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Hoosianna!
Ensimmäistä adventtia vietetään su 28.11. s. 2
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Anna auttaa.
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SAVONLINNAN SEURAKUNTA
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Auttamisesta
Tässä lehdessä on koskettava artikkeli Annasta, joka omien
vaikeuksiensa keskellä päätti ruveta auttamaan muita. Toisten auttaminen oli hänelle merkittävä tekijä omien voimavarojen elpymisessä. Hänen mukaansa auttaminen vie pois
pyörimästä omien ongelmien ympärillä. Auttaminen alkoi
omasta perheestä ja läheisistä huolehtimisella, mutta pian
alkoi löytyä monia muitakin apua tarvitsevia, joita Anna
jaksoi ja halusi auttaa.
Tuossa artikkelissa meille on kerrottu jotain hyvin merkittävää. Elämme luokkayhteiskunnassa, jossa joillekin elämä
on todella niukkaa, eivätkä oman elämän voimavarat riitä
arjesta selviytymiseen. Tarvitaan konkreettista auttamista,
joka voi olla pientä tai suurta. Se tuo elämään uudenlaisen
merkityksen, sillä me kaikki, rikkaat ja köyhät ja keskiluokkaiset, olemme ihmisiä ja tarvitsemme toinen toistamme.
Luterilaisuudessa olemme oppineet, että hyvät teot eivät
pelasta ketään, vaan usko pelastaa. Se on totta, mutta tuollaisesta ajattelusta on myös haittaa: hyviä tekoja ei pidetä
tarpeellisina. Samaan suuntaan vaikuttaa myös se, että Suo-

messa auttamistyö on ymmärretty yhteiskunnan sosiaalihuollon asiaksi. Siksi saatamme ajatella, että yksilön ei kuulu
eikä tarvitse sotkeutua näihin asioihin. Puutteellisissa oloissa
elävän auttaminen voi tuntua jopa loukkaamiselta.
Niin asia ei kuitenkaan ole. Avun tarjoaminen tarkoittaa Annan mukaan toisen arvokkaana pitämistä. Ehkä siksi
Raamatussa sanotaan: ”Hyvä on sen osa, joka pitää huolta
avuttomasta. Sitä ihmistä Herra auttaa hädän päivänä. Herra
varjelee häntä, ja hän saa elää.” (Ps. 41:2-3). Jumala on luonut ihmisen sellaiseksi, että meissä on seuraava lainalaisuus:
toisten auttaminen auttaa myös itseä. Se johtuu siitä, että
rakkaus on olemassaoloa ylläpitävä voima, jonka perustana
on loppujen lopuksi Jumala, joka on rakkaus.
Kirkkovaltuuston hyväksymän Savonlinnan seurakunnan
strategian eräs painopistealue on ”Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia”. Olisi erittäin hieno asia, jos tuo alkaisi
toteutua niin, että seurakuntaan syntyisi jonkinlaisia ”auttamisryhmiä”, jotka kannustaisivat meitä erilaisiin konkreettisiin hyviin tekoihin ja kanavoisivat apua oikeisiin kohteisiin.

Hoosianna!

Ensimmäinen adventtisunnuntai on yksi koko vuoden suosituimmista kirkkopyhistä. Jumalanpalvelusten
lisäksi seurakunnassa kokoonnutaan Adventin äänenavaukseen Savonlinnan linja-autoasemalle, lähdetään
Adventtivaellukselle Huosioon, vietetään koko perheen adventtitapahtumaa Savonrannalla ja perhemessua
Savonlinnassa - ja syödään tietenkin ensimmäiset joulupuurot! Tervetuloa mukaan laulamaan rakas
Hoosianna-hymni ja aloittamaan uusi kirkkovuosi ja joulunodotus yhdessä!
Adventin äänenavaus
Savonlinnan linja-autoasemalla su 28.11. klo 12
Adventin äänenavauksessa jouluista musiikkia esittää seurakunnan lauluryhmä kanttori Minna Malisen johdolla. Lauluja säestää puhallinorkesteri Saimaa kapellimestarina Teppo
Hakkarainen.
Laulujen lomassa johtava kappalainen Leena Wiitala keskustelee vieraiden kanssa siitä, mitä savonlinnalaisille kuuluu
ja millaista apua ja tukea on tarjolla, jos oma jaksaminen on
koetuksella. Vieraina sivistyslautakunnan puheenjohtaja, Savonlinnan kristillisen opiston rehtori Tommi Tuunainen sekä
Savonlinnan kriisikeskuksen toiminnanjohtaja Sari Kyttä.
Paikan päällä on myös seurakunnan diakoniatyöntekijöitä
ja nuoriso-ohjaajia juttuseurana sekä kertomassa millaista
apua ja tukea seurakunta tarjoaa eri elämänvaiheissa.
Tilaisuuden päätteeksi Itä-Savo -lehti tarjoaa
! 500 annosta joulupuuroa.
Huom
Tilaisuudessa on vahva maskisuostus

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Tapahtumat
sunnuntaina 28.11.
Enonkoski
klo 10 Messu, kirkossa.

Kerimäki
klo 10 Messu, talvikirkko.
Kirkkokuoro. Messun jälkeen joulupuuroa, kahvia ja piparia, srk-koti
klo 13 Adventtivaellus- ja hartaus
Huosion kirkkometsässä.
Kokoontuminen klo 13 leirimajalle,
Ukonmurrontie 74.
Punkaharju
klo 10 Messu, kirkossa.

Adventin äänenavaus on seurakunnan ja
Itä-Savo -lehden jo perinteeksi
muodostunut joulunavaustapahtuma.

Adventtivaellus
Huosion kirkkometsässä su 28.11. klo 13
Adventtivaellukselle lähdetään Huosion leirimajan pihasta
(Ukonmurrontie 74, 58200 Kerimäki). Pappina rovasti Toivo
Loikkanen. Vaelluksen päätteeksi vietetään adventtihartaus
Metsäkirkossa, Huosionjärven rannalla. Muista sään mukainen varustus, hyvät jalkineet ja omat eväät.
Saapumisohje ja lisätietoa Huosiosta:
savonlinnanseurakunta.fi/huosio

Sellainen voisi saada aikaan henkisen vallankumouksen, joka
tekisi monien elämästä parempaa ja mielekkäämpää. Niin
kuin tuossa artikkelissa sanotaan: ”Voimme tehdä ihmeitä
kohtaamalla lähimmäisen, joka tarvitsee apua.”

Adventtivaellus vie kulkijat tutustumaan
Huosion Kirkkometsään.

Rantasalmi
klo 10 Messu, kirkossa.
klo 13 Adventtikirkko, Hiltulan seurojentalo.
Joulupuuro ja kahvitarjoilu.
Kahviraha lähetystyölle.
Savonlinna
klo 10 Messu, Tuomiokirkko.
klo 12 Adventin äänenavaus Savonlinnan
linja-autoasemalla. Itä-Savo -lehti tarjoaa
500 annosta joulupuuroa
klo 16 Perhemessu Säämingin srk-talo
joulupuuro
Savonranta
klo 10 Messu, kirkossa.
klo 11 Adventtipolku kaikenikäisille
jonka jälkeen joulupuuro seurakuntakodilla.

Lähetyssoppi 35 vuotta
Savonlinnan seurakunnan lähetystyön myymälä Lähetyssoppi juhli 35-vuotista
taivaltaan työn merkeissä perjantaina 19.11. Myymälän puolella riitti asiakkaita
ruuhkaksi asti ja juhlakahvit juotiin isolla porukalla Säämingin seurakuntatalossa.

Juhlimaan saapui iso joukko Sopen entisiä ja nykyisiä vapaaehtoisia.
Juhlassa olivat mukana myös lähetyssihteeri Titta Hämäläinen (eturivissä
oikealla) ja kirkkoherra Sammeli. Lähetyssihteeri Anneli Wirkola jäi kuvan
ottohetken ajaksi Lähetyssoppeen, jotta vapaaehtoiset pääsivät mukaan.

Lähetyssopen idea sai alkunsa, kun Savonlinnasta tehtiin retki
Tampereella toimivaan Mummon kammariin, joka on vapaaehtoisen vanhustyön keskus. Savonlinnaan perustettiin pian
oma puoti, jossa on alusta asti myyty vapaaehtoisten taidolla,
rakkaudella ja rukouksin valmistamia käsitöitä. Vapaaehtoiset
myös pitävät Lähetyssopea auki kolmena päivänä viikossa.
Myymälän tuotto lahjoitetaan lähetystyölle.
Sopen toiminta jatkuu juhlahumun jälkeen tuttuun tapaan. Jouluostoksia suunnittelevan kannattaa käydä nyt tutustumassa myymälän taatusi uniikkiin villasukka-, pipo-,
ja lapasvalikoimaan!

Lähetyssoppi
Sääminginkatu 4
Avoinna ti klo 12-18
to ja pe klo 10-16

Tervetuloa laulamaan Kauneimpia joululauluja
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Kauneimmat joululaulut kajahtavat tänä jouluna jo 49. kerran. Suomen suurimmasta vuosittaisesta musiikkitapahtumasta on muodostunut
jouluperinne, joka kerää vuosittain noin miljoona suomalaista laulamaan. Tänä jouluna seurakunta kutsuu laulutilaisuuksiin mukaan myös
uusia vapaaehtoisia. Kiinnostaako sinua tulla toteuttamaan joulun suurinta musiikkitapahtumaa kanssamme?
Kauneimmat joululaulut on paitsi joulun ajan suurin musiikkitapahtuma, myös yksi Suomen suurimmista hyväntekeväisyyskampanjoista. Viime vuosina kampanjan vuosittainen keräystulos on ollut noin miljoona euroa. Kauneimmissa joululauluissa
kerätään vuosittain lahjoituksia Suomen Lähetysseuran työhön
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien puolustamiseksi. Erityisenä kohteena on lasten syrjäytymisen vastainen työ yli
20 maassa. Keräysvaroilla parannetaan lasten mahdollisuuksia
ravintoon, puhtaaseen juomaveteen, turvaan ja koulutukseen.
Lähetysseura edistää myös vammaisten lasten erityisopetusta ja
heidän oikeuksiensa toteutumista. Työtä tehdään uskontoon,
kieleen tai etnisyyteen katsomatta. Keräykseen voi osallistua
laulutapahtumissa tai sivulla kauneimmatjoululaulut.fi.
Lahjoita MobilePaylla tai tekstiviestillä:
Lahjoita MobilePaylla numeroon 61408
Lahjoita tekstiviestillä lähettämällä viesti
JOULU18 (18 €), JOULU36 (36 €),
JOULU42 (42 €) tai JOULU50 (50 €)
numeroon 16155
Seurakunnassamme Kauneimpia
lauletaan tänä jouluna 29 kertaa.
Tilaisuuksissa on aina mukana kanttori
ja muita seurakunnan työntekijöitä,
mutta tekemistä riittäisi runsaasti myös
vapaaehtoisille vastuunkantajille.
Voisitko sinä tulla laulutilaisuuteen
esimerkiksi jakamaan lauluvihkoja tai
keräämään kolehtia?

Haluatko tietää lisää vapaaehtoistehtävistä Kauneimmissa joululauluissa?
Ota yhteyttä lähetyssihteeri Titta Hämäläiseen 29.11.-3.12. ma-pe klo 9-15
p. 044 776 8031 tai titta.hamalainen@evl.fi

Seurakunta jatkaa
striimaamista
Jumalanpalveluksia on keväästä alkaen voinut seurata Facebook-livelähetyksinä melkein joka sunnuntai. Aluksi tarkoitus
oli tarjota jumalanpalvelus heille, jotka eivät koronatilanteen
takia voineet olla läsnä kirkossa. Striimauksesta on kuitenkin tullut niin paljon positiivista palautetta, että lähetykset
jatkuvat kerran kuussa myös vuoden 2022 ajan.
Striimauksia toteuttaa tehtävään koulutettu 5–6 työntekijän
porukka. "Strimaajan on hallittava monimutkainen kalusto,
äänentoisto, kuvaaminen ja teknisten haasteiden ratkominen
lennossa", kertoo nuoriso-työnohjaaja Sari Kaunismäki. Sari
striimaa itse sekä vastaa striimaajien kouluttamisesta ja striimausvuorojen jakamisesta. "Tämä on hauskaa, mutta haastavaa. Pyrimme tuottamaan katsojalle parhaan mahdollisen
kokemuksen, mutta tekniikka saattaa aiheuttaa yllätyksiä. Silloin kysytään kärsivällisyyttä sekä striimaajalta että katsojilta."
Strimaajiksi voidaan ottaa myös vapaaehtoisia.
Tehtävään koulutetaan. Kiinnostaako? Ota yhteyttä
sari.o.kaunismaki@evl.fi tai 044 776 8019
Striimaukset jumalanpalveluksista
jatkuvat kerran
kuussa sivulla
Facebook.com/
savonlinnansrk
Kuvassa Sari
striimaa Tuomiokirkossa.

Kauneimmat joululaulut
Ke 1.12. klo 18 Tiemassaaren monitoimitilassa (Voinsalmentie 1209)
Su 5.12. klo 12 Enonkosken luostarissa (Ihamaniementie 848)
Ti 7.12. klo 10 Hiljaa kulkeville Kerimäen Talvikirkossa (Hälväntie 1)
Ke 8.12. klo 18 Anttolan Nousulassa (Koivumäentie 3)
To 9.12. klo 12 Hiljaa kulkeville Savonlinnan Tuomiokirkossa (Pappilankatu 8)
To 9.12. klo 18 Oravin rukoushuoneella (Kiramontie 3)
Pe 10.12. klo 17.30 Moinsalmella Nuorisoseura Kielon talossa (Moinsalmentie 2124)
Su 12.12. klo 15 Savonrannan Rönkkötalolla (Rönkönvaarantie 801)
Su 12.12. klo 16 Lasten ja perheiden Kauneimmat Savonlinnan Tuomiokirkossa
Su 12.12. klo 16 Kerimäen Talvikirkossa (Hälväntie 1)
Su 12.12. klo 18 Savonlinnan Tuomiokirkossa
Su 12.12. klo 18 Hieman matalammalta Pääskylahden kirkossa (Kaartilantie 62)
Su 12.12. klo 18 Rantasalmen kirkossa (Kirkkotie 3)
Su 12.12. klo 18 Savonrannan kirkossa (Pappilantie 24)
Ma 13.12. klo 10 Kellarpellon srk-kodilla (Aapelintie 7)
Ma 13.12. klo 18 Hiukkajoen kylätalolla (Susiniementie 12)
Ti 14.12. klo 10 Pääskylahden kirkolla
Ti 14.12. klo 14 Punkaharjun seurakuntasalissa (Oikotie 10)
To 16.12. klo 13 Varparannalla Kartanohostel Anna Catharinassa (Juvolantie 1353)
Su 19.12. klo 14 Kiviapajan Ruusulassa (Kiviapajantie 1570)
Su 19.12. klo 18 Punkaharjun kirkossa (Kirkkotie 10)
Su 19.12. klo 18 Enonkosken kirkossa (Kirkkotie 2)
Ma 20.12. klo 12 Hengen ravintola Leivässä Savonlinnan srk-keskus (Kirkkokatu 17)
Ti 21.12. klo 18 Vuoriniemen seurakuntatalossa (Särkilahdentie 1535)
Ke 22.12. klo 18 Makkolan päivölässä (Enonkoskentie 1225a)
Ke 22.12. klo 18 Kokkolahden kodalla (Oriniementie 214)
To 23.12. klo 18 Savonlinnan Tuomiokirkossa
To 23.12. klo 18 Kerimäen Isossa kirkossa
To 6.1. klo 11.30 Tuoksuttomat Kauneimmat Kerimäen srk-kodilla (Urheilukuja 2)
Kauneimmat joululaulut -messut
Su 12.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu lapsiperheille Kerimäen Talvikirkossa
Su 12.12. klo 13 Kauneimmat joululaulut -messu Punkaharjun kirkossa
Su 19.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu Savonlinnan Tuomiokirkossa
To 23.12. klo 18 Jouluhartaus Kauneimmilla joululauluilla Punkaharjun Kirkkorannassa
Su 26.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut -messu Rantasalmen kirkossa

Nyt noutamaan Yhteisvastuukeräys
nimi kastepuusta! tuotti 8102 euroa
Kasteperheille on vuodesta 2020 asti tarjottu mahdollisuus
laittaa lapsen nimi esille oman kirkon kastepuuhun. Puihin on
koronatilanteen takia kertynyt nimiä jo kahden vuoden ajalta,
mutta nyt seurakunnalla on ilo kutsua 1/2020–28.11.2021
kastejuhlaa viettäneitä perheitä yhteiseen kirkkohetkeen ja
noutamaan nimi kotiin muistoksi kasteen lahjasta. Tervetuloa
mukaan kummien, isovanhempien ja koko perheen voimin!
Kasteen päivän tapahtumat su 9.1.
Enonkoski
klo 10 Messu kirkossa.
Messun jälkeen kahvit ja mehut
Kerimäki
klo 10 Messu Talvikirkossa
Messun jälkeen kahvit ja mehut
Punkaharju
klo 16 Kastelintujen kirkko kirkossa
Kirkon jälkeen ruokailu srk-talolla
Rantasalmi
klo 10 Perhemessu kirkossa
Messun jälkeen kahvit ja mehut
Savonlinna
klo 10 Messu Tuomiokirkossa
Messun jälkeen kahvit ja mehut
Savonranta
klo 13 Messu srk-kodilla
Messun jälkeen kahvit ja mehut

Savonlinnan seurakunnan Yhteisvastuukeräys 2021 tuotti 8102 euroa. Keräystuotoilla tuetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla.
Seurakunnan keräystuotosta 20% jää käytettäväksi omalle
alueelle ikäihmisten lääkeomavastuiden kattamiseen. Koronatilanne vaikutti vuoden keräystuottoon sekä paikallisesti
että valtakunnallisesti. "Korona laittoi seurakunnat miettimään yhteisvastuutapahtumia, joihin voi osallistua olematta
läsnä. Myös sähköisiä lahjoitusmahdollisuuksia tarkasteltiin
uudesta näkökulmasta. Lipaskeräykset kaupoissa ovat seurakunnassamme perinteisesti keräyksen näkyvin ja tuottavin
osuus, mutta tänä vuonna lahjoittajat löysivät toden teolla
mahdollisuuden myös verkkolahjoittamiseen", kertoo johtava diakonian viranhaltija Mari Kulmala.
Miten auttaisit koronasta kärsineitä lapsia ja nuoria?
Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys alkaa su 6.2. Keräyksen
teemana on koronapandemiasta kärsivien lasten ja nuorten
auttaminen. Keräyksen valmistelut ovat alkaneet seurakunnassa ja nyt kaikilla on mahdollisuus osallistua vuoden keräystempausten suunnitteluun. Onko sinulla tapahtumaidea
tai haluaisitko toimia lipaskerääjänä?
Ota yhteyttä Mari Kulmalaan, p. 044 776 8058
tai mari.kulmala@evl.fi
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La 4.12. klo 18
Kirkkokonsertti,
Kerimäen iso kirkko
Sopraano Mari Turunen,
basso Matti Turunen ja
pianisti Armaan Madar.
Itsenäisyyspäivään ja
jouluun liittyvää
musiikkia.

Pe 17.12.
klo 10-18
joulumarkkinat
Savonrannan
srk-kodin
sali ja piha.
Puuroa, pukki
ja myyjäiset.

Su 19.12. klo 18
J.S. Bachin Jouluoratorio, kantaatit I-III
Tuomiokirkko
Tuomiokirkon lauluyhtye ja
orkesteri, johtaa Reko
Tammi. Vapaa pääsy, ohjelma
20 € savonlinnalaisen
kirkkomusiikkitoiminnalle
Kirkko ja taidemusiikin tuki
ry:n kautta. Katso suorana:
youtube.com/
savonlinnanseurakuntayoutube

To 23.12. klo 18
Jouluhartaus
Punkaharjun kirkkorannassa. Punkaharjun
reserviläisten joulutulet
sekä nokipannukahvit. Ota mukaan
taskulamppu, jotta
näet lukea
laulujen sanat.

Muutokset mahdollisia.
Tiedot myös osoitteessa
savonlinnanseurakunta.fi
ja kirkollisissa ilmoituksissa
Puruvesi-lehti, Rantasalmen
lehti ja Itä-Savo (pe)

Joulunaja

Savonlinnan
Tuomiokirkkoseurakunta

Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 7768 016
Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa su klo 10
Kuunneltavissa myös nettiradiosta.
Hengen ravintola Leipä maanantaisin 29.11., 13.12. ja
20.12. srk-keskuksessa, lounas klo 11-12, hartaus klo 12.
Yhteisöruokailu keskiviikkoisin 15.12. asti Pääskylahden
srk-talossa klo 11-12, hinta 3€.
Arkimessu Pääskylahden kirkossa torstaisin 16.12. asti
klo 10.30, ilmainen yhteisöruokailu klo 11-12.
Su 28.11. klo 10 1. adventin messu, Tuomiokirkko.
Su 28.11. klo 12 Adventin äänenavaus Savonlinnan
linja-autoasemalla. Lue lisää s. 2
Su 28.11. klo 16 Perhemessu, Säämingin srk-talo,
Sääminginkatu 4. Messussa otetaan huomioon erityisesti
lasten mukanaolo. Lopuksi tarjolla riisipuuroa.
Su 28.11. klo 16 Lempeästi kohti joulua -konsertti,
Tuomiokirkko. Laululeikkikuoro, Iloinen Lapsikuoro,
Lapsikuoro Loiske, Nuorisokuoro Juventus ja Linnanneidot sekä Naiskuoro Bel canto, Ilkka Vesioja, piano. Johtaa
Leena Astikainen ja Maria Padatsu. Konsertin tarjoaa
Lempeä Lämpö. Vapaa pääsy.
Ma 29.11. klo 18 Joulu puhuu - Saija Tuupasen hyväntekeväisyyskonsertti, Tuomiokirkko. Liput 25 €, tuntia ennen
ovelta tai ennakkoon Saimaan Syöpäyhdistykseltä savonlinna@sasy.fi / 040 767 4033. Konsertin tuotto käytetään
Saimaan Syöpäyhdistyksen kautta syöpään sairastuneiden
ja heidän läheistensä tukemiseen.
Ke 1.12. klo 18 Adventin hehkua... Ave Maria – konsertti, Tuomiokirkko. Kaisa Makkonen, sopraano, Liza Ivleva,
piano ja Ilkka Vesioja, sello. Ohjelma 20 €, vapaa pääsy.
To 2.12. klo 17 Pyhä yö, Savonlinnan Mieslaulajien joulukonsertti, Tuomiokirkko. Ohjelma 10 €.
Pe 3.12. klo 18 Isänmaallinen joulukonsertti, Tuomiokirkko. Arho Raunio, Tiia Jaatinen ja Aaro Jaatinen, laulu sekä
Pertti Järvisalo, piano. Ohjelma 15 €. Järj. Lions club
Savonlinna/Sääminki.
La 4.12. klo 19 ILTA -artistin joulukonsertti, Tuomiokirkko.
Liput: ticketmaster.fi.
Su 5.12. klo 10 Messu, Tuomiokirkko. Laulukoulu.
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, Tuomiokirkko. Savonlinnan Mieslaulajat, johtaa Arho Raunio.
Ma 6.12. klo 14-17 Kaiken kansan itsenäisyyspäivän
tapahtuma. Helluntai-srk, Tottinkatu 4. Musiikkiestyksiä.
Mauri Kukko kertoo muistoja evakkomatkasta Karjalasta
Savonlinnaan 1944. Kaupunginjohtajan puhe. Kahvitarjoilu.
Ti 7.12. klo 18 Savonlinnan seudun romanien joulujuhla,
Miekkoniemen srk-koti.
Ke 8.12. klo 18 Saksalainen jumalanpalvelus, srk-keskuksen kappelikahvio.
Ke 8.12. klo 18.30 Kuorojen yhteinen joulukonsertti,
Tuomiokirkko.

La 25.12. klo 7
Jouluaamun jumalanpalvelus Kerimäen isossa
kirkossa Perinteinen joulukirkko ison kirkon kynttilöiden loisteessa. Lämmin
vaatetus, oma virsikirja
ja pieni lamppu mukaan!
Liturgina Toivo Loikkanen.
Kirkkokuoro laulaa, kanttorina Minna Raassina.

Ke 8.12. klo 19 Opiskelijoiden iltaehtoolline
Säämingin srk-talo. Late Johansson ja Samme
To 9.12. klo 17.30-19 Koululaisten ilta, sr
takkahuone. Opetusta, toimintapisteitä ja yhdes
tikestit, välipalaa. Ilmoittaudu p. 044 076 800
Pe 10.12. klo 18 Savonlinnan taidelukion jo
Tuomiokirkko.
La 11.12. klo 10-13 Perinteiset joulumyyjäise
Kirkkokatu 17. Alkuhartaus klo 9.45. Myytävä
töitä, jouluisia tuotteita, leivonnaisia ja laatikko
nekeittoa annoksina ja omiin astioihin, ohra- j
sekä mehukeittoa, kahvia ja pullaa. Joululauluja
La 11.12. klo 18 Savonlinna-kvartetin jouluk
Tuomiokirkko. Ohjelma 15 €.
Su 12.12. klo 16 Kansanlähetyksen joulujuhla
sen juhlasali. Vieraana Suomen ev.lut. Kansa
liittohallituksen puheenjohtaja Regina Leppä
Ma 13.12. klo 10 Yhteislaulutilaisuus, Kellar
srk-koti. Arto Liukko laulattaa joululauluja.
Ti 14.12. klo 10 Yhteislaulutilaisuus, Pääskyla
Arto Liukko laulattaa joululauluja.
Ke 15.12. klo 19 Diandra Kerran joulukuun
-joulukonsertti, Tuomiokirkko. Liput: ticketm
Su 19.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut -m
Tuomiokirkko. Apinaorkesteri.
Su 19.12. klo 18 J.S. Bachin Jouluoratorio, Tu
Tuomiokirkon lauluyhtye ja orkesteri, johtaa R
Vapaa pääsy, käsiohjelma 20 €.
Ma 20.12. klo 11 Hengen ravintola Leivän j
linnan srk-keskus. Ruokailu klo 11-12, Kaune
laulut klo 12-13. Lahjojen jako.
Ma 20.12. klo 19 Mökit nukkuu lumiset -jo
Tuomiokirkko. Savonlinna-kuoro, baritoni Juh
ja Nova Ensemble -pianotrio. Ohjelma 15 €, v
Pe 24.12. klo 13.30 Aattohartaus, Tuomioki
Pe 24.12. klo 14 Ahvensalmen jouluhartaus, ha
Pe 24.12. klo 15 Varparannan jouluhartaus, ha
Pe 24.12. klo 15 Pääskylahden jouluhartaus,
Pääskylahden kappeli.
Pe 24.12. klo 15 Lasten aattohartaus, Tuomi
Pe 24.12. klo 16 Talvisalon jouluhartaus, Tal
kappeli. Savonlinnan mieslaulajat.
Pe 24.12. klo 23 Jouluyön messu, Tuomioki
La 25.12. klo 8 Jouluaamun jumalanpalvelus
Tuomiokirkko.
La 25.12. klo 8 Jouluaamun jumalanpalvelus
Oravin rukoushuone.
La 25.12. klo 10 Jouluaamun jumalanpalvel
Pääskylahden kirkko.
La 25.12. klo 10 Jouluaamun jumalanpalvel
Lohikosken kirkko.
Su 26.12. klo 10 Tapaninpäivän messu, Tuom
Su 26.12. klo 10 Jouluhartaus, Haukinieme
Juvolantie 1981.
La 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu, Tu
To 6.1. klo 10 Loppiaisen messu, Tuomiokir
To 6.1. klo 11.15 Loppiaispuuro ja lähetysju
Säämingin srk-talo.
Su 9.1. klo 10 Kasteen päivän messu, Tuomi
Lue lisää s. 3

Enonkosken kappeliseura

Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 7
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei tois

Pe 26.11. klo 15 Joululaulutilaisuus Maitolait
kosken kunta tarjoaa torttukahvit. Järj. kunta j
Su 28.11. klo 10 1. adventin messu, kirkoss
Ti 30.11. klo 13 Ikäihmisten joulujuhla, srkTarjoilua ja ohjelmaa. Järj. srk ja eläkeläisjärje
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanp
kirkossa. Seppeleen lasku sankarihaudoille. Juh
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Ti 7.12. klo 13 Levähdyspaikka, kirkossa.
Pe 10.12. klo 9.30 Lasten ja perheiden jouluhartaus,
kirkossa. Joulupuuro srk-talossa hartauden jälkeen.
Pe 10.12. klo 19 Savonlinna-kvartetin joulukonsertti,
kirkossa. Vapaa pääsy. Ohjelmamyynti klo 18 alk.
Su 13.12. klo 13 Messu, kirkossa.
Ma 13.12. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta, srk-talo.
Ti 14.12. klo 13-15 Joulukahvit, srk-talo. Tarjolla kaikille
halukkaille joulupuuroa, ohjelmaa, yhteislauluja ja torttukahvit. Jos tarvitset kyytiä, ota yhtes Tittaan p. 044 7768 031.
Pe 17.12. klo 10.30 Kaikille avoin yhteisöruokailu, srk-talo.
Ti 21.12. klo 9-12 Lapsiparkki, srk-talo. Vanhemmille vapaahetki. Voit tuoda lapsesi hoitoon ja käydä asioilla tai huilata hetken. Ilm. pe 17.12. menn. Marjalle p. 040 8655 653.
Pe 24.12. klo 15 Aattohartaus, kirkossa.
La 25.12. klo 8 Jouluaamun jumalanpalvelus, kirkossa.
La 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu, kirkossa.
To 6.1. klo 10 Loppiaisen messu, kirkossa.
Su 9.1. klo 10 Kasteen päivän messu, kirkossa. Lue lisää s. 3

Kerimäen kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo Loikkanen
p. 050 540 6111
Jumalanpalvelus su klo 10 talvikirkossa,
ellei toisin mainita.
Kaikille avoin yhteisöruokailu tiistaisin 14.12. asti
srk-kodilla klo 11-12.
Kappeliseurakunnassa jaetaan lapsiperheille joulutervehdyskasseja. Ajat ja paikat tiedotetaan kirkollisissa ja
Kerimäen kappeliseurakunnan Facebook-sivulla.
Su 28.11. klo 10 1. adventin messu, talvikirkko. Kirkkokuoro. Messun jälkeen n. klo 11 alk. joulupuuroa, kahvia
ja piparia srk-kodilla.
Su 28.11. klo 13 Adventtivaellus ja -hartaus, Huosion kirkkometsä. Kokoontuminen klo 13 leirimajalle, Ukonmurrontie 74. Lisätietoja Huosiosta: savonlinnanseurakunta.
fi/huosio
La 4.12. klo 10-15 Kirkko avoinna, iso kirkko. Jouluista
musiikkia ja mahdollisuus hiljentymiseen.
La 4.12. klo 18 Kirkkokonsertti, iso kirkko. Sopraano Mari
Turunen, basso Matti Turunen ja pianisti Armaan Madar.
Itsenäisyyspäivään ja jouluun liittyvää musiikkia. Vapaa pääsy,
vap.eht. ohjelmamaksu seurakunnan musiikkityön hyväksi.
Su 5.12. klo 16 Iltapäivämessu, talvikirkossa.
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, talvikirkossa. Jumalanpalveluksen jälk. kunniakäynnit sankarihaudoilla. Kahvitarjoilu ja juhla B-koululla. Kerimäen
mieslaulajat Mikko Sairasen johdolla. Katso jumalanpalvelus
suorana: facebook.com/savonlinnansrk
La 11.12. klo 12-14 Joulumyyjäiset, srk-talo. Lähetystyön
hyväksi, käsitöitä, leivonnaisia, arpajaiset, joulupuuroa,
kahvia ja torttuja.
Su 12.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut messu lapsille
ja perheille, talvikirkossa.
Pe 24.12. klo 15 Jouluaaton jumalanpalvelus, talvikirkossa.
La 25.12. klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus, iso kirkko.
Su 26.12. klo 10 Tapaninpäivän messu, talvikirkossa.
La 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu, talvikirkossa.
Su 2.1. klo 13 Jumalanpalvelus, talvikirkossa.
To 6.1. klo 10 Loppiaisen messu, talvikirkossa. Messun
jälkeen klo 11.30 Tuoksuttomat Kauneimmat joululaulut
srk-kodilla. Kahvitarjoilu.
Su 9.1. klo 10 Kasteen päivän messu, talvikirkossa.
Lue lisää s. 3

Punkaharjun

kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen p. 050 310 0190
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita.
Su 28.11. klo 10 1.adventin messu, kirkossa.
Ti 30.11. klo 14 Raamatun äärellä, srk-talo. Jorma Silander.
Su 5.12. klo 13 Messu, kirkossa.

Elämänmenot
Kauneimmat
joululaulut
lehden sivulla 3

Ma 6.12. klo 9 Itsenäisyyspäivän kunniakäynti,
Vuoriniemen hautausmaa.
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, kirkossa. Palveluksen jälk. kunniakäynti Punkasalmen sankarihaudoilla. Srk-talolla Lähetyslounas klo 11.30 alkaen, vap.eht.
maksu. Kappelin yhteinen itsenäisyyspäivä- ja joulujuhla
ruokailun jälkeen.
La 11.12. klo 15 Punkaharjun mieslaulajien joulukonsertti,
srk-talo. Johtaa Tatjana Korpelainen. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
Su 12.12. klo 13 Kauneimmat joululaulut -messu, kirkossa.
Katso suorana: facebook.com/savonlinnansrk
Ma 13.12. klo 18 Musiikkiopiston joulukonsertti, srk-talo.
To 23.12. klo 18 Jouluhartaus kauneimmilla joululauluilla, kirkkorannassa. Punkaharjun reserviläisten joulutulet
sekä nokipannukahvit. Ota mukaan taskulamppu, jotta näet
lukea laulujen sanat.
Pe 24.12. klo 14 Aattohartaus, kirkossa.
La 25.12. klo 8 Jouluaamun jumalanpalvelus, kirkossa.
La 25.12. klo 10 Joulupäivän messu, Vuoriniemen srk-talo.
Pe 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton iltahartaus, kirkossa.
To 6.1. klo 10 Loppiaisen messu, kirkossa.
Su 9.1. klo 16 Kastelintujen kirkko, kirkossa. Lue lisää s. 3

Rantasalmen
kappeliseurakunta
Vs. aluekappalainen Antti Rahikainen 044 776 8029
Jumalanpalvelus su klo 10 kirkossa, ellei toisin
mainita. Kuunneltavissa myös nettiradiosta.
Su 28.11. klo 10 1. adventin messu, kirkossa.
Su 28.11. klo 13 Adventtikirkko, Hiltulan seurojentalo.
Joulupuuro ja kahvitarjoilu. Vap.eht. kahviraha lähetystyölle.
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus,
kirkossa.
Ke 8.12. klo 18 Yrittäjien joulupuuro. Paikka ilmoitetaan
lähempänä ajankohtaa kirkollisissa ilmoituksissa ja
savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
Ma 13.12. klo 9.30 Lucia -juhla lapsille ja perheille,
kirkossa.
Ma 13.12. klo 11 Kaikille avoin yhteisöruokailu, srk-talo.
Ma 20.12. klo 23 Lukion joulumessu kirkossa
Pe 24.12. klo 15 Koko perheen aattohartaus, kirkossa.
La 25.12. klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus, kirkossa.
Su 26.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut -messu, kirkossa.
La 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu, kirkossa.
Su 2.1. klo 16 Messu, kirkossa.
To 6.1. klo 10 Loppiaisen messu, kirkossa.
Katso suorana: facebook.com/savonlinnansrk
Su 9.1. klo 10 Kasteen päivän perhemessu, kirkossa.
Lue lisää s. 3

Savonrannan kirkkopiiri
Johtava srk-pastori Henrik Koponen p. 044 776 8052
Jumalanpalvelus su klo 10, ellei toisin mainita.
Su 28.11. klo 10 1. adventin messu, kirkossa.
Su 28.11. klo 11 Adventtipolku kaikenikäisille jonka
jälkeen joulupuuro seurakuntakodilla.
To 2.12. klo 18 Joulun taikaa -konsertti, kirkossa. Seeli
Toivio, sello ja laulu, avust. Pia Rask. Ohjelma 15 €.
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus,
kirkossa. Kahvitus srk-talossa kirkon jälkeen.
Pe 17.12. klo 10-18 Joulumarkkinat, srk-kodin sali ja piha.
Jouluista ohjelmaa, puuroa, pukki ja myyjäiset.
Su 19.12. klo 13 Messu, kirkossa.
Pe 24.12. klo 15 Aattohartaus, Savonrannan kappeli.
La 25.12. klo 9 Jouluaamun messu, kirkossa.
Pe 31.12. klo 23 Uudenvuodenaaton messu, kirkossa.
Messun lopetus ulkona.
To 6.1. klo 10 Loppiaisen jumalanpalvelus, srk-koti.
Su 9.1. klo 13 Kasteen päivän messu, srk-koti. Lue lisää s. 3

KASTETUT
Viikko 43 Anni Silja Liisa
Pulkkinen (Rsalmi), Saaga Serafiina Silanen, Mila
Helmi Hannele Turkulainen Viikko 44 Vieno-Kukka Naana Ayinfua Botchwey
(Pharju), Elias Henry Nuopponen, Janni Minja Adelia
Saukkonen Viikko 45 Jalo
Elvis Sairanen Viikko 46
Saga Hilja Sofia Laitinen
(Rsalmi)
KUOLLEET
Viikko 43 Lauri Johannes
Karvinen 93v (Kmäki),
Sirkka Annikki Leinonen
93v (Kmäki), Hilkka Liukko 92v, Asta Kyllikki Karppinen 90v, Helka Marjatta
Eronen 88v, Vieno Sanelma Karjalainen 88v (Pharju), Veli Pietari Kosonen
88v, Irma Helena Jurvanen
83v (Rsalmi), Mirja Aulikki
Karvinen 83v (Sranta), Seija
Tuulikki Ahokas 80v (Pharju), Pekka Olavi Rinkinen
80v (Pharju), Asta Marjatta
Ulvinen 73v, Ritva Miranda
Unelma Nyman 72v, Ismo
Eerik Laukkanen 70v (Pharju), Merja Helena Hannele
Wilska 67v, Pirjo Annikki
Nikkonen 64v Viikko 44
Hilkka Orvokki Lavikainen
91v, Kirsti Inkeri Hänninen
88v (Pharju), Heikki Nikolai
Lepänen 79v, Päivi Helena
Kaihovaara 60v Viikko 45
Salme Inkeri Virtanen 97v,
Paula Inkeri Anttinen 94v
(Rsalmi), Marjatta Kyllikki
Hanski 90v, Terttu Marjatta
Laitinen 90v (Ekoski), Kaino Kaarina Toivanen 90v
(Kmäki), Lilli Kaarina Juuti 88v (Pharju), Jorma Eelis
Behm 81v, Heimo Antero
Makkonen 80v (Kmäki),
Veijo Kalevi Huoman 80v,
Sauvo Päiviö Pulkkinen 76v
(Pharju), Henry Benjamin
Tuovinen 58v (Rsalmi), Keijo Armas Raateranta 57v
Viikko 46 Eini Silja Unelma
Malinen 92v (Kmäki), Paavo
Armas Pulkkinen 91v, Matti
Olavi Vepsäläinen 87v, Raija
Lea Annikki Kosonen 87v,
Unto Jalmari Behm 84v,
Paula Marita Tellervo Kokko 77v, Timo Sakari Lehtinen 67v (Kmäki), Jussi Jari
Kalevi Tiainen 60v (Pharju)
Seurakunnan
toimistot palvelevat:
Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9-13
Kirkkokatu 17, 57100
Savonlinna
p. 015 576 800
Talvisalon hautausmaan toimisto
ma-pe klo 9-13
Kalmistontie 1,
57100 Savonlinna
p. 015 5768 010

6

Anna auttaa. Muita ja itseään.
Anna Seppänen tietää, miltä pohjalla näyttää. Köyhyys, uupumus, vaikeat ihmissuhteet, masennus, fyysiset sairauden ja rankka menneisyys veivät
Annan hoivaajasta hoivattavaksi. Apua ja tukea Annalle ja hänen neljälle lapselleen alkoi löytyä, kun sitä osasi pyytää ja ottaa vastaan.
Vaikeiden vuosien jälkeen elämä on taas hyvää ja ympärillä on vankka tukiverkosto. Annaa kannattelevat myös rukoukset.
Nyt Anna ammentaa pimeyden kokemuksesta valoa muille auttamalla heikossa asemassa olevia lähimmäisiä kekseliäästi ja suurella sydämellä.

Anna Seppäsen perheessä eletään nyt ihan normaalia elämää.
Annan neljästä lapsesta kaksi asuu kotona. Kaksi vanhinta on
jo opiskellut ammatin ja muuttanut omilleen. Ensimmäinen
lapsenlapsikin on syntynyt. Arki on tasaista ja rauhallista.
Perhe liikkuu paljon luonnossa ja kesällä reppureissataan
koti-Suomessa. Anna on juuri tehnyt työsopimuksen ja
aloittaa uudessa työpaikassa vuodenvaihteen jälkeen. Kauniissa ja valoisassa kodissa tulevaisuudesta innostuneesti
juttelevaa Annaa kuunnellessa on hetkittäin vaikea uskoa,
että vain muutamia vuosia sitten tilanne oli aivan toinen.
Pimeydessä
Anna Seppänen on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Ammattiin valmistuttuaan hän teki töitä ja sai neljä lasta. 2010-luvun alkupuolella voimat alkoivat ehtyä. Anna jäi lasten
kanssa yksin, uupui työssä ja sairastui. ”Erosin kahdesti.
Tein liikaa hoivatyötä. Elin ilman taloudellista apua ja tukiverkkoja käytännössä yksin neljän lapsen kanssa. Lasten
päiväkoti oli pitkään ainoa kiinnekohta arjessamme. Lisäksi
minulla on raskas traumatausta, jota en ollut siihen mennessä
käsitellyt ollenkaan ja kärsin tietämättäni posttraumaattisesta stressireaktiosta. Uuvuin, sairastuin masennukseen ja
minulla todettiin myös fyysisiä sairauksia”, Anna kuvailee.
Liian tarkasti Anna ei tätä aikaa halua enää muistella.
Jälkeenpäin hän kuitenkin pystyy suhtautumaan vaikeaan elämänvaiheeseen armollisesti. ”Olin myrkyllisissä ihmissuhteissa, mutta tein myös itse monia vääriä valintoja.

Ymmärrän nyt joutuneeni kokemaan liian raskaita asioita:
Uupumus ja masennus olivat ihan terveitä reaktioita siihen
mitä koin, miten minua kohdeltiin. Toipumisen alkuun pääsin traumaterapiassa, joka auttoi menneisyyden taakkojen
kohtaamisessa ja purkamisessa. Terapiassa oivalsin, että jos
haluan tilanteeni muuttuvan, minun pitää itse muuttua”,
Anna kuvailee.
Kohti valoa
Annan mielestä tärkeimmät tekijät toipumisessa ovat olleet
rukous, rakkaus ja sisukas perusluonne. Näiden ansiosta
perhe sai apua useilta eri tahoilta ja tilanne alkoi helpottaa.
”Kun mieli alkoi rauhoittua, aloin pitää huolta itsestäni:
Keskityin lapsiin, aloin syödä ja nukkua paremmin, löysin
uusia ihmisiä ja huomasin, että minusta tykätään ja olen
arvokas ihan tällaisena kuin olen. Terveet ihmissuhteet auttoivat minua näkemään sen kaiken mikä ylläpiti masennusta
ja huonoa oloa. En jäänyt enää surkuttelemaan rankkoja
vuosia, köyhyyttä ja masennusta, vaan pyrin tietoisesti pois
uhrin roolista", Anna muistelee.
"Nykyajan peikko on ajatus siitä, että ihmisen pitäisi pystyä kaikkeen, riittää kaikkeen. Tajusin, että osatyökykyisenä
ja osavoimavaraisenakin voi olla ihan riittävä. Kaikkien ei
tarvitse olla kympin ihmisiä. Tämä koskee meistä jokaista.
Ihmisen ei tarvitse olla täydellinen. Tärkeä tuki vaikeina
aikoina oli myös seurakunnan diakoniatyö, josta saimme
muun muassa apua taloudelliseen ahdinkoon.”

Valoksi toisille
Yksi merkittävimmistä tekijöistä omien voimavarojen elpymisessä on Annalle ollut toisten auttaminen. ”Kun jouduin lopen uupuneena, fyysisesti ja psyykkisesti sairaana
ja yksinäisenä olemaan itse syömättä, jotta lapsille riittäisi
ruokaa, tein päätöksen: Jos minä tästä selviän, laitan hyvän
kiertämään”, Anna kertoo. Aluksi voimat riittivät omasta
perheestä ja läheisistä huolehtimiseen. Läheltä alkoi kuitenkin pian löytyä eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa
olevia ihmisiä, joiden elämässä Anna nyt toimii valon tuojana. Lastenhoito ja arjen auttelu läheisten luona, siivous
muistisairaan kotona, itse poimituista puolukoista valmistettu vispipuuro ja pussillinen kantarelleja ikäihmiselle,
kahvipaketti ja juttutuokio elämän koettelemalle lähimmäiselle ja lukuisat muut pienet ja suuret teot täyttävät
nyt Annan arkea.
”Auttaminen auttoi myös minua itseäni. Huomasin, että
en minä olekaan niin yksinäinen ja erilainen. Löysin vertaistukea ja kuulin ihmisten tarinoita, jotka auttoivat minua
suhteuttamaan omaa tilannettani. Auttaminen vie ihmisen
pois pyörimästä omien ongelmien ympärillä”, Anna kuvailee.
Uusien valojen sytyttäjänä
Oma rankka menneisyys ja lukuisat kohtaamiset avun tarpeessa olevien kanssa ovat antaneet Anna Seppäselle erityisen näköalan yhteiskuntamme tilanteeseen tänä päivänä.

Luonto on aina ollut Anna Seppäselle tärkeä voiman lähde. Lukuisilla retkillä otetut luontokuvat voimaannuttavat ja muistuttavat elämän hyvistä puolista.
Anna valitsi juttua varten muutaman kuvan, sekä niihin liittyviä tunteita ja ajatuksia.

Like a wildflowers you must allow
yourself to grow in all the places
people thought you never would.
(Ole kuin villinä kasvava kukka:
Kasva niissäkin paikoissa, joissa
kukaan ei uskonut sinun kasvavan.)

On virhe kenekään ajatella, että on
myöhäistä muuttaa vanhoja, huonoiksi
osoittautuneita tapoja ja tottumuksia. Jos
napsautat pimeään huoneeseen valot päälle,
ei ole väliä sillä, kuinka kauan huoneessa on
ollut pimeää - valo valaisee joka tapauksessa
- Vernon Howard

Kohti uutta, reppu keveämpänä.

”Tämä on ikävä sanoa, mutta Suomessa on jo luokkayhteiskunta. Minä tiedän, mitä äärimmäisestä köyhyydestä
seuraa. Ravitsemus, lääkkeet, vaatteet, harrastukset, asuminen – köyhällä kaikki on toisin. Täytyy muistaa, että
yhteiskunnan minimituella eläminen on todella niukkaa
ja apua pitäisi osata hakea ja ottaa vastaan myös muualta.
Kaikilla ei ole tähän voimia tai osaamista.”
Sääli ja sanat eivät Annan mukaan auta ketään. Tarvitaan konkreettisia tekoja. ”Kun ihmisellä ei ole jääkapissa
lainkaan ruokaa, tai hänellä ei ole varaa ostaa lääkkeitä,
voi kokea lohdutukseksi tarkoitetut sanat suorastaan julmina. Meillä pitäisi olla rohkeutta kohdata hätä ja tarttua
toimeen. Avun tarpeessa olevaa ei kuitenkaan pitäisi jättää
yksittäisten tekojen varaan ja tässä on eri auttajatahoilla
tärkeä rooli. Ruokakassi on iso apu sinä hetkenä, kun sen
saa, mutta se ei vie eteenpäin. Isomman kuvan näkeminen
ja kokonaisvaltainen auttaminen olisi kaikkein tärkeintä”,
Anna muistuttaa.
Entä jos näkee lähimmäisen hädän, mutta ei kehtaa tai
uskalla tarjota apua? Entä jos pelkää loukkaavansa? Anna
rohkaisee tarjoamaan apua omasta epävarmuudesta huolimatta, sillä se tarkoittaa toisen arvokkaana pitämistä. ”Minulla oli itselläni hirmuinen kynnys hakea apua. Se onnistui
vasta, kun oivalsin, että minä ja lapseni olemme tärkeitä ja
auttamisen arvoisia. Tämä pitäisi jokaisen apua tarvitsevan
muistaa: sinä olet tärkeä ja arvokas. Auttajan ei puolestaan
tarvitse olla täydellinen ihminen tai enkeli. Voimme auttaa
omien voimavarojemme mukaisesti ja tehdä ihmeitä kohtaamalla lähimmäisen, joka tarvitsee apua.”

Annan kokemuksia:

Onko sinulla vaikeaa
juuri nyt?
Aseta asiat tärkeysjärjestykseen: Syö niin
hyvin kuin voit, nuku sopivasti, keksi mielekästä
tekemistä, älä jää yksin vaan etsi juttukaveri
esim. seurakunnan diakoniatyön kautta.
Aamut ovat usein raskaita. Päivä tuntuu
vuorelta edessä ja mielen valtaa ajatus Miten
minä selviän tästä? Etene pieni pala
kerrallaan: Ota kuppi kahvia, pue vaatteet päälle,
lähde ulos ja niin eteenpäin.
Luonto tarjoaa valonpilkahduksia.
Lähde liikkeelle lähelle tai kauas.
Vuodenaikojen vaihtelua ja eläinten puuhia
voi tarkkailla myös parvekkeella,
puistossa tai pihapiirissä.
Keksi mieluisaa tekemistä. Harrasta itsellesi
sopivaa liikuntaa, kuuntele musiikkia, lue,
laula jne. Muistele mitkä asiat ovat tuottaneet
hyvää mieltä aikaisemmin elämässä
ja keskity nytkin niihin.

Auttajan adventtikalenteri
Joulunodotus on juuri sopivaa aikaa avata sydän auttamiselle. Seurakuntamme
diakoniatyö kokosi pieniä auttamisideoita ensimmäisestä adventista jouluun.

Sunnuntai 28.11.
Ensimmäinen adventti

Laula tai kuuntele Hoosianna. Hoosiannaa laulaen tervehdimme
Jeesusta Kuninkaanamme ja iloitsemme siitä, että hän on tullut ja
vapauttanut meidät yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa.

Maanantai 29.11.

Seurakuntamme Kauneimmissa joululauluissa olisi runsaasti tekemistä
auttajille. Haluatko tulla jakamaan lauluvihkoja, keräämään kolehtia tai
auttamaan liikuntaesteisiä osallistujia? Ota yhteyttä lähetyssihteeri Titta
Hämäläiseen 29.11.-3.12. ma-pe klo 9-15 p. 044 776 8031

Tiistai 30.11.

Kirjoita kiitollisuuspäiväkirjaa.

Keskiviikko 1.12.

Kuka tarvitsee apua ja lohdutusta juuri nyt kipeästi?
Sytytä kynttilä ja rukoile hänen puolestaan.

Torstai 2.12.

Kuka auttoi sinua tänään? Kiitä häntä.

Perjantai 3.12.

Lähetä kortti, kirje tai kuvaviesti läheiselle, johon et ole vähään aikaan
pitänyt yhteyttä.

Lauantai 4.12.

Onko sinulla mahdollisuus auttaa taloudellisesti? Tutustu Kotimaanapu.fi
-hyväntekeväisyyspalveluun ja lahjoita sinulle sopiva summa vaikeassa
tilanteessa olevan hyväksi perustettuun täsmäkeräykseen.

Sunnuntai 5.12.
Toinen adventti

Pyydä ystävää kirkkoon kanssasi. Jumalanpalvelusta voi kuunnella
yhdessä myös kotona nettiradiosta sivulla savonlinnanseurakunta.fi

Maanantai 6.12.
Itsenäisyyspäivä

Kiitä itsenäisyydestä ja sytytä ikkunalle kaksi kynttilää iloksi
ohikulkijoille.

Tiistai 7.12.

Ketä asuu naapurissasi? Mieti millaista naapurisi arki on ja miten voisit
auttaa juuri siinä arjessa. Siunaa naapuria mielessäsi.

Keskiviikko 8.12.

Aiotko käydä laulamassa Kauneimpia joululauluja? Seuraavan parin
viikon aikana laulutilaisuuksia järjestetään eri puolilla seurakuntaa. Ajat
ja paikat löydät sivulta 3. Muista ottaa mukaan myös muutama kolikko
kolehtia varten. Keräystuotolla autetaan lapsia yli 20 maassa.

Torstai 9.12.

Kerää roska kadulta.

Perjantai 10.12.

Onko tuntemasi ihminen juuri nyt vaikeassa elämäntilanteessa?
Ota häneen yhteyttä. Kysy mitä kuuluu ja kuuntele rauhassa.

Lauantai 11.12.

Piipahda tuttavan luona. Vie lämpimäisiä tai joulukukka.
Kysy mitä kuuluu ja tarvitseeko hän apua vaikka jouluvalmisteluissa.

Sunnuntai 12.12.
Kolmas adventti

Tämän päivän raamatullinen keskushenkilö on Johannes Kastaja.
Hänen kehotuksensa katumukseen ja parannukseen koskee myös meitä.
Mieti mitä tämä tarkoittaa sinun elämässäsi?

Maanantai 13.12.

Onko sinulla voimia tehdä vapaaehtoistyötä seurakunnassa? Tutustu
vapaaehtoistehtäviin sivulla vapaaehtoistyo.fi/savonlinna tai ota
yhteyttä alueesi diakoniapäivystykseen ja kysy, miten voisit auttaa.

Tiistai 14.12.

Jouluaatto on kymmenen päivän päästä. Tunnetko yksinäisen
ihmisen tai vähävaraisen perheen, jolle voisit antaa joululahjan?

Keskiviikko 15.12.

Lähde rukouskävelylle. Kulje ja pyydä siunausta näkemillesi asioille,
ihmisille, yrityksille, yhteisöille ja luonnolle. Jos et voi lähteä liikkeelle,
kulje reitti mielessäsi mietiskellen.

Torstai 16.12.

Käy ostoksilla Lähetyssopessa (Sääminginkatu 4) ti klo 12–18 ja to-pe
klo 10-16. Myymälän tuotolla tuetaan seurakunnan lähetystyötä.

Perjantai 17.12.

Onko joku tuntemasi ihminen vakavasti sairas? Soita hänelle ja kysy
mitä hänelle kuuluu. Kuulostele tarvitsisiko hän apua. Auta jos voit.

Lauantai 18.12.

Onko sinulla sauna? Lämmitä sauna ja kutsu kiireinen tai uupunut
ystävä saunomaan.

Sunnuntai 19.12.
Neljäs adventti

Neljäntenä adventtina muistellaan viimeisillään raskaana olevaa
Mariaa. Tunnetko lapsiperheen, jossa tarvittaisiin lastenhoitoapua.
Tarjoudu vaikka viemään lapset leikkipuistoon.
Vie leivonnaisia työpaikalle ja keitä työkavereille kahvit.

Päästä mennyt pois ja keskity tähän hetkeen.
Hae apua ja ota sitä vastaan!
Seurakunnan diakoniatyö päivystää
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
Sosterin MieRi-puhelin tarjoaa apua
psyykkisten tilanteiden selvittelyyn ja
päihde- tai peliriippuvuusongelmiin
ma-pe klo 8-16 p. 044 417 3751
Savonlinnan Kriisikeskuksen ajanvaraus
palvelee ma-pe klo 10-16 p. 0440 273 700
tai kriisikeskus@slnkriisikeskus.fi

Maanantai 20.12.
Tiistai 21.12.

Viettääkö joku tuntemasi ihminen joulua yksin? Soita ja kysy,
sopisiko tulla tuomaan joulutervehdys.

Keskiviikko 22.12.

Oletko ollut kiireinen jouluvalmistelujen ja muun arjen pyörityksen
kanssa. Auta nyt itseäsi jaksamaan ja ota pieni hetki omaa aikaa.

Torstai 23.12.

Anna tänä jouluna itsellesi armollisuuden lahja. Joulu tulee silloinkin, kun
sitä ei ole ehtinyt, jaksanut tai voinut valmistella. Vaikka pöydät eivät
notkuisi ruokaa ja koristeet olisivat ripustamatta. Luovu täydellisyyden
tavoittelusta ja rauhoitu joulunviettoon. Ole läsnä lähimmäisillesi.

Perjantai 24.12.
Hyvää joulua!

Lue jouluevankeliumi Luuk. 2:1–14.

Ikääntyvien
kerhot 2022

Älä jää yksin
ongelmien
kanssa
Diakoniapäivystykseen voit tulla juttelemaan tai kysymään
yhteiskunnan etuuksista tai palveluverkosta, tai varaamaan
ajan avustuskeskustelua varten, joko käymällä paikan päällä
tai soittamalla. Päivystyksessä ei anneta avustuksia, vaan
niitä varten varataan aina erillinen keskusteluaika.
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!

Ikääntyvien kerhoissa virkistytään ja viihdytään seurakunnan työntekijöiden ja ikätovereiden kanssa. Kerhojen vetäjinä toimii diakoniatyöntekijöitä ja vapaaehtoisia. Kerhoissa vierailee usein myös muita seurakunnan
työntekijöitä sekä esimerkiksi terveydenhuollon asiantuntijoita kertomassa ikäihmisille ajankohtaisista
asioista. Monissa kerhoissa myös kahvitellaan ja syödään. Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua. Ikääntyvien
kerhot kokoontuvat vuoden 2022 alusta seuraavasti:
Enonkoski
Vanhenevien kerho Enonkoskella, Vanhustentalojen
kerhohuoneella (Tervarannantie) joka toinen tiistai
klo 12.30 alkaen
Kerimäki
Virkistyskerho tiistaisin klo 9-11 srk-kodilla, ohjaajina
Raija, Pirjo Kokkonen ja Sirkka-Liisa Räinä,
ruokailu klo 11-12
Seniori-Vertaisena vierelläsi- ihmissuhde- ja mtryhmä aikuisille ja ikääntyvillekin, joka toinen torstai
klo 13-14.30 Puruvedentie 12 kerhohuone.
Yhdessä Sosterin kotihoidon kanssa.
Rukouspiiri kaikenikäisille, myös ikääntyville,
joka perjantai klo 12 Kerimäen srk-kodilla.
Seurakuntavierailuja (n. 5 krt/vuosi) Kalliopellontie
4-6, Multamäentie 17 ja Puruvedentie 12 kerhohuoneilla yhdessä lähetyssihteerin kanssa.
Punkaharju
Vuorinimen Ystäväkerho Vuoriniemen srk-talolla
klo 11 -13.30 ti 11.1. , ti 8.2., ti 8.3., ti 5.4., ti 10.5.
Ruoka ja kahvit.
Ikäihmisten virkistyshetki Kuusitien vanhustentalon

Matti Rautiainen, 100 v, lähtee polkupyörällä
Oravin Rukoushuoneella kokoontuneesta
ikääntyvien kerhosta.
kerhohuoneella klo 13-14.30 pe 28.1., pe 25.2., pe
25.3., pe 29.4., pe 20.5. Kahvitarjoilu.
Ikäihmisten Senioripysäkki Punkaharjun Ystäväntuvalla klo 10 - 11.15 ma 10.1., ma 7.2., ma 7.3.,
ma 4.4., ma 2.5. Ruokailumahdollisuus.
Rantasalmi
Sananjalka tiistaisin klo 13 Kirkkorinteellä.
Eläkeläisten iltapäivä kerran kuussa klo 13 Kirkkorinteellä. Päivät kirkollisissa ilmoituksissa ja sivulla
savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
Tuomiokirkkoseurakunta
Nojanmaan vanhenevien kerho parillisen viikon torstaisin klo 13-15, paitsi helmikuussa vain kerran 17.2.
Kerho pidetään Laaksokodin kerhohuoneella, Notkolantie 10. Vetäjänä srk:n vapaaehtoinen Elvi Koponen
Kiviapajan kerho joka kuukauden kolmas torstai,
Kivitasku klo 13-15
Pihlajaniemen lähetyspiiri/vanhenevien kerho keskiviikkoisin parittomilla viikolla klo 13-15 Pihlajaniemen seurakuntakodilla
Kysy lisätietoa alueesi diakoniapäivystyksestä!

Jumalan lahjojen
äärellä 12.-13.2.

Miika Auvinen, Open Doors.

Raamattutapahtuman Naisten ja miesten
päivät järjestetään helmikuussa 2022 Savonlinnassa. Päivien teema on Jumalan
lahjojen äärellä. Puhujavieraaksi saapuu
Miika Auvinen vainottuja kristittyjä tukevasta Open Doors -järjestöstä. Mukana
myös oman seurakunnan työntekijöitä.
Päivien ohjelmassa on raamattuopetusta
ja akustinen konsertti. Naisten ja miesten päivät päättyy yhteiseen messuun
Tuomiokirkossa.

Tarkemmat tiedot kirkollisissa ilmoituksissa tammi-helmikuussa 2022
sekä sivulla savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
Painaako jokin mieltäsi? Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat
henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia koulutettuja
vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä.
Palvelu on valtakunnallinen. Yhteydenottoihin vastataan eri puolilta Suomea.
Palveleva puhelin 0400 221 180
on avoinna joka päivä klo 18–24

KIRKON KESKUSTELUAPU¤

Operaattorisi veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaan
pvm/mpm

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

Tervetuloa perhekerhoon!
Lisätietoja: savonlinnaseurakunta.fi/perhekerhot
Seurakunnan perhekerhossa tavataan toisia perheitä, leikitään, vietetään hartaus ja syödään välipala. Mukaan ovat tervetulleita lapset vanhempien, isovanhempien, kummien
tai muiden läheisten aikuisten kanssa. Kerhoissa joulutauko viikoilla 51–1.

Enonkoski pe klo 9-11 srk-talo, Kirkkotie 2
Kellarpelto to klo 9.15–11.15 srk-koti, Aapelintie 7
Kerimäki ti klo 9.30–11.30 srk-kodin alakerta, Urheilukuja 2
Miekkoniemi to klo 9.15–11.15 srk-koti, Ilokallionkatu 4
Nousulan kylätalo to klo 9.30–11.30 Koivumäentie 3
Pihlajaniemi to klo 9.15–11.15 srk-koti, Nuottamiehentie 2
Punkaharju to klo 9.30–11.30 srk-talo, Oikotie 10
Pääskylahti 8.12. klo 9.15-11.15 srk-talon alakerta, Kaartilantie 62
Rantasalmi srk-talo, Kirkkotie 3, ti klo 16.30-18.30 Iltaperhekerho
ke klo 9.30-11.30 Perhekerho
Savonranta to 9.12. klo 9.30-11 srk-koti, Pappilantie 17
Savonlinnan srk-keskus Kirkkokatu 17, sisäpihalla D-ovi, ti klo 9.15-11.15
Perhekerho ke klo 13.00-14.30 Vauvakerho to klo 17.30-19 Iltaperhekerho
Facebook.com/rantasalmenkappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri
Facebook.com/savonlinnan-seurakunnan-lapsi-ja-perhetyö
Facebook.com/savonlinnansrkvarkkarit

Seurakuntauutiset ilmestyy vuoden 2022 aikana pe 25.2., pe 8.4., pe 3.6., pe 2.9., pe 28.10. ja pe 2.12. Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

