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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

Joulua ei ole peruttu
Alamme kaikki olla kyllästyneitä koronaan. Se näkyy vaikkapa
tuskastumisena siihen, että seurakunnassa ei enää tapahdu
juuri mitään. Tai ei läheskään niin paljon kuin mitä aiemmin on tapahtunut.
Se on vaan kärsittävä. Tällä hetkellä ei ole mitään järkeä järjestää kirkoissa kauneimpia joululauluja. Niiden sijasta on
laulettava ulkona, kirkonmäellä tai markettien edessä. Mutta
ei ulkonakaan kannata kaikkea tehdä, esimerkiksi jakaa joulupuuroa sadoille ihmisille. Siitä syntyy tungos, eikä puuron
syönti käy maski päässä. Korona ”käy ympäri kuin kiljuva
jalopeura, etsien, kenet hän saisi niellä”.
Mieleen saattaa tulla ajatus, että tänä vuonna joulukin on
peruttu.
Mutta joulu tulee, vääjäämättä, tänäkin vuonna. Joulu on
Messiaan syntymäjuhla, ja Messias on jo syntynyt. Sitä korona ei voi ottaa pois; ei vaikka se tästä huomattavasti pahenisi.
Joulua koskevassa Vanhan testamentin profetiassa nimittäin
sanotaan:

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden;
jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.”
Jos olet tuskastunut korona-aikaan, voit ehkä samaistua kuoleman varjon maassa asuvaan kansaan. Juuri sellaisten valoksi
Messias syntyi.
Hänen syntymänsä juhlimisessa auttavat iloiset kansanjoukot, tungoksessa toisia halaillen syöty joulupuuro ja muu
sellainen. Mutta joulu ei peruunnu, vaikka tänä vuonna osa
tuollaisesta peruuntuisi. Joulu ei ole tullut vain iloiselle kansantungokselle, vaan myös niille surullisille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa.
Sillä: ”Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu,
jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.”
Jo yksi noista joulun lapsen nimistä on niin ravitseva, että
sitä voi imeskellä koko adventin. Otetaan vaikkapa tuo ensimmäinen, ”Ihmeellinen neuvonantaja”.
Miksi hän on ihmeellinen? Siksi, että maailmassa ei tunnu

olevan mitään niin isoa neuvoa, että sen varaan voisi elämänsä
laskea. Tai onhan niitä, mutta ovatko ne totta?
Joulu väittää, että sellainen Totuus on olemassa. Hän syntyi ihmiseksi Betlehemin tallissa. Hän voi antaa ihmeellisen
neuvon elämänsä merkityksen etsijälle.
Tervetuloa juhlimaan hänen syntymäänsä! Joulukirkkoja järjestetään tänäkin vuonna. Ainakin isoimpiin kirkoistamme
on mahdollista mahtua turvaväleistä huolimatta.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan Kirkkometsän kehittämistä
Tie 71
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Tänä jouluna seurakunnat ympäri Suomea ovat kehittäneet
tapoja järjestää Kauneimmat joululaulut turvallisesti ja vastuullisesti. Savonlinnan seurakunnassa Kauneimmat soivat
sisällä, ulkona ja verkossa.
Kirkkojen laulutapahtumat ovat perinteisten yhteislaulutapahtumien sijaan Kauneimmat joululaulut -konsertteja,
joissa seurakuntamme kanttorit vieraineen esittävät rakastetuimpia Kauneimpia. Poikkeuksena tästä Kauneimmat joululaulut Kerimäen kirkossa su 20.12. sekä ne joulukirkot, joissa
lauletaan virsien sijaan Kauneimpia joululauluja. Ulkoilmatapahtumissa laulaminen on turvallista, kun muistetaan 1-2
m turvavälit muiden kuin samassa taloudessa asuvien kanssa.
Ulos kannattaa pukea päälle lämpimät ja sään mukaiset varusteet. Kaikissa tilaisuuksissa on maskisuositus.
Kauneimpien tunnelmaan pääsee tänä jouluna myös somessa. Savonlinnan seurakunnan Facebook-sivulla Facebook.com/
savonlinnansrk julkaistaan Adventin äänenavauksesta alkaen
joka päivä video, jossa lauletaan yksi adventti- tai joululaulu.
Kauneimmissa Joululauluissa kerätään lahjoituksia Suomen
Lähetysseuran työhön. Erityisenä kohteena on lasten syrjäytymisen vastainen työ yli 20 maassa. Keräykseen voi lahjoittaa
osoitteessa kauneimmatjoululaulut.fi/lahjoita

Su 29.11. klo 13 1. adventtisunnuntain virtuaalinen
jumalanpalvelus Enonkosken luostarista. Hoosianna ja
Kauneimpia joululauluja luostarin Youtube-kanavalta ja
Facebook-sivulta.
Ma 7.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut -vartti,
Pääskylahden kappelin edustalla. Arkihuolesi kaikki
heitä, Nyt syttyy valot tuhannet ja Sydämeeni joulun
teen. Lämmintä päälle ja oma lamppu mukaan.
Ti 8.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut -vartti,
Pääskylahden kappelin edustalla. En etsi valtaa, loistoa,
Heinillä härkien kaukalon ja Varpunen jouluaamuna.
Lämmintä päälle ja oma lamppu mukaan.
Ke 9.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut -konsertti,
Tuomiokirkossa. Tuomiokirkon kanttorit. Vapaa pääsy. Koronatilanteen vuoksi konsertti liput varattavissa
6.12. menn. osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat/2020-12-09/kauneimmat-joululaulut-konsertti.
Ilmaislippuja saatavana myös Lähetyssopesta!
To 10.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut -vartti, Pääskylahden kappelin edustalla. Kun joulu on,
Joulukirkkoon ja Tulkoon joulu. Lämmintä päälle ja oma
lamppu mukaan.
Su 13.12. klo 10 Lasten ja perheiden joulukirkko,
Kerimäen talvikirkko. Lasten kauneimpia joululauluja.
Su 13.12. klo 15 Savonrannan kirkossa. Kauneimpia
joululauluja ja rakastetuimpia joulurunoja esittämässä
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Seurakunta omistaa Kerimän Huosion harjualueella vanhaa metsää, josta osaa on esitetty
METSO-suojelukohteeksi. Huosion omat verkkosivut julkaistaan alkuvuodesta 2021.

Kaikille avoin keskustelutilaisuus
Huosion kehittämisestä su 7.2. klo 14-16
Savonlinnan srk-keskuksen juhlasalissa
Adventtiretki Huosion alueella su 29.11. klo 13
Lähtö majalta, patikointi Huosiojärven ympäri, kahvittelua (omat kahvit). Adventtihartaus. Retkeilyasu ja otsalamppu mukaan. Retkipappeina Toivo Loikkanen ja Sari
Vauhkonen. Retki ei toteudu, jos sataa räntää tai vettä.
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Seurakunta ryhtyy kehittämään Kerimäellä sijaitsevaa Huosion aluetta teemalla "Kirkkometsä". Alueella toimii jo Pyhät polut -verkosto sekä Metsäkirkko. Tavoitteena on luoda
Huosiosta kohde, jossa hengellisyys ja luonnossa liikkuminen yhdistyvät entistäkin vahvemmin. Hankkeeseen kutsutaan mukaan kaikkia alueen ystäviä. Jos et ole vielä käynyt
Huosiossa, 1. adventtina on loistava mahdollisuus tutustua
alueeseen oppaiden kanssa.

Maja ja nuotiopaikka
300 m

M

Huosiojärvi

Huosion tiellä ei ole talvikunnossapitoa.

Minna Raassina, Pia Rask, Leena Paintola ja yllätysvieraita. Kyyditykseen ilm. 10.12. menn. p. 015 576800
ark. klo 9-13.
Su 13.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut -iltakirkko,
Rantasalmen kirkko.
Ma 14.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut -vartti,
Talvisalon kappeli edustalla. Arkihuolesi kaikki heitä,
Heinillä härkien kaukalon ja Sydämeeni joulun teen.
Lämmintä päälle ja oma lamppu mukaan.
Ti 15.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut -vartti,
Talvisalon kappeli edustalla. Nyt syttyy valot tuhannet,
Joulun kellot ja Varpunen jouluaamuna. Lämmintä päälle
ja oma lamppu mukaan.
Ke 16.12. klo 10 Punkaharjun torilla
To 17.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut -vartti,
Talvisalon kappeli edustalla. Maa on niin kaunis,
Joulukirkkoon ja Tulkoon joulu. Lämmintä päälle ja oma
lamppu mukaan.
Su 20.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu
Tuomiokirkossa. Kauneimpia joululauluja sekä yhteislauluina että kanttoreiden esityksinä.
Su 20.12. klo 13 Punkaharjun kirkkoranta.
Su 20.12. klo 14 Kerimäen iso kirkko.
Ke 23.12. klo 18 Kerimäen kirkonmäki. Huonon sään
sattuessa Isossa kirkossa. Varaa oma lamppu mukaan.

Sisällä järjestettävissä tilaisuuksissa osallistujamäärä rajataan 1-2 m turvavälein tilaan sopivaksi. Tilaisuuksissa
maskisuositus. Osallistujia pyydetään tuomaan omat kasvomaskit. Flunssaoireiden aikana ei voi osallistua. Kirkkoihin
voidaan turvavälejä noudattaen ottaa vieraita seuraavasti: Tuomiokirkko 260, Kerimäen talvikirkko 40,
Kerimäen iso kirkko 300 (parvet ei käytössä), Rantasalmen kirkko 190, Savonrannan kirkko 200.

Savonlinnan silloilla

Adventin äänenavaus su 29.11. klo 12

Ensimmäisenä adventtina järjestettävä Adventin äänenavaus
-tapahtuma on vuodesta toiseen koonnut linja-autoaseman
täyteen vieraita. Yhdessä lauletut joululaulut ja Itä-Savon
tarjoama joulupuuro merkitsevät monelle savonlinnalaiselle joulunodotuksen alkamista. Tänä vuonna emme voi
koronavirustilanteen takia kokoontua linja-autoasemalle
laulamaan, mutta seurakunta ja Itä-Savo kutsuvat kaikkia
aloittamaan joulunaikaa verkon välityksellä yhdessä ollen.
Joulun 2020 Adventin äänenavaus toteutetaan videoituna
teemalla "Savonlinnan silloilla". Lähetys alkaa osoitteessa
ita-savo.fi ensimmäisenä adventtina su 29.11. klo 12.

Adventin äänenavauksessa kuljetaan kaupunkimme silloilla
mielenkiintoisten vieraiden seurassa. Vieraita jututtaa
nuoriso-ohjaaja Anna Lamberg. Miksi silloilla? Siksi, että
tarvitsemme nyt siltoja tulevaisuuteen, siltoja jouluun ja
siltoja toistemme luo. Ja onhan Savonlinnamme siltojen
kaupunki. Käytännöllisten, kauniiden, tunnelmallisten - ja
joissakin muistikuvissa myös myöhästymisiä ja turhautumista aiheuttavien.
Haastattelujen vällillä kuullaan jouluista musiikkia ja lähetyksen päättää Hoosianna-hymni, jota jokainen voi laulaa
mukana. Hoosianna on virsikirjan virsi numero 1.

Adventin äänenavaus su 29.11. klo 12
osoitteessa ita-savo.fi
Juontajana nuoriso-ohjaaja Anna Lamberg
Vieraina:
Kulttuuritoimittaja Riitta-Leena Lempinen-Vesa
Mariorvokki Marangi ja Rafael Maldonado
Srk:n kasvatuksen työalajohtaja Juha Hakala
Emerituskirkkoherra Jorma Marjokorpi
Musiikissa johtava kanttori Minna Raassina ja
Puhallinorkesteri Saimaa
Teppo Hakkaraisen johdolla
Videon kuvaus ja editointi:
Itä-Savo / Tuija Pauhu
Musiikin kuvaus ja äänitys Jukka Laaksonen

Kuvissa (vas.) juontaja
Anna Lamberg ja johtava
kanttori Minna Raassiina,
Riitta-Leena LempinenVesa, Rafael Maldonado ja
Mariorvokki Marangi perheineen, Juha Hakala ja
Jorma Marjokorpi

Sosterin kotihoidon asiakkaat saavat joulutervehdyksen kotiovelle
Savonlinnan seurakunnan sairaalasielunhoito ja Eemil ja Eevi
Tannisen säätiö muistavat Sosterin kotihoidon säännöllisiä
asiakkaita tulevana jouluna yhteisellä joulutervehdyksellä.
Joulutervehdys toteutetaan Sosterin kotihoidon kanssa.
Tervehdyksiä toimittavat viikoilla 51 ja 52 (ennen jouluaattoa) Sosterin kotihoidon työntekijät sekä seurakunnan
työntekijät ja luottamushenkilöt. Joulutevehdykset pakkaa
STPS:n juniorijoukkue B vanhempineen. Joukkue on jo
aikaisemminkn järjestänyt virkistystempauksia ikäihmisille
ja on taas innolla mukana jakamassa joulumieltä. Tervehdyksen tuojat noudattavat koronaan liittyviä ohjeistuksia
eivätkä tule koteihin sisälle. Muutaman sanan voi toki ovella
tuojan kanssa vaihtaa, yhteiseksi iloksi.
Sosteri on kartoittanut etukäteen kyselylomakkeella ne
asiakkaat, jotka toivovat tervehdystä.

Tervehdyksiä jaetaan kantakaupungin alueella. Kerimäellä kotihoidon asiakkaita muistetaan Aino Käyhkön
testamentin joululahjalla ja lisäksi kotihoidon työntekijät
tuovat asiakkaille seurakunnan tervehdyksen.
"Kuluneen vuoden aikana mahdollisuus vierailla läheistemme ja ystäviemme kodeissa on ollut monella
tavalla rajallista. Ihanaa, että voidaan yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa viedä valoisaa joulumieltä kotihoidon
asiakkaille", kertoo sairaalapappi Jaana Paju.
Joulutervehdystempausta suunnittelemassa
(vas.) nuoriso-ohjaaja Jaakko Vanttaja,
palveluasumisen palveluohjaaja Tuula Kärkkäinen,
sairaalapappi Jaana Paju, kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Juho Tiainen, nuoriso-ohjaaja Anna
Lamberg, projektipäällikkö Pia Karttunen sekä
ikäihmisten palvelujen johtaja Anu Koivumäki.

Joululaulujen
toivekonsertti 16.12.

Tule noutamaan
maksuton ateria

Sururyhmä aloittaa
tammikuussa

Minkä joululaulun haluaisit kuulla Savonlinnan Tuomiokirkon kanttoreiden esittämänä? Kerro toiveesi ja perustelusi
toiveelle. Kanttorit Katariina Kokkonen, Minna Malinen ja
Minna Raassina valitsevat kappaleet ja toiveiden esittäjien
tarinat noin tunnin mittaiseen lähetykseen. Lähetä toiveesi
ma 30.11. mennessä: katariina.kokkonen@evl.fi.

Seurakuntamme suositut yhteisöruokailut ovat tauolla
koronatilanteesta johtuvien rajoitusten takia. Take away
-ruokajakelusta voi noutaa ruoka-annoksia kotiin vietäväksi.
Kerimäellä jaossa on myös ruokakasseja.

Suru on hyvin henkilökohtainen kokemus. Silti joskus
yhdessä jakaminen vertaistuen avulla auttaa omassa henkilökohtaisessakin suruprosessissa. Sururyhmä läheisensä
menettäneille aloittaa Savonlinnan seurakuntakeskuksella
tammikuun lopulla. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa.
Ryhmä on tarkoitettu sureville, joiden kokemasta menetyksestä on kulunut n.3kk-2v. Ryhmä on luonteeltaan luottamuksellinen. Ohjaajina pastori Pekka Auvinen ja diakoniatyöntekijä Marja Mustonen.

Joululaulujen toivekonsertti ke 16.12. klo 18
Nettiradiossa: savonlinnaseurakunta.fi
Striimattuna osoitteessa ita-savo.fi
Järviradion taajuudella 89,6 MHz.
Huom: Ei yleisöä kirkkoon.

Take away -ruokaa noudettavissa:
Maanantaisin klo 13–14 Savonlinnan
srk-keskuksen pikkusalissa (Kirkkokatu 17)
Ti 1.12. klo 11–12 Savonrannan srk-kodilta
Ke 2.12. klo 15–18 Kerimäen srk-kodilta
Ke 16.12. klo 8–18 Elintarvikekasseja
Kerimäen srk-kodilta. Kasseja rajoitettu määrä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut viikolla 2
Marja Mustonen p. 040 865 5653

Seurakunnan jou

Kaikki
tapahtumat
osoitteessa:
savonlinnanseurakunta.fi/
tapahtumat

Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta

Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 776 8016.
Jumalanpalvelus tuomiokirkossa sunnuntaisin klo 10
ellei toisin mainita
Raamattuluento ja ehtoollinen
Tuomiokirkossa klo 19 ke 9.12. asti
Arkimessu to klo 10.30 Pääskylahden kirkossa 17.12. asti

Created by Freepik

Su 29.11. klo 10 Puuhamessu Pääskylahden kirkossa
Messun jälk. joulupuuro- ja mehutarjoilu kirkon pihalla.
Su 29.11. klo 10 1. Adventtisunnuntain messu
Tuomiokirkossa
Su 29.11. klo 12 Adventin äänenavaus "Savonlinnan silloilla" videoituna osoitteessa ita-savo.fi. Huom: Koronavirustilanteen takia ei tapahtumaa linja-autoasemalla.
Su 29.11. klo 13 Oravin 1. adventtisunnuntain messu
rukoushuoneella.
Su 29.11. klo 18 Bachia adventtiin -konsertti
Tuomiokirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
To 3.12. klo 18 Suvi Teräsniskan joulukonsertti
Tuomiokirkossa. Liput ja pääsyohjelmat alk. 37 € ticketmaster.fi/suviterasniska. Lisätiedot www.warnermusiclive.
fi/suviterasniska.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän messu Tuomiokirkossa.
Su 6.12. klo 16 Taas sykkivi sydämet ihmisten -konsertti
Tuomiokirkossa. Laulustudio Leena Astikaisen yksinlaulajat.
To 10.12. klo 18 Gospelista jouluun -konsertti Tuomiokirkossa. Helena Strand, laulu ja piano, Vadim Babashkin,
saksofoni ja laulu, Daria Koskinen, tanssia ylistäen. Vapaa
pääsy, ohjelma 10€/5€.
Pe 11.12. klo 14 Saksalainen messu srk-keskuksen
Kappelikahviossa.
Pe 11.12. klo 19 Joulu pohjantähden alla Petri Laaksosen joulukonsertti Tuomiokirkossa. Ohjelma
20€, tuntia ennen ovelta.
La 12.12. klo 14 Kylväjän Japanin nimikkolähettimme
Tuomas ja Mari-Kaisa Auvinen tavattavissa Säämingin
srk-talon sisäpihalla. Nokipannukahvit klo 12-15. Lähettien matkaan siunaaminen su 13.13. klo 10 Tuomiokirkossa
jumalanpalveluksen yhteydessä
La 12.12. klo 15 Joulun Säveliä – Savonlinna-kvartetin
joulukonsertti Tuomiokirkossa. Vapaa pääsy. Ohjelma 15e,
käteinen/kortti(depit). Ovet auki 1h ennen.
Su 13.12. klo 15 Oi jouluyö - Joulun rakkaimmat laulut
Tuomiokirkossa. Päivi Pylvänäinen, Elisa Järvelä, Anu Kosonen. Ohjelma 20€.
Ti 15.12. klo 18 Maa on niin kaunis -konsertti
Tuomiokirkossa. Kaisa Makkonen ja pianisti Liza Ivleva.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
Ke 16.12. klo 18 Joululaulujen toivekonsertti striimattuna
Tuomiokirkosta. Kanttorit Katariina Kokkonen, Minna
Malinen ja Minna Raassina esittävät noin tunnin mittaisessa lähetyksessä yleisön etukäteen toivomia joululauluja ja
kertovat toiveisiin liittyviä tarinoita. Joululaulujen toivekon-

sertti lähetetään Itä-Savon striimaamana, mutta konsertin
voit myös kuunnella suorana Järviradion taajuudella 89,6
MHz. HUOM: Ei yleisöä kirkkoon.
To 17.12. klo 18 Kuninkaiden joulu -joulukonsertti
Tuomiokirkossa. Tangokuninkaat Aki Samuli ja Teijo
Lindström. Liput alk. 25€, ennakkomyynti: Lippupiste.
Järjestäjä: King Productions Oy.
Su 20.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu
Tuomiokirkossa. Kauneimpia joululauluja sekä yhteislauluina että kanttoreiden esityksinä.
Su 21.12. klo 19 Joulukonsertti Tuomiokirkossa.
Baritoni Juha Kotilainen, Nova Ensemble. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 15€.
To 24.12. Aattohartaudet
klo 13.30 Tuomiokirkossa.
klo 14 Ahvensalmen jouluhartaus, hautausmaalla.
klo 15 Varparannan jouluhartaus, hautausmaalla.
klo 15 Pääskylahden jouluhartaus, hautausmaalla.
klo 15 Lasten aattohartaus Tuomiokirkossa.
klo 16 Talvisalon jouluhartaus, hautausmaalla.
klo 23 Jouluyön messu Tuomiokirkossa.
Pe 25.12. Jouluaamun jumalanpalvelukset
klo 8 Tuomiokirkossa.
klo 8 Oravin rukoushuoneella.
klo 10 Pääskylahden kirkossa.
klo 10 Lohikosken kirkossa.
La 26.12. klo 10 Ommiin kanttorihen parempi messu
Tuomiokirkosssa. Kanttorikvartetti. Radiointi.
Pe 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu
Tuomiokirkossa.
Su 3.1. klo 16 Iltapäiväkirkko Pääskylahden kirkossa.
Ke 6.1. klo 10 Loppiaisen messu Tuomiokirkossa.
Lähetyspyhä.
Ke 6.1. klo 13 Loppiaisen messu Oravin rukoushuoneella.

Enonkosken kappeliseurakunta

Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050.
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita.
Pe 27.11. klo 17-19 Enonkosken joulunavaus. Jouluista
musiikkia ja laulua kirkossa.
Su 29.11. klo 10 1. adventtisunnuntain messu kirkossa.
Muistetaan kirkon alttaritaulua, joka täyttää tänä vuonna
120 vuotta.
Su 29.11. klo 18 Niemi-duon konsertti kirkossa. Laulaja
ja lauluntekijä Inka Niemi ja kanteletaiteilija Jenni Venäläinen. Kirkon max. vierasmäärä 125. Vapaa pääsy.
Ti 1.12. klo 13-14 Levähdyspaikka kirkossa. Myös 15.12.
Sanaa, rukousta, laulua. Mukana kappelin työntekijöitä.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
kirkossa. Palveluksen jälk. itsenäisyyspäivän juhla kirkossa. Järj. Enonkosken kunta ja srk. Lopuksi seppeleen lasku
sankarihautausmaalle.

Perheiden joulupolku Hirvaslahden leirikeskuksen
ulkoalueella
Ti 1.12. klo 17.30
To 3.12. klo 17 ja 18
Opastettu joulupolkukierros alkaa
oppaan johdolla Nyrkkimäen kuntoradan parkkipaikalta, (Kesäkodinkatu, Savonlinna)
Kierroksen kesto n. 30 min..
Lämpimästi päälle.

Ti 8.12. klo 15-17 Nokipannukahvit ja
Salen pihalla.
Ke 9.12. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta sr
To 10.12. klo 18 Joulun Säveliä – Savonli
joulukonsertti kirkossa. Vapaa pääsy. Ohjelm
käteinen/kortti (depit). Ovet auki 1h ennen
Su 13.12. klo 13 Messu kirkossa.
Ti 15.12. klo 10 Lasten jouluhartaus kirko
To 24.12. klo 15 Aattohartaus kirkossa.
Pe 25.12. klo 8 Jouluaamun jumalanpalve
Su 27.12. klo 14 Konsertti kirkossa. Matti
Maria ja Armaan. Vapaa pääsy.
Pe 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu
Su 3.1. klo 13 Messu kirkossa.
Ke 6.1. klo 10 Loppiaisen messu kirkossa.

Enonkosken luostariyhte

Su 29.11. klo 13 1. adventtisunnuntain
jumalanpalvelus ja juhlahetki luostarista.
laulamaan Hoosiannaa ja Kauneimpia joululau
limaan luostarin kappelin 25 vuoden ikää! Str
lus löytyy luostarin Youtube-kanavalta ja Face
La 26.12. klo 13 Tapaninpäivän messu luo
Ke 6.1. klo 13 Loppiaisen messu luostariss

Kerimäen kappeliseuraku

Aluekappalainen rovasti
Toivo Loikkanen p. 050 540 61
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin
Tiistaitupa tiistaisin klo 11-12.3
srk-kodilla 15.12. saakka.
La 28.11. klo 15-19 Joulutori Kerimäen tori
avoinna hiljentymistä varten, jouluista musii
tikynttilät palavat, ulkotulien polku kirkolle
Su 29.11. klo 10 1. adventin sanajumalanp
kirkossa. Lämmin vaatetus, oma virsikirja halu
Su 29.11. klo 13 Adventtiretki Huosion alu
uksella, ei toteudu jos sataa räntää tai vettä.
on majalta, rauhallinen patikointi Huosion jä
lopuksi kahvittelua (omat kahvit ja kahvileiv
lyhyt adventtihartaus sekä adventtikynttilöide
jan tulipaikalla. Retkeilyasu päälle ja otsalam
Ti 1.12. alkaen Lähetyssoppi, srk-kodilla
9-12 ja keskiviikkoisin klo 15-18, 16.12. sa
vänä käsitöitä ja joulukortteja.
Ke 2.12. klo 15-18 Diakoniatyön take aw
srk-kodilta. Emännän valmistamaa ruokaa ann
vietäväksi. Oma kassi mukaan.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän messu kirk
jälkeen kunnianosoitukset sankarihaudoilla.
Su 13.12. klo 10 Lasten ja perheiden joulu
kirkossa. Laulamme lasten kauneimpia joulu

Joulumietelmiä Savonlinnan
keskustan alueella ja Talvisalon
hautausmaalla 16.12. alkaen
Joulun lähestyessä keskustan alueelle
ja Talvisalon hautausmaalle
ilmestyy yhteensä yli 30 joulumietelmätaulua. Pastori Per
Lindbladin runot, rukoukset ja
mietelmät pysäyttävät arkisen
aherruksen ja joulukiireen kutsuen
etsimään joulun taikaa, uutta merkitystä joululle omasta sydämestä.
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Ke 16.12. klo 8-18 Diakoniatyön elintarvikekasseja
haettavissa srk-kodilta. Kasseja rajoitettu määrä.
Su 20.12. klo 10 Marian adventin (4.adventti)
messu talvikirkossa
To 24.12. klo 15.30 Aattohartaus Isossa kirkossa Lämmin vaatetus ja oma virsikirja sekä pieni lamppu mukaan.
Jumalanpalveluksen jälkeen Kerimäen mieslaulajat laulavat
sankarihaudoilla noin 16.15 alkaen.
Pe 25.12. klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus Isossa
kirkossa. Lämmin vaatetus ja oma virsikirja sekä pieni
lamppu mukaan.
La 26.12. klo 10 Tapaninpäivän messu talvikirkossa.
Su 27.12. Ei jumalanpalvelusta.
Pe 1.1. klo 16 Uudenvuodenpäivän iltapäivämessu
talvikirkossa.
Ke 6.1. klo 10 Loppiaisen messu talvikirkossa.

Punkaharjun kappeliseurakunta

Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190.
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita.
Su 29.11. Adventtivaellus Punkaharjun kirkon ympäristössä
porrastetusti klo 10 eteenpäin 20 minuutin välein.
max. 20 henkeä /ryhmä. Sään mukainen varustus.
Su 6.12. klo 9 Itsenäisyyspäivän kunniakäynti
Vuoriniemen hautausmaalla.
Su 6.12. klo 10 Seppeleenlasku ja jumalanpalvelus
sankarihaudoilla Punkaharjun vanhalla hautausmaalla.
Pe 11.12. klo 14 Arjen keskellä Jumalan nimi srk-talolla.
Vieraana Helena Kaipio.
Ti 15.–17.12. klo 13-17 Joulusoppi srk-talolla.
Myytävänä monenlaisia käsitöitä lähetystyön hyväksi.
To 24.12. klo 12.45 Aattohartaus Vuoriniemen
hautausmaalla.
To 24.12. klo 14 Aattohartaus kirkkorannassa (Kirkkotie 10).
Pe 25.12. alkaen Jouluhartaus kirkkorannassa. Ei jumalanpalvelusta. Kirkkorantaan rakennetun jouluhartauden
avulla voi hiljentyä joulun sanoman äärellä yksin tai perheen
kanssa. Hartausmateriaali on rannassa joulunpyhien ajan.
Su 27.12. klo 13 Messu kirkossa.
Pe 1.1. klo 13 Uudenvuodenpäivän messu kirkossa
Su 3.1. Ei jumalanpalvelusta
Ke 6.1. klo 10 Loppiaisen messu kirkossa. Vietämme
lähetyspyhää, vieraina Anna-Maija ja Veijo Olli.

Rantasalmen kappeliseurakunta

Aluekappalainen vs. Suvi Leppänen 044 776 8036
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita.
Su 29.11. klo 10 1. adventtisunnuntain messu, kirkossa.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
kirkossa
Pe 11.12. klo 18 Joulun Säveliä – Savonlinna-kvartetin
joulukonsertti kirkossa. Vapaa pääsy. Ohjelma 15e, käteinen/kortti (debit). Ovet auki 1h ennen.

Kaikki
Kauneimmat joululaulut
lehden sivulla 2

Su 13.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut -iltakirkko,
kirkossa.
Ti 15.12. klo 18 Rantasalmen puhallinorkesterin perinteinen Joulukonsertti suorana striiminä netissä. Konserttiin
myydään ainoastaan striimilippuja 10€/kpl. Liput ma 14.12.
menn. osoitteesta tornis.net/striimit. Lipun hankkineille
lähetetään konserttipäivänä linkki suoratoistoesitykseen.
To 17.12. klo 23 Lukion joulumessu kirkossa.
Ke 23.12. klo 18 Sydämeeni joulun teen -joulukonsertti
kirkossa. Anu Ontronen, laulu, Joonas Asikainen, laulu,
Jenna Ristilä, piano. Liput 10€, ovilta 2h ennen.
To 24.12. klo 15 Aattohartaus kirkossa.
Pe 25.12. klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus kirkossa.
La 26.12. klo 18 Tapaninpäivän hiljaisuuden iltakirkko
kirkossa.
Su 27.12. Ei jumalanpalvelusta.
Pe 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus
kirkossa.
Ke 6.1. klo 13 Loppiaisen jumalanpalvelus kirkossa.

Savonrannan kirkkopiiri

Johtava kappalainen Leena Paintola 044 776 8034
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita.
Su 29.11. klo 10 1. adventin jumalanpalvelus kirkossa,
jonka jälk. tarjolla puuroa pihalla.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän messu kirkossa. Messun jälk. seppeleenlasku muistomerkillä ja hautausmaalla.
To 10.12. klo 18 Koko kylän joulujuhla srk-kodin
pihapiirissä. Kuusen koristelua, joululauluja ja yllätysvieras.
Kyyditykseen ilm. 7.12. menn. p. 015 576800 ark. klo 9-13.
Su 13.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut kirkossa. Kauneimpia joululauluja ja rakastetuimpia joulurunoja. Varaa kirkkokyyti lauantaiaamuun mennessä Pialta p. 044 776 8072.
Su 20.12. klo 13 Messu kirkossa.
To 24.12. klo 15 Aattohartaus siunauskappelissa.
Pe 25.12. klo 9 Jouluaamun jumalanpalvelus kirkossa.
Su 27.12. Ei jumalanpalvelusta.
To 31.12. klo 23 Uudenvuoden aaton yömessu kirkossa.
Ke 6.1. klo 15 Loppiaisen messu srk-talossa. Lähetyspyhä.

Ohjeita tilaisuuksiin osallistuville
Sisätiloissa osallistujamäärä rajataan 1-2 m turvavälein
tilaan sopivaksi. Maskisuositus (omat kasvomaskit).
Ehtoolliselle tulevia pyydetään tuomaan kaksi maskia:
ensimmäinen riisutaan ehtoolliselle tultaessa ja uusi
laitetaan kasvoille ehtoollisen jälkeen. Toimintaan ei
voi osallistua flunssaoireiden aikana. Kirkkoihin voidaan ottaa vieraita seuraavasti: Tuomiokirkko 260,
Kerimäen talvikirkko 40, Kerimäen iso kirkko
300 (parvet ei käytössä), Rantasalmen kirkko 190,
Enonkosken kirkko 125, Savonrannan kirkko 200,
Punkaharjun kirkko 30 (salissa 20 ja parvella 5+5),
Pääskylahden kirkko 40.

Jouluhartaus omassa tahdissa
Punkaharjun kirkkorannassa
pe 25.12. alkaen

Pe 25.12. klo 7
Jouluaamun jumalanpalvelus
Kerimäen Isossa kirkossa

Kirkkorantaan rakennetun jouluhartauden avulla voi hiljentyä joulun
sanoman äärellä yksin tai perheen
kanssa.

Kerimäen joulukirkko on ainutlaatuinen elämys. Maailman suurimman puukirkon kattokruunujen lähes 470 kynttilää sytytetään
ja kirkkokansa saa tuoda mukana
omia lamppuja. Mukaan kannattaa
ottaa oma virsikirja ja runsaasti lämpimiä vaatteita. Kirkkoa ei lämmitetä. Max. 300 osallistujaa.

Hartausmateriaali on
rannassa joulunpyhien ajan.

Elämänmenot
Kastetut
Viikko 43 Edvin Emerik
Kekäläinen (Pharju)
Viikko 44 Malla Liisa
Auvinen (Rsalmi) Viikko 45 Niilo Ohto Olavi
Hoffrén, Sofia Mila Maria Hämäläinen (Sranta)
Viikko 46 Aleksi Matias
Ikonen, Aurelius Hannunpoika Kuittu Viikko 47 Taavi Armas Eevertti Astikainen, Janni
Eveliina Meri Leskinen,
Jare Eino Mikael Pohjola (Kmäki), Eliel Sakari
Tolvanen (Rsalmi)
Kuolleet

Viikko 43 Toivo Ola-

vi Rissanen 92v, Vieno Ellen Karhula 88v,
Anja Siviä Muhonen
87v (Pharju), Sirkka Eila
Annikki Honkanen 86v
(Kmäki), Aini Kaarina
Räisänen 85v, Urho Ensio Behm 84v (Ekoski),
Risto Olavi Pulkkinen
81v (Kmäki), Helena
Inkeri Karvonen 68v
(Rsalmi), Tuula Anneli
Marjatta Viinanen 66v
Viikko 44 Juho Savolainen 95v (Pharju), Silja
Kaarina Tolppanen 81v,
Terttu Annikki Saukkonen 79v (Rsalmi), Pirjo
Riitta Anneli Totro 75v,
Osmo Erkki Puttonen
68v Viikko 45 Saima
Hagman 92v (Kmäki),
Sinikka Markkanen 90v,
Aulis Olavi Kiiski 88v,
Irma Liisa Rinne 85v,
Kullervo Mikael Kettunen 84v, Kaija Tuulikki Heiskanen 81v,
Erkki Viinanen 80v,
Teuvo Kullervo Kinnunen 78v (Rsalmi), Jarmo
Juhani Mikkonen 67v,
Aki Joel Sakari Muhonen 67v (Ekoski), Kimmo Tapani Turkulainen
53v (Kmäki) Viikko 46
Kyllikki Hilma Oksala
97v, Eino Johannes Sundell 92v, Kalevi Pulkkinen 91v (Pharju), Osmo
Tapio Mäkelä 86v (Pharju), Aune Marjatta Saunisto 84v, Irma Kaarina
Lindström 78v, Sirkka
Liisa Kontio 76v (Kmäki), Ari Juhani Rättö 68v
(Rsalmi), Teuvo Antero
Hirvonen 55v Viikko
47 Eila Maria Nousiainen 100v (Sranta), Aino
Loikkanen 96v (Ekoski),
Toini Elviira Piltti 95v,
Kirsti Kaarina Ukkonen
94v, Eeva Ester Simonen
88v, Martta Anneli
Lifflander 84v (Kmäki),
Anna-Maija Honkanen
83v, Ritva Sinikka Mäkikunnas 80v (Kmäki),
Erkki Viinanen 80v,
Kaarlo Veli Ernst Kosonen 76v (Pharju), Antti
Juhani Repo 64v (Rsalmi)

Rakkaus,
rauha, rohkeus
Seurakunnan strategia linjaa toimintaa organisaation, talouden, henkilöstön, viestinnän sekä työtapojen
ja toimintakulttuurin osalta, pyrkien niitä kehittämällä kohtaamaan seutumme ihmisten tarpeet ja toiveet.
Edellinen strategiakausi päättyy vuoden 2020 lopussa.
Uusi strategia viidelle seuraavalle vuodelle valmistui
vuoden kestäneen työn tuloksena.
Strategian suunnittelu käynnistyi kirkkovaltuuston seminaarissa elokuussa 2019 ja sitä jatkettiin strategiatyöryhmässä,
jossa olivat mukana kirkkoherra Sammeli Juntunen, talousjohtaja Heli Muhonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho
Tiainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anna-Liisa
Uimonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Poku Sihvonen sekä valtuutetut Pirjo Jäntti, Sari Nyrhinen ja Keijo
Pesonen. Kirkkovaltuusto hyväksyi strategian marraskuussa
2020 ja nyt seurakunnan työntekijät suunnittelevat, miten
strategia siirretään käytännön toimintaa.
Haasteet haastavat muuttumaan
Tilastoennusteiden perusteella seuraavat viisi vuotta tulevat
olemaan seurakunnan taloudelle ja toiminnalle haastavaa
aikaa. Ennusteiden mukaan vuoden 2025 lopussa jäseniä
on yli 4000 vähemmän kuin nyt. Samalla ihmisten tieto
kristinuskosta vähenee ja kirkon sanoma unohtuu yksilökeskeisessä ajassamme. Kuten aina, haasteessa on myös
mahdollisuus. Toimintaympäristön muutosten myötä myös
seurakunnan on uudistuttava. Jumalanpalvelusten,

tapahtumien, kirkollisten toimitusten ja tiedotuksen on annettava yksilölle merkityksellisyyden kokemuksia: elämällä
on merkitys, koska Jumala on olemassa, rakastaa minua ja
kohtaa minut rakkaudessaan seurakunnan kautta.
Toiminnan neljä painopistettä
Seurakunnan toiminnan kehittäminen tulee seuraavan viiden vuoden aikana tapahtumaan neljän painopisteen kautta.
1. Nostamme sanoman esiiin

Kaikessa toiminnassa on esillä evankeliumi Jeesuksesta
Kristuksesta. Sanoma on ymmärrettävä ja koskettava. Se luo
merkityksellisyyden kokemusta ja sisäistä rauhaa niillekin,
jotka eivät vielä osallistu seurakunnan toimintaan tai eivät
koe kristillistä sanastoa omakseen.
2. Kohtaamme ihmisen

Ihmisten välinen vuorovaikutus ja rakkaudellinen kohtaaminen lisääntyvät ja yksinäisyys vähenee. Seurakunnassamme
ihminen kohtaa Jumalan, lähimmäisen ja oman elämänsä
todellisuuden.
3. Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia

Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni löytää seurakunnasta tehtävän, josta on hyötyä apua tarvitseville ja joka
antaa hänelle merkityksellisyyden kokemuksia ja
sisäistä rauhaa.
4. Huolehdimme ympäristöstä

Seurakunta ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon
Jumalan luomakunnan arvon ja varjelemisen.

Strategiaa toteuttamassa
Strategian jalkauttaminen on jo käynnissä
ja jatkuu tiiviisti koko
loppuvuoden. Tätä työtä
ohjaavat työalojen
lähiesimiehet sekä
kappeliseurakuntien
aluekappalaiset yhteistyössä työntekijöiden
kanssa. Uuden strategiakauden kynnyksellä
pohdimme, miten
varaudutaan jäsenten
vähenemiseen? Miten
kirkon sanoma pidetään esillä niin, että
ihmiset löytävät
Kristuksen ja kohtaavat hänessä ihmiselämän syvimmän
merkityksen ja rauhan?
Kuinka autamme
yksinäisiä ja syrjäytyneitä? Kuinka viljelemme ja varjelemme
luomakuntaa ja edistämme ympäristötietoisuutta ja sen
mukaisia tekoja?

Enonkosken kappeliseurakunta
Tapaan surevan kukkakaupassa ja lohdutan häntä kristillisellä jälleen näkemisen toivolla. Onnittelen ja kohtaan
syntymäpäiväsankarin kotonaan. Puhelimella pyydän seurakuntalaista messun tekstinlukijaksi. Viraston pihalta korjaan pois karkkipaperit.
Pekka Auvinen, johtava kappalainen

Diakoniatyö
Sanoma on aina esillä arjen kohtaamisissa, kuten vastaanottotyössä, ruokajakelussa, leiripäivissä ja kerhoissa. Diakoniatyön vahva tuki on aina ollut vastuulliset ja kutsumustietoiset seurakuntalaiset. Usein vuosikymmeniä jatkunut
vapaaehtoistyö esim. yhteisvastuukerääjänä tai kerhonohjaajana on osoitus siitä, ettemme tee yksin tätä työtä. Tarkoituksena on vahvistaa entisiä ja etsiä uusia vapaaehtoisia
tähän työhön.
Juha Räisänen, johtava diakonian viranhaltija vs.
Kasvatuksen työala
Rippikoulu on strategian keskiössä. Nostamme esiin sanomaa, kohtaamme ihmisen, vastuutamme ja osallistamme
seurakuntalaisia ja huolehdimme ympäristöstä. Erityisesti
lämmittää kohta seurakunnasta yhteisönä, jossa vallitsee
avoimuus ja lähimmäisen rakkaus. Tehtävämme on lievittää
syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä johtuvaa epätoivoa. Olla
mahdollistamassa sitä, että kaikki lapset ja nuoret voisivat
kokea olevansa hyväksyttyjä ja löytämässä elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana.
Juha Hakala, kasvatuksen työalajohtaja

Strategian pääkohdat vuosille 2021-25
Strategia kokonaisuudessaan: savonlinnanseurakunta.fi/paatoksenteko
Toimintaympäristö
Elämän tarkoituksen kaipuu lisääntyy
Yksilökeskeisyys lisääntyy
Seurakunnan jäsenmäärä pienenee
Seurakunnan tulot vähenevät
Luonto ja puhdas ympäristö säilyvät
tärkeänä voimavarana

Toiminta-ajatus
Savonlinnan seurakunnan tehtävä on tuoda
ihmisten elämään Jumalan todellisuus,
lohdutus ja rakkaus. Seurakunta toteuttaa
tehtäväänsä pitämällä esillä Jumalan sanaa ja
sakramentteja sekä olemalla yhteisö, jossa
vallitsee avoimuus ja lähimmäisen rakkaus.

Strategiset painopisteet

Visio
Vuosi vuodelta yhä useammat
seurakuntalaiset saavat elämäänsä
merkityksellisyyden kokemuksen
seurakunnan esillä pitämän sanoman,
rukouksen, sakramenttien ja ihmisten
välisen rakkauden kautta. Usko
Kristukseen on seurakuntamme alueen
ihmisille luonteva osa ihmisyyttä. He
osallistuvat seurakunnan toimintaan ja
tuovat mukanaan uudenlaisia ihmisiä, koska
kokevat, että kristillinen sanoma, sakramentit
ja seurakunnan mahdollistama ihmisten
kohtaaminen tuovat heidät armollisen
Jumalan yhteyteen.

1. Nostamme sanoman esiin
Sanoma Kristuksesta tuo elämään
tarkoituksen ja rauhan
2. Kohtaamme ihmisen
Rakkaudelliset kohtaamiset hoitavat
yksilökeskeisyyden aiheuttamaa yksinäisyyttä
ja syrjäytymistä
3. Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia
Sanoman lisäksi seurakuntalaiset tarvitsevat
mielekästä tekemistä. Vastuuttaminen on
tarpeellista myös siksi, että työntekijöiden
määrä vähenee.
4. Huolehdimme ympäristöstä

Arvot
Rakkaus
Rauha
Rohkeus

Resurssit

Henkilöstön määrän sopeuttaminen ja työhyvinvointi
Talouden tasapaino nykyisen toiminta-alueen puitteissa
Merkityksellisiä kokemuksia lisäävä viestintä
Kiinteistömassan sopeuttaminen ja kunnossapito
Työtapojen ja toimintakulttuurin uudistaminen
Yhteiskunnan määräämät tehtävät
Organisaatio

Kerimäen kappeliseurakunta
Strategia nousee kirkon tehtävästä, toimintaympäristömme
arvioinnista ja arvoistamme, jotka ovat rakkaus, rauha ja
rohkeus. Kappeliseurakunnassa jatkamme rohkeasti työtä ja
edelleen vahvistaa seurakuntalaisten vastuuttamista ja osallistamista. Haluamme toimia kaikkien yhdenvertaisuutta ja
luontoa kunnioittaen. Meillä on paljon mahdollisuuksia.
Ihmisläheisyys, rohkeus ja uudistuminen ovat väyliä myös
sanoman välittämiseksi.
Toivo Loikkanen, aluekappalainen, rovasti

Papisto
On keskityttävä olennaiseen, eli hyvän tekemiseen ja sanoman esille tuomiseen luovin ja monipuolisin keinoin. Seurakuntalaisten vastuun lisääminen vaatii toimintakulttuurin
muutosta. Pitää antaa valtaa ja vastuuta seurakuntalaisille.
Papin työssä ympäristön suojelu näkyy jo nyt hyvin paljon.
Itseäni innostaisi järjestää tapahtumia, joissa ympäristön
suojelua lähestytään teologian ja sanoman näkökulmasta.
Leena Paintola, johtava kappalainen

Lähetystyö
Rakkaus lähimmäisiä kohtaan niin lähellä kuin kaukana on
evankeliumiin pohjautuvaa lähetystyön strategiaa. Jeesus
käski "mennä kaikkeen maailmaan..." (Mt. 28:18-20). Ilosanoma kuuluu kaikille kansoille ja luoduille, sillä ”niin on
Jumala maailmaa rakastanut...” (Joh. 3:16). Lähetystyössä
on runsaasti vapaaehtoisia, joiden avulla tuemme lähetystyötä teoin, taloudellisesti ja rukouksin.
Sakari Seppälä, lähetyssihteeri

Punkaharjun kappeliseurakunta
Punkaharjun alueella vapaaehtoistyö on näkynyt vahvasti
seurakuntaelämässä jo vuosia. Tuntuu hienolta, että se
nousee koko seurakunnan strategian yhdeksi painopistealueeksi. Kirkkorannan ”rantakirkko” on yksi osoitus
rohkeudesta kehittää seurakuntaelämää aivan uuteen suuntaan seurakuntalaisten kanssa. Tätä rohkeutta tarvitsemme jatkossakin, jotta yhä useammat löytäisivät paikkansa
yhteisöstämme.
Sari Vauhkonen, aluekappalainen

Musiikkityö
Strategiassa huomioidaan aiempaa vahvemmin sosiaalinen
media. Kanttorit suunnittelevat vuoden varrella lähetettäviä
musiikkiterveisiä eri teemoihin liittyen ja ehkä yllättävälläkin
tavalla. Olisi hienoa, jos saisimme näihin postauksiimme keskustelua, ettei viestintä jäisi yksisuuntaiseksi. Vapaaehtoistyö on musiikkityön perinteinen vahvuus kuorojen kautta.
Minna Raassina, johtava kanttori

Rantasalmen kappeliseurakunta
Strategiamme arvot rakkaus, rauha ja rohkeus eletään todeksi tutun rantasalmelaisen ajatuksen mukaisesti: ”Uskotaan Jumalaan ja eletään ihmisiksi.”. Yhteinen elomme
seurakunnassa toteutuu rakkaudellisina kohtaamisina, joissa jokaisella on rauha olla rohkeasti oma itsensä. Yhdessä
Jumalan sanaa tutkien, osallistuen ja vastuun luomakunnasta kantaen toteutamme rakkautta, rauhaa ja rohkeutta
Rantasalmen raitilla.
Suvi Leppänen, aluekappalainen vs.

Hyvät joululahjavinkit
Kotimaanavun verkkopalvelussa voit auttaa joko vapaaehtoistyön tai raha- ja tavaralahjoitusten kautta. Apu menee perille oman seurakunnan diakoniatyöntekijöiden
välittämänä ihmiseltä ihmiselle. Palvelussa on säännöllisesti avoinna keräyskohteita
myös meidän seudullamme. Täsmäkeräysten voit auttaa vaikeassa tilanteessa olevia
nopeasti. Avun tarpeen arvioi diakoniatyö.
Käy katsomassa keräyskohteet ja tee verkkolahjoitus osoittessa kotimaanapu.fi

Toisenlaiset Lahjat ilahduttavat ystäviämme ja rakkaitamme lähellä ja kaukana niin arjessa kuin juhlassakin. Lahjoituksestasi saat annettavaksi perinteisen postikortin tai sähköisen
kortin, jossa kerrotaan tuesta, jota lahjoituksella annetaan ihmisille kehitysmaissa.
Lahjoittaa voi vaikkapa vuohia, koulutarvikkeita, aterioita,
terveysvalistusta, lukutaitoa tai kaivon kokonaiselle kylälle.
Tutustu osoitteessa toisenlainenlahja.fi

Lähetyssopesta
iloa lähelle ja kauas
Lähetyssoppi on seurakuntamme lähetystyön kauppa,
josta voi ostaa vapaaehtoisten rakkaudella ja rukouksin
valmistamia laadukkaita käsitöitä ja lahjatavaroita.
Lähetyssopen tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan
seurakunnan nimikkoläheteille ja -kohteille.
Lähetyssoppi avasi ovensa Sääminginkadulla jo vuonna 1986. Toiminnan käynnisti lähetyssihteeri Helvi
Laamanen. Helvi tutustui uuteen työmuotoon lähetyskurssilla ja oppia kaupan pyörittämiseen käytiin
hakemassa Tampereelta. Kerimäellä ja Punkaharjulla
on myös omat Soppensa. Lähetyssoppi Savonlinnassa
on suljettu kesäisin, mutta tuotteita myydään
heinäkuussa kauppatorilla. Kerimäen Sopen tuotteita
on kesäisin myynnissä kellotapulissa ja Punkaharjun
tuotteita lähetyksen torilla. Rantasalmen kirkon
aulassa on myös lähetyksen tuotteita myynnissä.
Lähetyssopen hittituotteita ovat vuodesta toiseen
sukat ja lapaset. Myös käsintehdyt kortit ovat todella
suosittuja. Tuttujen suosikkien lisäksi sopesta saa mm.
erilaisia kaulahuiveja ja hattuja, puisia keittiövälineitä
ja leluja. Lähetyssoppi toimii edelleen vapaaehtoisvoimin. Olemme jokaisesta neulojasta, ompelijasta,
matonkutojasta ja myyjästä todella kiitollisia.

Joulun aukioloajat
Lähetyssoppi Kerimäki srk-koti, Urheilukuja 2
Avoinna tiistaisin klo 9–12 sekä 2., 9., ja 16.12. klo 15–18

Naisten Pankki tukee naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa Afrikassa,
Aasiassa ja Lähi-idässä kestävän kehityksen periaattein. Kun naisten asema vahvistuu,
on vaikutus perheeseen ja koko yhteisöön välitön. Anna lahjaksi tasa-arvoinen
tulevaisuus, jossa jokainen on yhdenvertainen sukupuoleen ja taustaan katsomatta.
Lahjoituksellasi hauraassa asemassa elävä nainen saa mahdollisuuden
koulutukseen ja toimeentuloon.

Joulusoppi Punkaharju srk-talo, Oikotie 10
Avoinna 15.–17.12. klo 13–17
Lähetyssoppi Savonlinna Sääminginkatu 4
Avoinna ti ja to klo 13–18 ja la klo 12–15
(5.12., 12.12. ja 19.12.) La 12.12. klo 12–15
nokipannukahvit Säämingin srk-talon sisäpihalla.

Tarvitsetko sinä tukea tai apua?
Seurakuntamme diakoniatyöntekijät päivystävät puhelimitse:
Savonlinna kaupunki ma, ti, to ja 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 oman seurakunnan diakoniatyötä?
Ota yhteyttä päivystykseen, niin kerromme osallistumisen mahdollisuuksista.
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Haluaisitko mukaan Lähetyssopen toimintaan?
Lisätietoa kertovat lähetyssihteerit:
Anni p. 050 540 6100 ja Sakari 044 776 8031

SAVONLINNAN SEURAKUNTA¤
Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan kerran perjantaina 12.2. 2021 Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

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

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

