden kappeli, klo 13 Ahvensalmen hautausmaa,
klo 14.30 Varparannan hautausmaa, klo 14 ja klo 16 Talvisalon kappeli
klo 18 Pyhäinpäivän iltamusiikki, Tuomiokirkko.
Muistetaan vuoden aikana siunattuja.
Savonranta
klo 10 Pyhäinpäivän jumalanpalvelus, kirkossa. Luetaan vuoden
aikana kirkkopiirissä siunattujen nimet.

Kun lapsi kysyy kuolemasta

Koko perheen opastettu
kierros Kaapo-ketun kanssa
Talvisalon hautausmaalla
ke 3.11. sekä la 6.11. klo 17 ja 18
Lue lisää s. 3

Kuolema mietityttää lasta eri ikävaiheissa ja silloin, jos suru kohtaa perhettä.
Turvallinen keskustelu auttaa käsittelemään käsittämätöntä. Seurakunnan työntekijät kokosivat muutaman ohjeen niihin hetkiin, kun vastauksia on vaikea löytää.
1. Salli kaikki kysymykset ja ole valmis viipymään kuunnellen aihepiirin äärellä.
Tärkeintä on olla lapsen saatavilla.
2. Opeta esimerkilläsi, että myös kuolemasta ja surusta sekä niiden aiheuttamista
tunteista voi puhua eikä tarvitse jäädä yksin. Älä pelkää surun näyttämistä,
tällöin lapsikin saa luvan surra.
3. Ole rehellinen. Lapselle voi kertoa, että ei tiedä mitä asiasta ajattelee,
mutta sitä voisi olla kiva pohtia yhdessä.
4. Surun ja kuoleman käsittelyyn lapsen kanssa löytyy hyviä kirjoja, kuten
Mäyrän jäähyväislahjat, Atte ja Anna: toivo kantaa -kun meillä on suru, Kuinka elefantti parani suuresta surustaan sekä tämän syksyn uutuuskirja Millainen
on taivas Lasten Keskukselta.

Älä jää yksin surun kanssa
Seurakunta järjestää vuosittain sururyhmiä, joissa läheisensä menettäneet voivat
yhdessä jakaa kokemuksiaan papin ja diakoniatyöntekijän ohjauksessa. Sururyhmässä käydään läpi surua ja sen eri vaiheita. Parhaimmillaan ryhmä antaa voimia
jatkaa elämää surun kanssa eteenpäin. Sururyhmän avulla voi myös oivaltaa sen,
että jokaisella on oma tapamme surra ja hyvinkin erilaiset tunteet ja ajatukset ovat
sen aikana sallittuja. Sururyhmiä alkaa seuraavasti:
Ma 15.11. klo 17 Kerimäen srk-kodilla
Ei ennakkoilmoittautumista. Vetäjinä Toivo Loikkanen ja Raija Nuopponen
Savonlinnan srk-keskuksella tammikuussa. Vetäjinä Pekka Auvinen ja
Marja Mustonen. Ilmoittautumisia otetaan jo vastaan, p. 040 865 5653
Savonlinnan srk-keskuksella 24.3. alkaen.
Vetäjinä Kaisa Oittinen ja Päivi Kupiainen. Ilmoittauminen alkaa
helmi-maaliskuussa. Lisätiedot p. 044 776 8055
Teams-alustalla toimiva nettiryhmä alkuvuodesta 2022. Vetäjinä Sari Vauhkonen ja Mari Kulmala Ilmoittautumisia otetaan jo vastaan, p. 044 776 8058
Kaikki eivät halua jakaa suruaan yhdessä toisten kanssa. Jos sururyhmä ei tunnu
omalta vaihtoehdolta, seurakuntamme pappeihin ja diakoneihin voi ottaa yhteyttä
olipa menetyksestä kulunut hetki tai vuosikymmen. Sururyhmien lisäksi seurakunnassa järjestetään suruiltoja, jotka ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.
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Metsätietoa

Metsäsuunnitelma 2021–30:

Tavoitteena taloudellinen,
ekologinen ja sosiaalinen kestävyys
Savonlinnan seurakunta omistaa lähes 3300 hehtaaria metsää. Metsien hoitoa, käyttöä ja suojelutoimenpiteitä ohjaa metsäsuunnitelma, joka laaditaan noin kymmenen vuoden välein. Seurakunnan metsäsuunnitelmakausi on juuri vaihtunut. Uusi suunnitelma on voimassa vuoteen 2030 asti.
Metsäsuunnitelmaa tarvitaan metsään liittyvässä päätöksenteossa. Sen avulla voi suunnitella taloutta sekä hahmottaa luonnonsuojeluun, hiilensidontaan ja metsien
monikäyttöön liittyviä arvoja. Savonlinnan seurakunnan
uuden metsäsuunnitelman on laatinut Metsäavain Oy.
”Metsäsuunnitelma on metsänomistajan käsikirja ja
työkalu metsäomaisuuden hoitoon ja hallintaan. Suunnitelmassa metsä on jaettu metsäkuvioihin, jotka sisältävät
puustoltaan, kasvupaikaltaan ja käyttötavoitteeltaan yhteneväisiä, tyypillisesti 0,5 – 5 hehtaarin alueita”, kertoo
Petteri Mönkkönen Metsäavain Oy:stä. ”Suunnitelma
sisältää tietoa sekä metsäkuvioittain että hahmottamista helpottavin koostavin raportein ja kartoin. Metsää
kuvataan puustotiedoilla (mm. tilavuus, ikä, puulajit,
kasvu), kasvupaikkatiedoilla (maaperä ja kasvupaikkatyyppi) ja tiedoilla luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä. Suunnitelma sisältää
myös toimenpide-ehdotuksia ja niihin liittyviä arvioita
metsätalouden tuloista ja menoista.”
Metsäsuunnitelma on sähköisessä muodossa ja se päivittyy jatkuvasti metsässä tehtävien toimenpiteiden myötä ja puuston kasvua laskevien mallien avulla.
Suunnitelma perustuu inventointiin
Metsäsuunnitelman laatimista varten seurakunnan metsät inventoitiin maastossa kolmen metsäammattilaisen
voimin touko-elokuussa 2020.
”Savonlinnan seurakunnan metsien yleisilme on puustoinen ja varttunut, joka on hyvä lähtökohta sekä kannattavalle metsätaloudelle että metsien monikäytölle.
Tyypillisimmät kasvupaikat ovat mustikkatyypin ja puolukkatyypin kangasmaat”, Petteri Mönkkönen kuvailee.
Seurakunnan metsien keskipuusto on 149 kuutiometriä hehtaarilla, joka vastaa Etelä-Savon maakunnan
keskiarvoa. Seurakunnan metsien keskikasvu on 4,9
kuutiometriä hehtaarilla vuodessa, joka on noin 30 %
alle maakunnan keskiarvon.
Mönkkösen mukaan tämä selittyy keskimääräistä karummilla kasvupaikoilla ja ikäjakaumalla, jossa on eniten
lähellä päätehakkuuikää olevia varttuneita metsiä, joissa

kasvu on hitaampaa kuin nuorissa metsissä. "Metsien
kasvun varmistamiseksi tulevaisuudessa onkin suositeltavaa, että metsiä uudistetaan siten, että kaikkia kehitysluokkia, eli taimikoita, nuoria metsiä, varttuneita metsiä ja uudistuskypsiä metsiä on sopivassa tasapainossa.
Huomionarvoista on myös seurakunnan metsien pieni
kuviokoko, joka johtuu osittain Savonlinnan seudulle
ominaisesta luonnon pienvaihtelusta ja osittain metsien
käytön historiasta.”

Savonlinnan seurakunnalla on
metsätalousmaata 3269 hehtaaria.
Metsä on pääosin tuoretta kangasta (51%) ja
kuivahkoa kangasta (30%)
Luontokohteet
Natura 2000 alueet 357 ha
Vanhan metsän suojelualueet 32,5 ha
Luonnonsuojelualueet 39,9 ha
Maisemallisesti tärkeät alueet 14,5 ha
Metsälain 10§ mukaisia erityisen tärkeita
elinympäristöjä 32 ha
Rajataan toimenpiteiden ulkopuolelle
Muut arvokkaat elinympäristöt 70 ha
Huomioidaan toimenpiteissä
Norppa-alueilla kauppoja ranta-alueista
ja -tonteista
Perusperiaatteina taloudellinen, ekologinen ja
sosiaalinen kestävyys
Tavoitellaan tasaisia vuotuisia hakkuutuloja
tulevia hakkuumahdollisuuksia heikentämättä,
niin että kehitysluokkajakauma mahdollistaa
metsien kasvun ja hakkuumahdollisuudet.
Kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot
Metsä- ja luonnonsuojelulain mukaisten
kohteiden huomiointi ja sertifioinnin asettamat
vaatimukset. Tavoitteena hiilineutraali
seurakunta. Tavoite toteutuu pitkällä aikavälillä,
jos metsiä hoidetaan kestävällä tavalla.

Tavoitteena hiilineutraali metsätalous

Huomioidaan esimerkiksi kiinteistöjen
yhteys ympäröiviin metsiin.

Metsäsuunnitelmaan sisältyvissä toimenpide-ehdotuksissa on otettu huomioon Tapio -hyvän metsähoidon
suositusten toteutuminen, metsätalouden tuloksen maksimointi ja järkevien toimenpidekokonaisuuksien muodostaminen. Metsälain arvokkaat elinympäristöt ja muut
arvokkaat luontokohteet on huomioitu ja hakkuissa
kyseisiä kuvioita käsitellään erittäin hellävaraisesti tai
jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Tärkeimmillä
virkistyskäyttöalueilla, kuten leirikeskusten läheisyydessä
toimenpide-ehdotuksissa pyrittiin peitteisen metsämaiseman ylläpitoon ja virkistysarvojen vahvistamiseen.
”Metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä on seurakunnan omistamissa talousmetsissä yhteensä
noin 30 hehtaaria. Muita arvokkaita elinympäristöjä on
noin 70 hehtaaria, joiden huomioimista suositellaan toimenpiteiden yhteydessä. Luonnonhoitoa harjoitetaan
talousmetsissä mm. jättämällä PEFC-metsäsertifioinnin
mukaisesti säästöpuita uudistushakkuualueille. Lisäksi
seurakunnalla on talouskäytön ulkopuolelle rauhoitettuja suojelualueita”, Petteri Mönkkönen kertoo.
Seurakunnassa noudatetaan kokonaiskirkon strategiaa
Hiilineutraali kirkko 2030. Savonlinnan seurakunnan
tavoite hiilineutraalista metsätaloudesta on huomioitu
metsäsuunnitelmassa siten. että toimenpide-ehdotukset
ovat kestävän metsätalouden mukaisia ja suunnitelmassa
on ehdotettu pysyviä lepokuvioita ja säästöpuuryhmiä.
Terve ja kasvava puusto sitoo hiiltä, joten metsänuudistamisen onnistuminen ja hyvä metsänhoito ovat hiilensidonnan kannalta erittäin tärkeitä.

Metsäryhmä
4–6 kertaa vuodessa kokoontuva metsäryhmä
käsittelee seurakunnan metsien käsittelyyn ja
metsänomistukseen liittyviä asioita. Ryhmä
toteuttaa valtuuston strategian mukaisia tavoitteita,
mutta samalla ryhmä pyrkii kehittämään seurakunnan metsien hoitoa taloudellisesti ja lisääntyvässä määrin ottamaan huomioon ympäristön
ja ilmastonmuutoksen vaatimat tarpeet.
Seuraa kirkkoneuvoston ja
-valtuuston päätöksentekoa:
savonlinnanseurakunta.fi/paatoksenteko

Seurakunnan metsäsuunnitelma esiteltiin
yleisölle Metsäillassa 20.10. Mukana oli seurakunnan luottamushenkilöitä, metsäryhmän
jäseniä, viranhaltijoita ja metsäasiantuntijoita.
Kuvassa Jari Rautiainen (vas.), Juho Tiainen, Poku
Sihvonen, Petteri Mönkkönen, Tapani Hannonen,
Iikka Muhonen ja Keijo Pesonen.

? Seurakunnat omistavat noin 0,7% Suomen metsistä
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Suomen ev.lut.seurakunnat omistavat yhteensä 167 000 hehtaaria metsää. Ala on noin 0,7
% maamme koko metsäalasta. ”Ennen, jos pitäjän asukkaat halusivat perustaa oman seurakunnan ja rakentaa kirkon, he saattoivat luovuttaa kirkon rakentamista ja ylläpitoa varten
niin sanottua kirkonmetsää. Osa metsäalueista on papiston luontaispalkkaukseen käytettyjä
virkatalomaita. Maaomaisuutta on myös testamentattu seurakunnille. Nykyään metsämaan
määrä on kasvanut muun muassa siten, että seurakunnat ovat luovuttaneet maata kunnalle
kaavoitettavaksi rakentamiseen ja seurakunta on saanut kunnalta vastineeksi metsämaata.
Seurakunnat ovat sijoittaneet varojaan metsäomistukseen, koska metsää on pidetty turvallisena ja seurakunnalle sopivana sijoituskohteena. Metsätalouden merkityksessä seurakunnan
taloudelle on suuria eroja. Koko kirkon taloudesta metsätalouden tulot ovat alle kahden
prosentin luokkaa”, kertoo maankäyttöpäällikkö Harri Palo kirkkohallituksesta.

Suomen ev.lut.kirkko on sitoutunut tavoittelemaan
hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että seurakuntatalouksien kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret kuin niiden omistamien
maiden hiilinielut, tai että päästöt kompensoidaan.
Metsät ovat merkittävä hiilinielu.
Tutustu: evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/
kestava-kehitys/hiilineutraali-kirkko

styö
Lähety
!
tutuksi

Pipliaseura

Sirpa Turunen

in memoriam
5.12.1954 – 15.7.2021

KASTETUT Viikko 35 Elias Nikolai Makkonen, Minessa Inna

AVIOLIITTOON AIKOVAT Viikko 37 Leena Johanna Paintola

& Riku Petteri Wiitala

Tutustu Uuden Testamentin
UT2020 käännökseen!
Se löytyy mobiiliversiona
Piplia-sovelluksesra, joko
tekstinä tai äänikirjana näyttelijä
Krista Kososen lukemana.

Lähetyksen uusi tiimi esittäytyy
Lähetyksen tutut lähetyssihteerit Sakari Seppälä ja Anni Kortelainen ovat hetken aikaa poissa seurakuntatyöstä. Sakari
viettää vuorotteluvapaata lokakuusta maaliskuuhun ja Anni
aloittaa perhevapaan lokakuussa. Lähetystoimiston pitkäaikainen toimistosihteeri ja lähetysväen korvaamaton apu Marjo
Korhonen on lomalla vuoden loppuun asti ja jää eläkkeelle
vuoden 2022 alusta alkaen. Mutta eipä hätää: lähetyksen
uusi tiimi on jo aloittanut.
Anni Kortelaisen viransijaisena toimii Anneli Wirkola,
p. 050 540 6100, anneli.wirkola@evl.fi
Sakari Seppälän viransijaisena toimii Titta Hämäläinen,
p. 044 776 8031, titta.hamalainen@evl.fi
Lähetyksen toimistosihteerinä toimii (pääsääntöisesti alkuviikosta) Laila Nuopponen p. 044 776 8095,
laila.nuopponen@evl.fi
Uusien työntekijöiden terveiset seurakuntalaisille:
"Toivomme, että seurakuntalaiset ottavat rohkeasti
yhteyttä ja muistavat meitä myös rukouksissa."
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Emilia Makkonen, Joona Veikko Ilmari Mikkonen, Elsa Lahja
Mirjam Nuopponen, Veera Iida Annikki Paunonen Viikko
36 Elias Aaron Juhana Kesälahti, Alexander Mikko Joonas Juhana Miettinen (Rsalmi) Viikko 37 Toivo Heikki Hirvonen,
Elvi Silvia Ellinoora Hämäläinen (Sranta), Aada Jinka Emilia
Kupiainen (Kmäki) Viikko 38 Vili Vilho Bruun, Elisa Alexandra Ilona Pölönen, Oliver Eino Matias Tanhuamäki Viikko 39
Hilma Eevi Elviira Hassinen, Luka Ukko Ilmari Itkonen, Siiri
Marjaana Laitinen, Helmi Emilia Pulkkinen, Mauno Mikael
Ristolainen (Kmäki) Viikko 40 Väinö Taisto Kalevi Karttunen
(Ekoski), Amanda Anna Maria Pöllänen, Veikka Einari Seppänen Viikko 41 Noel Antti Olavi Trémouille (Rsalmi) Viikko
42 Aarre Topi Helmeri Immonen, Elmeri Eino Oskari Korppi, Eero Veikka Matias Orava, Niilo Aatto Juhana Temonen,
Nuppu Odessa Väisänen

Taivahalline Ižändű on minun paimoi.
Ymmärsitkö, mitä tuo lause on suomennettuna? Siinä on
Psalmin 23 ensimmäiset sanat: ”Herra on minun paimeneni” livvin kielellä, jota puhutaan aunuksenkarjalassa. Suomen Pipliaseuran kautta tuetaan Raamatun käännöstyötä
eri kielille. Pipliaseura on Suomen vanhin lähetysjärjestö,
perustettu vuonna 1812. Kansainvälisesti Pipliaseura toimii
osana Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa, joka toimii yli
200 maassa tai alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat,
joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.
Pipliaseura tuo toivoa tähän päivään ja luo uskoa tulevaisuuteen – myös niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa
asemassa. Työtä tehdään pohjimmiltaan aina ihmisarvon
puolesta. Pipliaseura kääntää Raamattua eri kielille osana
kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan parhaiten
hänen omalla kielellään. Ensimmäisen käännöksen yhteydessä luodaan usein myös kirjakieli ja tuetaan lukutaitotyötä.
Kirjakieli tuo yksittäisille ihmisille välitöntä toivoa – mahdollisuuden oppia lukemaan. Lukeminen omalla kielellä on
perustava ihmisoikeus.
Tarkoitus on, että ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman.
Jotkut tarvitsevat rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset
kysyvät, mikä Raamatun sanoma on tai mikä on Raamatun
ja heidän oman elämänsä välinen yhteys.
Savonlinnan seurakunta tukee Pipliaseuran työtä Raamattu
Suomen suvulle-hankkeessa. Tämä hanke on alkanut vuonna 2001 ja on nyt päättymässä, koska käännöstyöt alkavat
olla valmiita. Uutena kohteena tuki siirretään Tansaniaan,
siellä neljän paikallisen kielen uuteen raamatunkäännökseen.

Elämänmenot

Ensimmäisessä yhteisessä palaverissa Anneli (vas.)
Titta ja Laila suunnittelivat Sopen 35-vuotis synttäreitä, joita vietetään pe 19.11. klo 10-16. Lisäksi
päätettiin osallistua Punkaharjun Jouluraitille avaamalla oma koju torin laidalle. Joulumyyjäiset ja
Kauneimmat joululaulut täyttävätkin jo kalenterin.
Kesken lämpimimmän kesän kutsuttiin Sirpa äkillisesti
taivaan kotiin. Hän oli jäänyt eläkkeelle paria vuotta aikaisemmin seurakuntatyöstä. Tunsimme hänet tyttötyöntekijänä, nuorisonohjaajana ja erityisesti lähetystyöntekijänä. Hän
ehtikin olla lähetystyössä Japanissa 17 vuotta.
Sirpalle lähetystyö ja Raamattu olivat rakkaita jo nuoresta
lähtien, ja hän piti huolen siitä, että niitä molempia pidettiin esillä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin tilaisuuksissa ja leireillä.
Sirpa oli suuri urheilufani ja penkkiurheilija. Jääkiekon
Suomipelit ja mäkihyppykisat hän katsoi televisiosta ja olipa
hän välillä paikan päälläkin katsomassa. Tokion olympialaisia hän odotti kovasti, mutta niitä hän ei päässyt kokemaan.
Sirpa sai lähteä tästä maailmasta läheistensä viereltä. Hänelle
läheiset olivat hyvin tärkeitä ja hän muisti heidän merkkipäivänsä ja juhlansa. Nyt Sirpan maanpäällinen tehtävä on
päättynyt ja Taivaan koti odottaa. Kiitollisuudella ja kaipauksella muistamme Sirpaa ja yhteisiä aikoja.
Työtovereiden puolesta,
Tero Tyni lähetyspappi

KUOLLEET Viikko 35 Väinö Albert Malinen 89v (Pharju),
Maija Irene Hirvonen 89v, Seija Anneli Uusikylä 78v Viikko 36
Anja Tellervo Heimonen 94v (Rsalmi), Erkki Salomon Kokkonen
93v, Tauno Hannu Loikkanen 87v, Reetta Kaisa Kiiskinen 85v
(Pharju), Hilve Tuulikki Vänttinen 83v (Rsalmi), Erkki Kalevi
Muhonen 83v (Kmäki), Väinö Armas Juvonen 83v, Jouko Joonas Anttonen 76v (Sranta), Heino Ensio Lirkki 72v (Kmäki),
Pitkosen perheen poikavauva Viikko 37 Pentti Kaksonen 99v
(Pharju), Reetta Annikki Lappalainen 92v (Rsalmi), Kaarlo Viktor Törn 90v, Ossi Nestor Sipinen 89v, Anneli Elisabet Sipinen
87v, Seppo Petteri Kautonen 85v, Maija Helena Puurtinen 82v
(Rsalmi), Armi Raivaara 80v, Raimo Kalevi Peuhkuri 74v, Kari
Pekka Juhani Muukkonen 70v (Pharju), Anna Maija Katriina
Immonen 63v, Anne Tellervo Valtonen 52v Viikko 38 Birgit
Anna-Liisa Salminen 100v (Ekoski), Aino Loviisa Koponen 95v,
Helvi Irene Koppinen 94v, Ukko Juho Tolvanen 90v (Ekoski),
Elli Onerva Makkonen 84v, Milja Kaarina Malinen 80v (Pharju), Leena Marjatta Puurtinen 78v, Reino Juhani Tynkkynen
75v, Eero Olavi Behm 75v, Jorma Pekka Olavi Muhonen 56v
(Kmäki), Arttu Antero Käyhkö 45v Viikko 39 Ida Annikki Pöllänen 100v (Ekoski), Martta Kyllikki Silvennoinen 91v (Kmäki),
Aila Tellervo Reponen 90v, Pentti Yrjö Olavi Huttunen 88v,
Antti Matias Hautaniemi 86v, Eeva Liisa Hulkkonen 85v, Salli Inkeri Piitulainen 84v, Asko Vilho Kosonen 77v Viikko 40
Liisa Natunen 95v (Rsalmi), Mauno Eenokki Kaipainen 92v
(Rsalmi), Paavo Nestor Laamanen 89v (Sranta), Eino Eelis Lähesmaa 88v (Kmäki), Kaisu Annikki Ihanelma Muhonen 88v,
Aini Marjatta Lavikainen 87v, Esko Juhani Poutanen 86v, Raili
Annikki Muttonen 78v, Iines Tellervo Hämäläinen 75v (Kmäki), Outi Hellevi Mäkinen 75v (Pharju), Yrjö Jaakko Jakkula
72v (Kmäki), Juha Antero Uimonen 63v (Kmäki), Jere Tapani
Antero Verho (kuolleena syntynyt) Viikko 41 Paavo Taavetti
Mikkonen 96v, Aune Ester Arpinen 92v, Aino Holopainen 92v
(Pharju), Elli Ester Paunonen 90v, Risto Aleksanteri Laiho 89v
(Rsalmi), Lyyli Birgitta Kuusinen 87v, Hannu Veikko Antero
Honkanen 74v (Kmäki), Jorma Henrik Naukkarinen 74v (Pharju), Ebba Kaarina Päivinen 70v, Lauri Fredrik Kumpulainen
69v, Jarmo Ensio Suomalainen 61v, Claudia Vappu Patricia
Tolvanen 57v (Rsalmi) Viikko 42 Arvo Pekka Mielonen 95v
(Kmäki), Olavi Ensio Karjalainen 92v (Kmäki), Kyösti Olavi
Tuunanen 89v (Kmäki), Ella Inkeri Luukkonen 88v, Vuokko
Kyllikki Haapaniemi 86v, Pertti Ensio Harjurinne 85v, Rainer
Juhani Auvinen 84v (Sranta), Kaija Hillevi Seppänen 82v, Esa
Tuomo Tapani Nokelainen 63v, Jukka Tapani Kupiainen 58v,
Jari Juhani Juuti 50v

Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirasto,
taloustoimisto ja Talvisalon hautausmaan
toimisto ovat siirtyneet takaisin lähipalveluun:
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-pe klo 9-13
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
p. 015 576 800
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Taloustoimisto on avoinna ma-pe klo 9-13
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
p. 044 7768 078
savonlinnan.taloustoimisto@evl.fi
Talvisalon hautausmaan toimisto on avoinna
ma-pe klo 9-13
Kalmistontie 1, 57100 Savonlinna
p. 015 5768 010
talvisalo.hautausmaa@evl.fi
SAVONLINNAN SEURAKUNTA

Tervetuloa
seuraamaan!

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

Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 7768 016
Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa su klo 10.
Kuunneltavissa nettiradiosta savonlinnanseurakunta.fi
Hengen ravintola Leipä maanantaisin srk-keskuksessa,
lounas klo 11-12, hartaus klo 12.
Yhteisöruokailu keskiviikkoisin Pääskylahden srk-talossa
klo 11-12, hinta 3€.
Arkimessu Pääskylahden kirkossa torstaisin klo 10.30,
ilmainen yhteisöruokailu klo 11-12.
La 30.10. klo 15 Konsertti Aunuksen ystävyysseurakunnan tukemiseksi Tuomiokirkossa. Lisätiedot alla.
Ke 3.11. klo 17 ja 18 Lasten Pyhäinpäivä, Talvisalon
hautausmaa. Lue lisää s. 3
La 6.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu, Tuomiokirkossa.
La 6.11. Sinua en unohda -tilaisuudet, klo 12 Pääskylahden kappeli, klo 13 Ahvensalmen hautausmaa, klo 14.30
Varparannan hautausmaa, klo 14 ja klo 16 Talvisalon
kappeli. Vapaa pääsy. Lue lisää s. 3.
La 6.11. klo 17 ja 18 Lasten Pyhäinpäivä, Talvisalon
hautausmaa. Lue lisää s. 3
La 6.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltamusiikki, Tuomiokirkko. Muistetaan vuoden aikana poisnukkuneita seurakuntalaisia.
La 13.11. klo 15 Kannan sinua -esitys, srk-keskuksen
juhlasali. Lue lisää s. 3
Su 14.11. klo 16 Messu, Pääskylahden kirkko.
La 20.11. klo 13-15 Perhepäivä, srk-keskus. Yhteinen
aloitus juhlasalissa klo 13. Ohjelmassa mukavaa yhdessä
tekemistä: temppurata, askartelua ja välipala. Lopuksi
Nukketeatteri Sananjalan esitys Sasu ja taivaan linnut
klo 14.30.
Su 21.11. klo 13 Messu, Oravin rukoushuone.
Su 21.11. klo 16 Uuden elämän ilta, huom. paikkana
srk-keskuksen juhlasali.
Su 28.11. klo 16 Perhemessu, Säämingin srk-talo.
Enonkosken kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Su 31.10. klo 10 Messu, kirkossa. Saarnaa Esa Kosonen.
Messun jälk. Kristus yhdistää ry:n tilaisuus srk-talossa.

Facebook.com/rantasalmenkappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri
Facebook.com/savonlinnan-seurakunnan-lapsi-ja-perhetyö
Facebook.com/savonlinnansrkvarkkarit

Pe 5.11. klo 10.30-12.30 Kaikille avoin yhteisöruokailu, srk-talossa.
La 6.11. klo 10 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus, kirkossa. Luetaan vuoden aikana kappeliseurakunnassa siunattujen nimet ja sytytetään muistokynttilät. Jumalanpalveluksen jälk. tilaisuus sureville srk-talossa.
Su 7.11. Ei jumalanpalvelusta.
Ma 15.11. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta, srk-talossa.
Pe 19.11. klo 10.30-12.30 Kaikille avoin yhteisöruokailu, srk-talossa.
Su 21.11. klo 16 Messu, kirkossa.
Kerimäen kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen
p. 050 540 6111
Jumalanpalvelus su klo 10 talvikirkossa, ellei toisin mainita.
Yhteisöruokailu srk-kodilla tiistaisin klo 11-12.
La 6.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu, talvikirkossa. Vuoden aikana lepoon siunattujen muistaminen. Kirkkokuoro.
La 6.11. klo 16 Sinua en unohda -tilaisuus, talvikirkossa.
Su 14.11. klo 9 Isänpäivän brunssikirkko, srk-kodilla. Aloitellaan brunssilla, kirkkohetki klo 10. Ei messua kirkossa.
Punkaharjun kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Su 31.10. klo 13 Messu, kirkossa.
Ti 2.11. klo 14 Raamatun äärellä, srk-talossa. Jorma Silander.
Pe 5.11. klo 11 Avoimet ovet ja myyjäiset, Ystäväntuvalla. Ruokailu.
La 6.11. klo 17 Pyhäinpäivän iltakirkko, kirkossa. Sytytetään kynttilät vuoden aikana kuolleille kappeliseurakunnan
jäsenille. Tuomas kvartetti.
La 6.11. klo 18.30 Pyhäinpäivän rukoushetki, kirkkorannassa. Sytytetään kynttilät vuoden aikana siunatuille.
Ke 10.11. klo 17 Juonnettu messu, kirkossa.
Pe 12.11. klo 17 G7: Gospel-gaala 2 -konsertti, kirkossa.
Ti 16.11. klo 14 Raamatun äärellä, srk-talossa. Jorma
Silander.
To 18.11. Leipä - Hengen ravintola, srk-talossa. Ruokailu
klo 11-12, arkimessu klo 12.

Su 21.11. klo 10 Omaishoitajien kirkkopyhän messu,
kirkossa. Messun jälkeen ruokailu ja ohjelmaa srk-talossa.
Ilm. 11.11. menn. p. 050 3100193/Jaana. Kyytiasioissa
yhteys oman alueen diakoniatyöntekijään.
Ti 23.11. klo 19 Romantiikan Klassikoita -Beethoven
& Schumann, srk-talo. Savonlinna-kvartetti ja Anastasia Injushina, piano. Liput ennakkoon netistä, ovelta 1h
ennen 20€ aik./7€ lapset ja opisk.
Rantasalmen kappeliseurakunta
Vs. aluekappalainen Antti Rahikainen 044 776 8029
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Kuunneltavissa nettiradiosta savonlinnanseurakunta.fi
Ma 1.11. klo 11 Kaikille avoin yhteisöruokailu, srk-talossa.
La 6.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko, kirkossa.
To 18.11. klo 18 Seurakuntailta kirkossa. Keskustelua
kappeliseurakunnan toiminnasta. Iltahartaus ja iltateet.
Mukana srk:n työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.
Su 21.11. klo 16 Safarikuoron konsertti, kirkossa.
To 25.11. klo 9.30 Lasten Adventtihartaus, kirkossa.
Savonrannan kirkkopiiri
Johtava srk-pastori Henrik Koponen p. 044 776 8052
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita.
Su 31.10. klo 16 Messu, kirkossa.
Ti 2.11. klo 11-12.30 Arkisoppa, srk-kodilla. Kaikille
avoin yhteisöruokailu.
Pe 5.11. klo 18 Nuortenilta, Vanhiksella. Ei ikärajaa.
La 6.11. klo 10 Pyhäinpäivän jumalanpalvelus, kirkossa.
Luetaan vuoden aikana kirkkopiirissä siunattujen nimet.
Su 7.11. Ei jumalanpalvelusta.
Su 14.11. klo 10 Isänpäivän messu kirkossa, messun
jälkeen lähetyksen isänpäivän lounas, srk-koti
Ti 16.11. klo 11-12.30 Arkisoppa, srk-kodilla. Kaikille
avoin yhteisöruokailu.
Pe 19.11. klo 18 Nuortenilta, Vanhiksella. Ei ikärajaa.
Tapahtumat myös kirkollisissa ilmoituksissa
Rantasalmen lehdessä, Puruvesi-lehdessä ja
perjantain Itä-Savossa. Seuraa myös:
savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
savonlinnanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/
kirkolliset-ilmoitukset

Menovikki!
Tervetuloa ostoksille
Lähetyssoppeen!

"Ottaos Herra mun käteni heikot"

Apua arkeen ja
tukea jaksamiseen?

Diakoniatyö päivystää

Aunuksen kirkko

Lähetyssopesta voit ostaa vapaaehtoisten rakkaudella ja rukouksin valmistamia käsitöitä ja lahjatavaroita. Tuotto lahjoitetaan seurakunnan nimikkoläheteille ja -kohteille.

Kaksi lauluyhtyettä, Malriikat ja Viirilinnut, konsertoivat
Savonlinnan Tuomiokirkossa la 30.10. Konsertin tuotto käytetään Aunuksen ystävyysseurakunnan tukemiseen.

Avoinna ti klo 12–18 ja to ja pe klo 10–16

Trio Malriikat on viitisen vuotta toiminut kolmen musiikinopettajan muodostama kokoonpano. Yhtyeen muodostavat Malla Hultin (sopraano), Riitta Arotie (1. altto, viulu)
sekä Katriina Roikola (2. altto, piano). Malriikat on esiintynyt lähinnä Itä-Suomen seurakunnissa ja käynyt laulamassa
myös Virossa ja Aunuksessa. Vuosi sitten perustetussa lauluyhtye Viirilinnuissa laulavat Malriikoiden lisäksi Pentti
Kantola (tenori) Lahdesta sekä Ilmari Pulli (basso) Imatralta.
Yhtyeiden ohjelmistossa on perinteisiä hengellisiä lauluja, kotimaista gospeltyyppistä musiikkia, Taize-lauluja,
traditionaalisia lauluja mm. Israelista sekä omaa tuotantoa.
Jumala on antanut meille musiikin lahjan. Pidämme tärkeimpänä tehtävänämme kertoa laulamalla ja soittamalla
ilosanomaa Jeesuksesta, syntiemme sovittajasta. Rukoilemme Pyhän Hengen läsnäoloa myös tähän syksyiseen musiikkihetkeen.

Huom!

Pe 19.11. klo 10–16
Lähetyssopen 35 v -syntymäpäivä. Tervetuloa!

Joulun lapsi -keräys on käynnissä
Joulunlapsi -keräys, iloa Romanian ja Moldovan lapsille.
1. Nouda lahjapakettiaihio ja pakkausohjeet
Lähetyssopesta.
2. Pakkaa laatikkoon lelu ja muita lapselle
sopivia tavaroita ohjeen mukaan.
3. Palauta laatikko Lähetyssoppeen 15.–22.11.
4. Voit lahjoittaa myös virtuaalipaketin
osoitteessa patmos.fi/joulunlapsi

Savonlinnan seurakuntakeskus Kirkkokatu 17
ma, ti ja to, pe klo 9–11, p. 044 555 2579
Enonkoski ma klo 9–11 p. 040 865 5653
Kerimäki ma ja pe klo 9–11 ja to 8–10,
p. 015 578 9114, 050 540 6114
Punkaharju ma ja ke klo 9–11 p. 050 3100 193.
Rantasalmi ma-pe klo 8–10,
(015) 576 8105, 040 838 5412
Savonranta ti klo 9-11, p. 044 755 0152

Haluatko tukea diakoniatyötä?
Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa
hädässä olevia ihmisiä Suomessa. Avun vievät perille
seurakuntien diakoniatyöntekijät. Näin lahjoitat:
Mene osoitteeseen Kotimaanapu.fi
Valitse alueeksi Savonlinna
Lahjoituksen voi tehdä verkkomaksuna
Kiitos tuestasi!

Ottaos Herra mun käteni heikot -konsertti
Savonlinnan Tuomiokirkossa la 30.10. klo 15
Ohjelma 10 €

Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan kerran perjantaina 26.11. Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

