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Kastettuja:

Suomen valtion ja Savonlinnan seurakunnan suopeuden ansioista sain
olla vuoden kestävällä vuorotteluvapaalla. Remontoin talomme alakerran, matkustelin perusteellisesti ja
kirjoitin kirjan. Nyt olen palannut
virkistyneenä töihin.
Suomi on muuttunut siitä, millainen se oli vapaalle lähtiessäni.
Taloudellinen lama on yllämme ja
syvenee. Joka päivä saa lukea irtisanomisista. Lama on tunkenut myös
sisällemme. Kansa jakaantuu toisiaan syytteleviin heimoihin, jotka
ymmärtävät toisiaan tahallaan väärin, nauttivat loukkaantumisesta,
käyttävät yhä ilkeämpää kieltä ja
rakastuvat omaan oikeamielisyyteensä.
Kirkko ja seurakunta ja yksittäiset kristityt eivät ole tämän yläpuolella vaan mukana samassa suossa.
Mikä on seurakunnan rooli
suosta ylös rämpimisessä?

Kuolleita:
Aune Eliina Eskelinen 87v, Martti Olavi Matikainen 77v, Erkki Juhani Loppukaarre 62v, Kerttu
Solla 98v, Jouko Albin Rastas 87v, Laina Helena Heiskanen 84v, Eeva Liisa Karvinen 75v,
Joona Akseli Wright 29v.
Kirsti Kaarina Hirvonen 94v (Sr). Helvi Elina
Simonen 83v (En), Erkki Olavi Kiuru 76v (En),
Hellin Pesonen 87v (En). Aate Johannes Luukkanen 85v (Pu).
Aino Irene Seirola 94v, Uuno Valter Toivanen
83v. Pertti Feliks Luostarinen 84v (En). Sinikka
Pekkinen 85v (Ke), Taimi Marjatta Hämäläinen
66v (Ke). Voitto Vellamo Koskinen 73v (Pu).
Saimi Kaarina Laamanen 95v, Hilkka Matilda
Hirvonen 92v, Mauno Olavi Auvinen 91v, Eliina
Annikki Lyytikäinen 89v, Viljo Petter Suomalainen 89v, Aini Irene Kiljunen 89v, Irja Ellen Annikki Tolvanen 87v, Eila Kaarina Puurtinen 80v,
Veli Juhana Hyvönen 75v, Veikko Asser Kämäräinen 69v. Siiri Hanna Heleena Kosonen 102v
(Ke), Kaarin Lyydia Pennanen 92v (Ke), Meeri
Annikki Soikkeli 85v (Ke), Erkki Ensio Korhonen
79v (Ke), Aimo Oskari Hämäläinen 76v (Ke),
Aila Kaarina Palm 76v (Ke). Vuokko Ristiina
Konnu 67v (Pu).
Taimi Sirkka Kaarina Korhonen 88v, Terttu Helena Behm 81v, Aino Sisko Silvennoinen 81v,
Pentti Antero Partanen 79v, Maire Helena Kyllikki Nuopponen 68v, Anja Liisa Tuulikki Lohtander 64v. Jarmo Pentti Juhani Laine 70v (Ke).
Hilma Annikki Lemmetyinen 93v (Pu), Pertti
Alvari Kervinen 77v (Pu).
Impi Unelma Laitinen 92v, Maija Sinikka Nykänen 86v, Heikki Aulis Parkkinen 85v, Pentti Ilmari Räisänen 81v, Eero Kalevi Hannikainen 79v,
Vuokko Tellervo Aksela 68v, Pasi Sakari Luukkanen 54v, Erkki Olavi Havukainen 54v.
Helge Olavi Pakarinen 87v (En). Reino Kalevi Hannikainen 75v (Ke), Timo Tapani Silvennoinen 39v (Ke). Sirkka Inkeri Turtiainen
74v (Pu).
Eila Kyllikki Hulkkonen 83v, Lauri Olavi Löppönen 82v. Airi Anneli Kosonen 75v (Ke). Maj-Lis
Ann-Marie Tiusanen 92v (Pu).
Kauko Turtiainen 91v, Leena Immonen 91v,
Meeri Annikki Jäppinen 90v, Kerttu Emilia
Nuopponen 90v, Eeva Hilkka-Maija Siikanen
89v, Eero Albin Konttinen 86v, Vieno Marjatta
Nykänen 79v, Erkki Taneli Kankkunen 79v, Elli
Säde Sinikka Paajanen 73v. Anna-Liisa Sairanen 83v (Ke), Ossi Olavi Manninen 82v (Ke).
Erkki Taneli Kankkunen 79v (Pu), Merja Annikki
Muhonen 56v (Pu).
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Osittain se on aineellinen apu
kaikkein heikoimmassa asemassa
oleville. Tämä ei kuitenkaan ole
seurakunnan keskeisin tehtävä. Seurakunta ei kykene kannattelemaan
yhteiskunnan turvaverkkoa vaan
korkeintaan paikkaamaan sitä väliaikaisesti sen joistain repeämistä.
Seurakunnan ydintehtävä on
henkisellä puolella. Johtotähtenämme ovat Jeesuksen sanat: ”Ei
ihminen elä yksin leivästä vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.”
Eräs Jumalan sana suomalaisille
on se, että kyräily, tahallinen väärinymmärtäminen, ahneus, marina ja
ilkeät sanat ovat syntiä. Jumala on
käskyissään kieltänyt kaiken sellaisen, koska se vie henkiseen lamaan,
vihaan ja koston kierteeseen, joka
imaisee kansakunnan suohon aineellistakin lamaa tehokkaammin.
Toinen Jumalan sana suomalai-

sille on se, että Jumala on olemassa.
Hän on Luoja, joka tehnyt kaiken
ja pitää sen olemassaolossa. Siksi
elämällä on merkitys, jumalallinen
rakkaus, joka on totta myös vaikeuksien keskellä.
Kolmas Jumalan sana suomalaisille on se, että Luojan yhteyteen
voi päästä. Se taas perustuu siihen,
että Jumala on rakkautensa takia
lähestynyt meitä Jeesuksessa. Hän
on voittanut syntimme, myös sen,
joka yllyttää ahneuteen, pelkoon ja
ilkeisiin sanoihin. Hänen kauttaan
voi avautua toivo, henkisen lamaantumisen vastakohta.
Olennaista on, että nuo Jumalan
sanat kuullaan. Vain silloin ne voivat
olla Jeesuksen tarkoittamaa sielun
leipää, josta ihminen elää.
Haluan olla kirkkoherrana rakentamassa seurakuntaa, josta Jumalan sana on edelleen kuultavissa.
Kaikkein helpoiten se kuuluu kir-

17. sunnuntai helluntaista

”Jeesus antaa elämän”
Jumalanpalvelus su 20. syyskuuta
klo 10 Tuomiokirkossa, Enonkosken,
Punkaharjun ja Savonrannan kirkossa sekä Kerimäen talvikirkossa, klo 13
Oravin rukoushuoneella.
Tuomiokirkossa saarnan aikana lapsille pyhäkoulu sakastissa.

”Onneni on olla
Herraa lähellä,
turvata voin yksin
Jumalaan.
Onneni on olla
Herraa lähellä,
tahdon laulaa
hänen teoistaan.”
(Virsi 517)

kossa, messussa. Tervetuloa sinne,
klo 10 joka sunnuntai Tuomiokirkossa ja kappeleiden ja kirkkopiirin
kirkoissa.
Haluan kuitenkin, että Jumalan
eläväksi tekevä sana kuuluu myös
kirkkosalin ulkopuolella. Tämä on
tärkeää, sillä elämää tukahduttava
lama on sekin vaikuttamassa kirkkosalin ulkopuolella.
Jumalan sanan esillä pitäminen
muualla kuin messussa on kuitenkin muuttumassa yhä haasteellisemmaksi. Me kristityt arastelemme ja
pelkäämme tuputtamista. Usein tällainen pelko on kuitenkin ylimitoitettua. Rukoillaan, että Jumala avaisi
meille ”sanan oven”. Sellaista ilmaisua Uusi testamentti käyttää siitä,
kun jumalallinen sanoma alkaa toimia ja voittaa lamaantumista.
Sammeli Juntunen
kirkkoherra

www.savonlinnanseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Avoinna ma-pe klo 9-15, kuukauden
1. ke klo 10-15.
Papin päivystys ma-pe klo 9-12.
p. (015) 576 800, 5768 012, 5768 080,
fax 5768 042.
Kirkkoherra Sammeli Juntunen, p.
(015) 5768 016, 044 7768 016
Kirkkoherranvirasto ylläpitää kirkonkirjoja, antaa virkatodistuksia ja tekee sukuselvityksiä ja sukututkimuksia, ottaa
vastaan kirkkoon liittymiset sekä hoitaa
toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävaraukset myös kappeliseurakunnissa
ja kirkkopiirissä.
Tuomiokirkon klo 10 jumalanpalvelus kuunneltavissa suorana lähetyksenä linkistä osoitteessa
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/
verkkokirkko
Alkoholiton ehtoollisviini Tuomiokirkossa joka kuukauden 1. sunnuntaina.
Puuhamessu Pääskylahden kirkossa kuukauden viimeisenä sunnuntaina.
Pääskylahden kirkossa viikkomessu
torstaisin 8.10. alkaen klo 10.30.
Oravin rukoushuoneella messu
20.9., 25.10., 15.11. ja 13.12. klo 13.

Ensi sunnuntain messussa meitä muistutetaan siitä, että olemme Voittajan
puolella. Jeesus on voittanut kuoleman
vallan. Siksi häneen luottavilla on elämässään toivo, joka kantaa yli kaikkien
esteiden, yli kuolemankin rajan. Messuun osallistuminen on radikaali teko:
se on vahva ilmaus tästä toivosta, silloinkin kun maailmassa näyttävät olevan voitolla aivan muut voimat. Jeesus
antaa elämän.

Tervetuloa messuun!

¤
Enonkosken
kappeliseurakunta

¤
SAVONLINNAN
SEURAKUNTA

Muutoksia
Seurakuntauutisten
peittojakeluun
Posti karsii osoitteettoman postin jakeluaan haja-asutusalueilla. Itä-Savon liitteenä ilmestyvän
Seurakuntauutiset-lehden täyspeittojakeluun
on tullut muutoksia syyskuun alusta alkaen. Posti
lopettaa Itä-Savon peittojakelun osaan Seurakuntauutisten ilmestymisalueen
reuna-alueista. Jakelun ulkopuolelle jää 1650 taloutta. Muutoksen jälkeen
lehti jaetaan Savonlinnassa ja Enonkoskella 17168
talouteen. Posti noudattaa
samaa linjaa koko maassa.
Seurakuntauutisia on
saatavilla irrallisnumeroina seurakuntakodeissa ja
kirkoissa Enonkoskella,
Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla. Lehti
on ilmestyttyään luettavissa myös Savonlinnan
seurakunnan ja Itä-Savon
nettisivuilla.

¤
Punkaharjun
kappeliseurakunta

Kirkkotie 8, 58175 Enonkoski

Oikotie 10, 58500 Punkaharju

Papin päivystys ma klo 9-11.
Aluekappalainen Pekka Auvinen tavoitettavissa myös muina
aikoina, p. 044 7768 050.

Papin päivystys ma klo 9-12.
Aluekappalainen Marjaana Härkönen, p. 050 3100 191. Seurakuntapastori Sari Vauhkonen, p. 050
3100 190.

Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.
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¤
Kerimäen
kappeliseurakunta

¤
Savonrannan
kirkkopiiri

Urheilukuja 2, 58200 Kerimäki

Pappilantie 17, 58300 Savonranta

www.kerimaenseurakunta.fi
kerimaen.seurakunta@evl.fi

Aluekappalainen Jaakko Parkkinen, p. 044 7768 049.
Papin päivystys ma klo 9-12.

Pappien päivystys ti klo 9-12
ja to klo 9-12. Aluekappalainen Toivo Loikkanen, p. 050
5406 111.
Seurakuntapastorit Jani Lamberg 050 5406 116 ja Kati Lounela 044 776 8091.
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Matkalla rantauduttiin Kiemisaareen, jonka matalaan rantaan
näillä risteilyaluksilla pääsee hyvin.

Avioliittoon kuulutettuja:
Timo Juhani Muhonen ja Elina Elisabet Haapalahti, Jarno Petteri Pesonen ja Sanna Maria Kovaniemi.
Mika Juhana Hakkarainen ja Laura Kristiina
Sieppi (Pu).
Jussi Tapani Kaikkonen ja Pia Pauliina Ronkainen, Petri Kalevi Pykäläinen ja Satu Anneli Miettinen, Lauri Kristian Suhonen ja Katja
Katriina Kokkonen, Gabriele Scotto ja Jenni
Hanna Marlena Purhonen.
Jami-Kari Tapani Palviainen ja Anu Maria Kukko (En). Sami Ensio Korppi ja Jenna Karoliina Malinen (Ke).
Perttu Oskari Rinkinen ja Heidi Pauliina Räty.
Juha Tapio Leviäkangas ja Anne Kristiina
Kauppinen, Juho Joonas Vihavainen ja Anna-Kaisa Karoliina Kohonen. Pekka Kalervo Saastamoinen ja Hanna Marianna Huttunen (Ke).
Tapio Petteri Peltola ja Satu Maaria Kurki, Kari
Olavi Pylkkänen ja Asta Helena Kasper, Markku Olavi Pernu ja Kerttu Sisko Soini, Tuomas
Juhani Kastikainen ja Viivi Maria Vilhelmiina
Reponen. Ville Verneri Oinonen ja Emma Pauliina Jääskeläinen (En). Jari Petteri Kemppinen
ja Noora Viivi Jasmiina Hirvonen, Erik Palonen
ja Miia Kristiina Kokki (Ke). Lasse Petteri Lemmetyinen ja Henna Marjatta Makkonen (Pu),
Olli Viljam Kalervo Makkonen ja Jenna Kristiina Rajajärvi (Pu), Jaakko Olavi Koljonen ja
Krista Karoliina Ahonen (Pu).
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Suossa rämpiville

Viikot
24 - 31

Enna Liisa Juuti, Aarne Valo Viljami Kormano, Malla Emilia Mukkala, Mindy Maria Fiona
O’Leary, Aino Amanda Kivijärvi. Mikko Henrik
Suomalainen (Ke), Sylvia Ada Maria Itkonen
(Ke), Neo Jussi Johannes Mertala (Ke), Santeri Johan Räsänen (Ke). Liida Anna Unelma
Turtiainen (Pu).
Vilppu Sulo Viktor Eronen, Iira Alma Onerva
Kemppainen, Elsa Helmi Adalmiina Rouvinen.
Amanda Aino Olivia Hämäläinen (Sr). Isko Jalmari Lötjönen (Ke).
Tinja Silja Alice Kaksonen, Casper Aatu Vilhelm Laukkanen, Otto Eliel Lehtinen. Aapo
Topias Antero Halonen (En). Manu Veikko
Konttinen (Pu).
Roope Kristian Hokkanen, Lauri Väinö Viljam
Lipsanen. Romi Veikko Ilmari Turtiainen (Pu).
Helmi Lumi Maaria Hirvonen, Lumia Evelia Huttunen, Arttu Iivo Oliver Ikonen, Isla Lotta Vilhelmiina Ikonen. Aatu Antti Ilmari Rönkkönen (En).
Sulo Eelis Pulkkinen (Ke).
Lovisa Leea Sanelma Lohman. Emil Armas
Juhani Montonen (Ke).
Eevi Olivia Aurora Astikainen, Enni Mari Voutilainen.
Eveliina Maria Anttila, Lucas Elias de Carvalho,
Sofia Rita Maria Kutvonen, Sointu Tuulia Ritsilä,
Aleksandra Helmi Tuulikki Suomalainen, Touko
Ilmari Turkulainen. Vilma Kaarina Karjalainen
(Ke), Lilja Hertta Maria Liimatainen (Ke). Henry
Willem Meijer (Pu).
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Suarkansan eloa

Välillä rantaudutaan. Näillä
laivoilla päästään hyvin matalan Kiemisaaren rantaan, höyrylaivalla se ei olisi onnistunut.
Kiemisaaressa on viereisen Pietolansaaren osakaskunnan maja, jonka metsäisissä maisemissa
on hyvä pysähtyä ja hiljentyä.
Paikalle on tultu myös lossilla, autolla ja kävellen. Ohjelma pääsee alkamaan, kun Topipappi ja Mika-kanttori ehtivät
kaupungin messusta paikalle.
Aluksi kuullaan lauluryhmän

Konsertti
Nordic Dialogues

Työntekijöiden sähköposti
pääsääntöisesti:
etunimi.sukunimi@evl.fi

la 26.9. klo 16 Savonlinnan Tuomiokirkossa. Joakim Berghäll saksofoni, Joona Toivanen piano sekä Árni
Karlsson (IS) piano esittävät
hartaan kamarimusiikillista,
improvisaatiokeskeistä jazzia kaksin ja kolmin. Ohjelma 10 e.

alla jumalanpalvelukseen. Kiviapajan maatalousnaiset ovat
keittäneet kirkkokahvit, ja ne
nautitaan kera kunnon paksujen lettipullaviipaleitten. Voiko
Suomen kesässä olla parempaa
hetkeä!
Kotimatkalle lähdetään toista
reittiä. Aurinko hymyilee edelleen, ja pilvien lentolaivue saattaa matkalaisia.
Tanja Auramo

- risteily vanhalla laivareitillä
Vuodesta 1938 vuoteen 1975 liikennöi Särkilahdesta Savonlinnaan reittilaiva, joka palveli seudun saaristolaisia, ”suarelaisia”,
ja Savonlinnan etelänpuoleisia
kyliä. Reittiä ajoi höyrylaiva Saaristo, joka palveli reittiliikenteen
jälkeen Savonlinnan vesillä risteilylaivana Figaro-nimisenä.
Vesireitti tuli jo lapsena tutuksi suarelaiselle Mikkosen Eilalle,
jonka haave ja toive oli, että vielä
kerran pääsisi samaa reittiä laivan kannella matkaamaan. Toive toteutuu sunnuntaina 9.8.,
kun kaksi laivaa lähtee Savonlinnan satamasta Suarkansan
risteilylle.

Kylmään ja sateiseen kesäänkin järjestyy muutamia kauniin
aurinkoisia päiviä. Risteilypäiväksi on tilattu yksi niistä, ja
aamun harmaudesta huolimatta sellainen saadaankin. Laivat
M/S Lake Star ja M/S Lake
Seal on lastattu tupaten täyteen
muistoilla, entisillä ja nykyisillä
suarelaisilla, heidän jälkeläisillään, kauniista järvimaisemista
nauttivilla kesäretkeläisillä. Jo
satamassa kysellään, mitä reittiä tänään ajetaan, vanhat laivareitit ovat osalle matkalaisista
hyvin tuttuja. Savonlinnan etelänpuoleinen saaristo näyttää
kesäisenä päivänä vehreät kas-

vonsa, talvella näitä maisemia
on vuosisatoja katsottu jääteiltä
käsin. Laivareitit ovat jo historiaa, hyvät suorat tiet kuljettavat
nyt nopeasti kaupunkiin. Laukansaari, Kokonsaari, Kiviapaja,
on niin monta tuttua paikkaa
matkalla. Mummolan ranta ja
rakas marjapaikka, jossa siskon
kanssa aina käytiin. Jutut ovat
menneessä, muistetaan, mikä oli
hyvää ennen, ja huomataan, mikä asia on nyt paremmin. Eila
ja kaiken ikänsä saarilla asunut
Mielikäisen Esko kertovat saarien elämästä ja laivareitin historiasta. Yhteislaulut nostattavat
tunnelmaa.

Kiemisaaren mänty- ja järvimaisemassa
kuultiin musiikkiesitys suarkansan elosta
sekä vietettiin jumalanpalvelusta.

Lahjoituksia tulvi pakolaisille
Vapaaehtoistyöntekijä Laura Nurminen: ”Lähimmäisenrakkaudesta on kyse”
Moni savonlinnalainen ehti syksyn mittaan pohtia, kuinka Suomeen saapuvia pakolaisia voisi
auttaa. Vaatekeräys hädänalaisten hyväksi pantiin lopulta pystyyn nopealla aikataululla. Sen
alulle panija ja koordinaattori
oli opinto-ohjaajaksi opiskeleva
Sara Peltola. Kulttuurituottajanakin toiminut Sara piti ohjat
napakasti käsissään ja iloitsi yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden
kanssa savonlinnalaisten auttamishalusta.
Lahjoituksina saadut vaatteet
lajiteltiin talkoovoimin vastaanottokeskuksista saatujen ohjeiden mukaisesti. Iloinen yllätys
oli SAMIn logistiikkapuolen
tarjoutuminen humanitaarisen
avun merkeissä kuljetuksesta
huolehtimaan. Tavarat pakataan lähiviikkoina rekkoihin ja
kuljetus kohti Joutsenon ja lokakuun alussa avattavaa Kon-

tiolahden vastaanottokeskusta
hoituu oppilastyönä.
Vaatteiden lajitteluun tarvittavat säkit lahjoitti ABC ja KRauta.

Lauran mielestä on luonnollista, että keräyksen järjestää seurakunta.
- Miksei olisi, lähimmäisenrakkaudesta on kyse.

Keräykseen ja tavaran lajitteluun
osallistuivat myös Laura Nurminen ja 8-vuotias Pihla-tytär. Laurakin oli jo etsiskellyt tahoa, joka
ottaisi lahjoituksia vastaan.
- Tämä on konkreettisempaa
kuin rahallinen apu. On hienoa,
että on ylipäänsä mahdollista olla mukana. Lapsetkin näkevät,
että joku tarvitsee vielä enemmän kuin he, nuori äiti sanoo.
Kotona pakolaisten kohtalosta
puhuttiin lasten nähtyä kuvia
meressä olevista ihmisistä.
- Lasten on hyvä tajuta, että
kaikki eivät ole yhtä onnekkaita kuin me. Haluan antaa heille
mallia, että tuntemattomiakin
voi auttaa.

Vapaaehtoistyöntekijä kehuu
yhteistyön voimaa. Kun vaatemäärää siirrettiin Tuomiokirkosta seurakuntakeskukseen lajiteltavaksi, hän kyseli facebookissa,
voisiko joku tulla paikalle peräkärryn kanssa.
- Heti yksi tuttu soitti ja ilmoittautui mukaan.
Illan aikana tavaraa kuljetettiin
useita autolastillisia. Siirto tehtiin parinkymmenen vapaaehtoisen voimin, heidän joukossaan myös maahanmuuttajia.
- Heitä oli autettu ja nyt he halusivat auttaa muita eteenpäin.
Laura oli valmis myös hoitamaan kuljetuksia vastaanottokeskuksiin. Tavaramäärä paisui

kuitenkin niin suureksi, että
SAMIn rekkakuljetus otettiin
riemuiten vastaan.
Lehtien palstoilla ja somessa on
listattu paljonkin asioita, joita
yksittäinen ihminen voi tehdä
pakolaisten ja maahanmuuttajien hyväksi. Savonlinnalaisittain Lauran mielestä yksi neuvova taho voisi olla Kristillinen
opisto.
- Savonlinnan kristillinen
opisto on tehnyt pitkään työtä maahanmuuttajien kanssa. Sinne voisi esimerkiksi olla yhteydessä ja kysyä, mitä
käytännössä voisi tehdä, hän
vinkkaa.
Keräyksen koordinaattori Sara Peltola (vas.) ja vapaaehtoistyöntekijä Laura Nurminen
iloitsivat savonlinnalaisten auttamishalusta.

Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.
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esittämä suarelaisen Mikkosen Heikin säveltämä Suarkansan eloa -esitys, jonka kautta
päästään vanhaan suarelaiseen
tunnelmaan. Ollaanko suarilla
Luojan selän takana vai sylissä?
Jäätyy järvi, vaan ei jäädy toivo, kaikuu laulu yhäkin täällä
vanhan Säämingin vanhimmilla
asutuilla paikoilla. Toivoa on
näille saarille tuonut aina usko Jumalaan, siksi nytkin hiljennytään Hänen kasvojensa
edessä ja kuuman auringon
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Mertalan koulun 2.-luokkalainen Pihla Nurminen
oli nuorimpia avustajia.

Tavaraa tuli rekkalastillinen.
Jukka Peltola lajittelee.

Katastrofikeräys Euroopan
pakolaisten auttamiseksi
Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut maanlaajuisen katastrofikeräyksen Eurooppaan paenneiden ihmisten auttamiseksi. Apu toimitetaan perille Unkarissa, Serbiassa ja Kreikassa toimivien sisarjärjestöjen ja kirkkojen kautta. Keräysvarojen turvin pakolaisille toimitetaan puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita, käymälöitä, suihkuja, petivaatteita, huopia
ja talvivaatteita. Lisäksi tarjotaan psykososiaalista tukea.

Lahjoita:
Kirkon Ulkomaanavun tili: Nordea IBAN
FI33 1572 3000 5005 04. Viesti: Pakolaiskriisi
Kirkon Ulkomaanavun keräyslipas Savonlinnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17,
avoinna ma-pe klo 9-15.
Lisätietoa https://www.kirkonulkomaanapu.fi/

4 SEURAKUNTAUUTISET

N:o 4 syyskuu 2015
Savonlinnan seurakunta

Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna l Puh. keskus 015 576800, tiedotus 5768025, fax 5768011
www.savonlinnanseurakunta.fi l e-mail: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

SEURAKUNTAUUTISET

5

NUORISOTYÖ

Savonlinnan seurakunnassa
Isostoiminta
Isostoiminta on iso ja tärkeä osa seurakuntien nuorisotyötä. Isostoiminta
on rippikoulutyön ohella yksi hyvin tavoittavia seurakunnan työmuotoja.
Isosia on ollut seurakunnan rippikouluissa mukana jo 1950-luvulta alkaen
ja vuonna 2011 isostoiminnassa oli Suomessa mukana yli 25 000 nuorta. Savonlinnan seurakunnassa isostoimintaan osallistuu vuosittain noin
100 nuorta. Koulutuksen tavoitteena on mm. antaa nuorille valmiudet
toimia pienryhmän ohjaajina ja ryhmän kiinteyttäjinä, vahvistaa heidän
rippikoulussa saamaansa raamattuopetusta ja tukea heidän kristillistä
identiteettiään.

Nuorisotyö
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen linjauksessa 2015
todetaan, että kirkolla on neljä perustehtävää: kasvatus, julistus, lähetys ja palvelu. Kasvatus on ehkä
tärkeimmässä osassa nuorisotyössä, mutta myös muut peruspilarit
ovat tärkeitä, jotta nuoresta kasvaa täysivaltainen seurakuntalainen. Nuorisotyön tavoitteena on
kohdata nuoria ja auttaa heitä löytämään Jumalan rakkaus osaksi
omaa elämäänsä ja kasvaa kirkon
jäsenenä.
Nuorisotyö Savonlinnan seurakunnassa on vahvasti nivoutunut
isostoiminnan ympärille, mutta
toimintaan ovat tervetulleita kaikki
nuoret. Viikkotoimintaa on vaihtelevasti koko seurakunnan alueella.
Siihen kuuluu mm. nuorteniltoja, peli-iltoja ja avoimia ovia. Toimintaan kuuluvat vahvasti myös
leirit ja retket, kuten minivaellus,
Maata Näkyvissä -festarit Turussa,
joululeiri ja Kirkon nuorisopäivät
Tampereella. Lisäksi on yksittäisiä
tapahtumia joita järjestetään yhdessä koko seurakunnan alueella
pitkin vuotta.

nuorisotyössä. Esimerkiksi Punkaharjun kappeliseurakunta on panostanut paljon nuorten kirkkoon
kutsumiseen. Punkaharjun kirkkoon hankittiin ”kirkkosohva”, joka
houkuttelee nuoria kirkon ”penkkiin”. Nuoret järjestävät myös kirkkokahvit kerran kuukaudessa. Punkaharjun nuorisotyönohjaaja Juha
”Zunkkis” Hakala on myös vahvasti
mukana sosiaalisessa mediassa. Ei
pelkästään seurakuntamme alueella vaan myös koko kirkon tasolla.

Varkka, varkkari, vanu,
varhaisnuori Kerimäen kappelin alueella.
Oikeasti siis 7-14-vuotiaat tytöt ja pojat.

Isosilla on tärkeä tehtävä rippikoululeireillä sekä varhaisnuorten leireillä
ja tapahtumissa. Lähellä omaa ikää oleva ”isosisko” tai ”isoveli” on arvokas
matkakumppani ja tuki nuorelle tai lapselle. Työntekijöille isoset ovat suuri
apu ja tärkeitä työtovereita. Ilman isosia olisi leirejä vaikea pitää.

Mitä tytöt ja pojat tekee päivällä? Tyhmä kysymys, ovat tietysti koulussa.
Kerimäen kappeliseurakunnan alueella tytöt ja pojat ovat Louhen, Anttolan ja Kerimäen kirkonkylän kouluissa. Osa oppilaista tulee kävellen ja toinen osa tulee taksilla kouluun. Sen takia seurakunnan tarjoama toiminta tapahtuu kouluaikana tai heti puolen päivän jälkeen ennen päivän
viimeistä koulukyytiä.

Isoskoulutus koostuu koulutuskerroista noin joka toinen viikko, leireistä,
tapahtumista ja toimintaan osallistumisesta. Koulutus alkaa syyskuussa
ja loppuu huhti-toukokuussa ja siitä saa todistuksen. Suurin osa isosista
pääse isostelemaan jo ensimmäisen vuoden jälkeen. Kaudella 2015-2016
koulutusryhmiä kokoontuu Savonlinnassa kaksi ja Kerimäellä sekä Punkaharjulla yhdet. Enonkosken ja Savonrannan nuoret osallistuvat Savonlinnan ryhmiin.

Seurakunnan eri alueiden viikkotoiminnasta löydät tarkempaa tietoa seurakunnan nettisivuilta.

Päivänavaukset pyörivät koko toimintakauden eli syyskuusta huhti-toukokuuhun. Kirkonkylän
koululla päivänavaus on joka toinen viikko, Louhella ja Anttolassa kerran kuukaudessa. Papit Jani ja
Kati, lähetyssihteeri Sanna, kanttori Sinikka ja nuorisotyönohjaaja Salla käyvät pitämässä päivänavauksia kouluilla.
Kerimäen kappeliseurakunnassa perinteisiä tapahtumia ovat kirkkoseikkailu 9 vuotiaille tytöille ja
pojille, sekä 10 synttärit 10 vuotta täyttäville. Kirkkoseikkailussa tytöt ja pojat pääsevät tutustumaan
Maailman suurimpaan puukirkkoon ihan rauhassa. Kirkkoseikkailun aikana käydään urkujen sisällä, huudetaan ja juostaan kirkossa, käydään toisella parvella katon rajassa. 10-synttäreillä juhlitaan
ensimmäistä täyttä kymppiä. Mietitään mitä sinä vuonna tapahtui kun kympit syntyivät, tehdään
jotain yhdessä ja syödään kakkua. Vuoden 2015 10-synttärit on 11.10.2015 klo 13-15 Kerimäen
kappeliseurakunnan seurakuntakodilla, Urheilukuja 2.

Jos joku ei ole ilmoittautunut isoskoulutukseen, mutta haluaisi tulla
mukaan, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä Sari Laitilaan. Mukaan pääsee vielä!

Kerimäen kappelin alueella on myös vuodesta riippuen 1-2 kerhoa. Toinen kerho on Louhen
koululla ja toinen kirkonkylällä. Varsinkin kirkonkylällä olevaan kerhoon tarvitaan vapaaehtoisia
kerhonohjaajia. Jos sinua kiinnostaa kerhon ohjaus Kerimäen kappeliseurakunnassa, ota yhteyttä
Salla Snelliin.

Nuorisotyö
nuoren silmin

Seurakunnassamme tehdään
nuorisotyössä paljon eri tavoin kouluyhteistyötä alueemme koulujen
kanssa. Lisäksi kaupungin eri toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään tekemään
tiivistä yhteistyötä.

Näin siis Kerimäen kappelin alueella toimitaan. Mutta myös ympäri seurakuntaamme on tytöille
ja pojille kerhoja, tapahtumia ja yhteistyössä järjestettäviä retkiä. Lisäksi kaupungin eri toimijoiden
kanssa on paljon yhteistyötä. Lisää alakouluikäisten tyttöjen ja poikien tapahtumia ja kerhoja löydät
seurakunnan nettisivuilta.

Kuten varmasti monilla nuorilla, kiinnostus nuorisotyöhön alkoi
rippikoulun merkeissä. Leirilläni olleet isoset ja ohjaajat tekivät omasta
leiristäni mahtavan kokemuksen, minkä tiimoilta halusin tietenkin kokea
lisää samankaltaisia hetkiä. Lähdin siis mukaan isoskoulutukseen ja aloin
viettää suurimman osan vapaa-ajastani seurakuntakeskuksella muiden
isosten kanssa. Isoskoulutuksen myötä tulin paljon itsevarmemmaksi
sosiaalisissa tilanteissa, sain paljon uusia ystäviä, löysin itsestäni uusia
puolia ja pääsin nolaamaan itseni täydellisesti sketsejä esittäessä, eikä
se edes haitannut. Hauskanpidolta ei voinut mitenkään välttyä!

Seurakuntamme on laaja ja jokaisella aluella on omat painotuksensa

Isoskoulutuksen suoritettuani pääsinkin heti rippileirille hyödyntämään
kaikkea oppimaani ja seuraamaan leirielämää, tällä kertaa isosen
näkökulmasta. Kun nuorten kanssa pääsi konkreettisesti viettämään
aikaa, oppi jälleen kaikkea uutta. Uusissa tilanteissa piti vain soveltaa
isoskoulutuksessa opittuja asioita käytäntöön. Pääsi mm. leikittämään
lapsia, vetämään raamiksia ja toteuttamaan itseään näytelmissä. Virheitä
saattoi tulla, mutta kaiken pystyi aina korjaamaan vetämällä kaikkien
nuorten lempileikin, ponileikin. Siihen kun ei koskaan voi kyllästyä!
Olen ollut mukana leireillä neljänä vuotena peräkkäin ja päässyt aina
leiriemoksi asti. Isosena oleminen, ja tätä kautta nuorisotyökin, on siis
ollut tärkeä osa elämääni aina ensimmäisestä, omasta rippikoulustani
asti. En vaihtaisi mihinkään noita isoskoulutuskertoja, nuorteniltoja,
rippileirillä vietettyjä viikkoja tai seurakunnan järjestämiä matkoja
ympäri Suomea mm. Turkuun Maata Näkyvissä -festareille. Olen
saanut käsittämättömän määrän erilaisia kokemuksia ja tavannut aivan
uskomattomia ihmisiä nuorisotyön myötä, eikä koskaan ole ollut tylsää!
Stella Palassalo

Nuorisotyötä Savonlinnan seurakunnassa tekevät
Heikki Sorjonen

johtava nuorisotyönohjaaja

Sari Laitila

nuorisotyönohjaaja, isoskoulutus

Riikka Turunen

nuorisodiakoni, erityisnuorisotyö

Anneli Wirkola

nuorisotyönohjaaja,
tyttö- ja poikatyö

Sirpa Turunen

nuorisotyönohjaaja,
tyttö- ja poikatyö

Salla Snell

nuorisotyönohjaaja,
Kerimäen kappeliseurakunta

Juha Hakala

nuorisotyönohjaaja,
Punkaharjun kappeliseurakunta

Johanna Tykkyläinen
pappi, nuorisotyö

Jukka Peltola

pappi, rippikoulutyö

Tero Tyni

pappi, tyttö- ja poikatyö

Sari Vauhkonen

pappi,
Punkaharjun kappeliseurakunta

Jani Lamberg

pappi,
Kerimäen kappeliseurakunta
Yhteystiedot löydät myös
nettisivuilta

www.savonlinnanseurakunta.fi
Aukeaman toimitti
Savonlinnan seurakunnan
nuorisotyö
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Minna Malinen, kanttori ja kanttorin tytär
Lemiltä kotoisin oleva Minna Malinen aloittaa Savonlinnan seurakunnan kanttorina 1. lokakuuta Esa
Pyöriän seuraajana. Minna valmistui musiikin maisteriksi kesäkuussa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta
syventymiskohteenaan urut. Opiskelujen aikana hän
on toiminut kesäkanttorina Lemin, Seinäjoen, Lappeenrannan, Vihdin ja Helsingin seurakunnissa. Työn
ohella Minnaa houkuttelivat Savonlinnaan järvet ja
luonnon läheisyys.

Oletko musikaalista sukua?
Äitini on Lappeenrannan seurakunnan kanttori. Isoisäni oli itseoppinut kanttori ja toimi aikoinaan Suomenniemellä. Olen kasvanut virsiperinteen keskellä, ja
perheenä olemme laulaneet aina
neliäänisesti ”perhekuorona”.
Mikä kanttorin ammatissa
kiehtoo?
Kanttorin ammatti on hyvin
monipuolinen. Se ei ole vain

pelkkää soittamista ja laulamista, vaan siinä saa kohdata
ihmisiä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Musiikin
kautta voin rohkaista, koskettaa
ja tuoda lohtua ihmisille sekä
viedä ja julistaa evankeliumia
eteenpäin. Kanttorin työ on minulle kutsumustyötä, jota teen
sydämestäni.
Mitä soittimia soitat ja mikä
on mielisoittimesi? Miksi?
Soitan pianon ja urkujen lisäksi
oboeta, ja kitaralla osaan säestää yhteislauluja. Mielisoittimeni on tällä hetkellä urut, sillä se
on monipuolinen soitin. Urut
on laaja-alainen, sinfoniaorkesteri yhdessä soittimessa. Tykkään
urkuimprovisoinnista.
Miksi kirkossa on musiikkia?
Eikö puhe riittäisi?
”Musiikki alkaa, kun sanat loppuvat.” Joskus musiikin kautta ihminen kokee ja ymmärtää
paremmin Jumalan Sanaa kuin
pelkästä puheesta. Musiikin
kautta saattaa olla helpompaa
rukoilla ja olla yhteydessä Jumalaan.
Millaista musiikkia kuuntelet
vapaa-ajallasi, mitä se sinulle
antaa?
Vapaa-ajalla musiikin kuuntelu
on vähäistä. Joskus kuuntelen
Radio Dein ohjelmia ja toisinaan kuuntelen Simojokea tai

muuta hengellistä musiikkia.
Kuuntelemalla musiikkia voin
saada uusia virikkeitä työhöni,
mutta samalla hoitaa omaa hengellistä elämääni.

Suosikkisananlaskusi Raamatussa? Miksi?
”Ole rohkea ja luja, älä pelkää
äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla
teilläsi.” (Joos. 1: 9) On hienoa
luottaa siihen, että Jumala on
kanssani kaikilla teilläni. Häneltä saan rohkeutta ja voimaa
tarttua uuteen. Minun ei tarvitse
koskaan olla yksin.
Harrastuksesi?
Harrastan kävelyä, pyöräilyä ja
luonnossa retkeilyä.
Ketä perheeseesi kuuluu?
Perheeseemme kuuluu minä ja
mieheni Mika.
Tärkeintä elämässä?
Rukous ja usko kolmiyhteiseen
Jumalaan, evankeliumin eteenpäin vieminen musiikin kautta, lähimmäisten kohtaaminen
ja palveleminen. Tärkeitä ovat
myös perhe, ihmissuhteet ja
terveys.

suurina juhlapyhinä ja käy ainakin kerran vuodessa laulamassa
vanhainkodissa ja palvelutalossa
sekä esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa ja konserteissa.
Ohjelmistoon ovat kuuluneet
mm. Vivaldin Gloria, Buxtehuden kantaatti Ken meiltä riistää
isän rakkauden ja kantaatti Tehkää kaikki nimeen Jeesuksen, Piiparisen Lunastus, Händelin Halleluja, Esa Pyöriän säveltämä

kantaatti Rakastakaa toisianne
sekä entisen Kerimäen kanttorin Matti Moilasen säveltämä
Kirkkovuosikantaatti, joka kuullaan myös juhlakonsertissa 18.
lokakuuta.
Kirkkokuorolaisia on ollut
mukana myös toteuttamassa
kansanooppera Romu-Heikkiä
Kerimäellä.
Kuoro osallistuu ahkerasti
kirkkomusiikkipiirin laulu-

juhlille sekä valtakunnallisille
kirkkomusiikkijuhlille, viimeksi 2012 Jyväskylässä. Kuoro tekee konsertti- ja virkistysretkiä
ja on vieraillut mm. Pietarin
Kupanitsan ja Puskinin seurakunnissa, Tallinnan laulujuhlilla sekä tehnyt retken mm.
Venäjälle Valamon luostariin ja
esiintynyt Sortavalan kirkossa.
Kroatiaan nimikkolähetti Seija
Uimosen seurakuntiin tehdys-

tä vierailusta syntyi ystävyyssuhde seurakuntiin ja kuoro
kustansi mm. pianon Kutinan
kirkkoon.
Viime vuosina seurakuntien
yhdistymisen jälkeen kuorolla
on ollut useita konsertteja esiintymisiä yhdessä muiden Savonlinnan seurakunnan kuorojen
kanssa.
Sinikka Litmanen

www.savonlinnanseurakunta.fi l e-mail: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

SADONKORJUUMYYJÄISET
la 19.9. klo 11-13 seurakuntakeskuksessa,
Kirkkokatu 17.
Myytävänä kaalikeittoa ja marjapuuroa annoksina ja
omiin astioihin, erilaista syksyn satoa
ja leivonnaisia.

Elämäsi paras hetki tähän
mennessä?
Kun sain ihanan mieheni rinnalle kulkemaan ja elämää jakamaan.

Kerimäen kirkkokuoron historiaa

Kerimäen kirkkokuoron perusti kanttori Anton Nurmela adventtina 1925. Hänen jälkeensä
kuoroa ovat johtaneet kanttorit
Juho Hienonen, Wiljam Tilli,
Matti Moilanen, Juha Ruostila sekä vuodesta 1986 Sinikka
Litmanen.
Kuoro harjoittelee viikoittain. Mukana on aktiivisesti
kaksikymmentä laulajaa. Kuoro laulaa messuissa, varsinkin

Valtuutetulta

Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna l Puh. keskus 015 576800, tiedotus 5768025, fax 5768011

Kahvipuffetti. Arpajaiset!

Ilosanomaa ihmisille
draaman keinoin
On aurinkoinen kesäisen
lämmin sunnuntaipäivä.
Kerimäen ison kirkon sunnuntaimessu on juuri päättynyt. Kirkkokansa purkautuu
kirkosta verkkaisesti kirkkomäelle. Kuljen kirkkokansan
mukana kirkkomäeltä kellotapulin suuntaan. Kellotapulin kohdalla ihmisiä tungeksii ihan ruuhkaksi asti.
Joudun pysähtymään kellotapulin kohdalla ihmispaljouden takia. Ihmettelen mitä
oikein on tapahtumassa. Yritän kurkkia väkijoukon yli ja
saada valaistusta asiaan. Silloin joku koskettaa olkapäätäni ja sanoo: ” Terve Tapsa”.
Katson äkkiä taakseni ja huomaan, että tervehtijä näyttää
samannäköiseltä kuin taiteilijat ovat Jeesusta kuvanneet.
Enpä hämmästyksissäni osaa
vastata muuta kuin: ”Terve”.
Lähden väkijoukon mukana
seuraamaan Jeesusta. Hetkisen kuljettuani väkijoukon
mukana ymmärrän olevani
raamattuvaelluksen seuraaja. Raamattuvaelluksella saan
seurata Raamatun tapahtumista tehtyä näytelmää, jota voi hyvällä syyllä nimittää
elämysmatkaksi. Näytelmässä havainnollistetaan Raamatun tekstejä Jeesuksen ihmeellisistä teoista. Näemme
miten kalastaja Pietarista tuli
ihmisten kalastaja. Näemme
kertomuksen samarialaisesta
naisesta. Edelleen näemme
kertomuksen tullimies Sakkeuksesta, kertomuksen tuhlaajapojasta, sekä kertomuksen ruokkimisihmeestä.
Tämä edellä kuvattu ”elämysmatka” oli minulle henkilökohtaisesti mieleenpainuvin tapahtuma, mihin
sain keskikesän aikana osallistua.
Mielestäni tämäntyyppisten tapahtumien järjestämistä tulee jatkaa myös tulevina
vuosina.
Lähetyskäskyssä (Matt.
28:19-20) meille annetaan
tehtävä: ” Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki mitä minä olen käskenyt
teidän pitää ja katso, olen
teidän kanssanne joka päivä
maailman loppuun asti”.
Evankeliumia voi kertoa/
viedä ihmisten pariin monin
eri tavoin. Yksi mahdollisuus
on kirkkodraama/kirkkonäytelmä. Sanotaan, että kuva
vastaa tuhatta sanaa. Voisin
uskoa, että draaman keinoin
vietynä ilosanoma kohtaa
kuulijansa ja näkijänsä mieliinpainuvalla tavalla.

Tapani Hannonen

Evankeliset
opiskelijat
ti 22.9., 6.10. ja 20.10. klo
18.30 seurakuntakeskuksen
luokassa 1, Kirkkokatu 17.

Lokavirsiä
ma 19.10. klo 16.30 seurakuntakeskuksen kappelikahviossa, Kirkkokatu 17.
Tule laulamaan ja toivomaan
lokakuisia virsiä yhdessä
Kirkkokuoron kanssa. Vapaa
pääsy. Laulattajana Katariina
Kokkonen.

Raamattuluento
ja ehtoollinen
Tuomiokirkossa
keskiviikkoisin
2.12. asti klo 18
(ei 30.9., 28.10. ja
4.11.),
Sammeli Juntunen.

Opiskelijoiden
leffailta
Savonlinnan seurakuntakeskuksen takkahuoneen
”önkössä” ma 5.10. klo 18,
Kirkkokatu 17. Käynti sisäpihan puolelta.

Uuden elämän ilta
Pääskylahden kirkossa su
20.9. klo 16. Aiheena Pyhä
Henki ja synti. Jukka Valkeapää, Päivi ja Mikko Laitinen,
Ritva Toivanen. Rukouspalvelu. Alussa kahvit. Seuraavat illat 4.10. ja 18.10.

Laulajaiset Maija Keskisen johdolla su 20.9. klo 15
Enonkosken seurakuntatalossa, Kirkkotie 2. Maijan
lähtöjuhla.
Pyhät polut -järjestön syysseminaari la 26.9. klo 9-15
Enonkosken srk-talossa.
Pyhät polut -järjestön messu su 27.9. klo 10 Enonkosken kirkossa.
Enonkosken luostarin messu su 4.10. klo 13 ja messun
jälkeen Ulla-Riitta Kautosen
lähtöjuhla Enonkosken luostarissa. Kirkossa ei messua.
Linja-autokuljetus kirkonkylästä luostariin.
Mikkelinpäivän perhehartaus su 4.10. klo 18 Enonkosken kirkossa.
Sadonkorjuun kiitosmessu
ja vanhusten kirkkopyhä su
11.10. klo 10 kirkossa. Juhla
Enonkosken seurakuntatalossa. Lions Club järjestää
kirkkokyydit.
Lähetyspäivät 24.-25.10.
Enonkosken seurakuntatalossa ja kirkossa. Ohjelmasta
tiedotetaan myöhemmin.

Tervetuloa!

Raamattuhetki
ti 22.9., 20.10. ja 17.11. klo 13
Pääskylahden seurakuntatalossa, Kaartilantie 62.

Yhteislaulutuokio
ma 12.10. klo 13 Kellarpellon seurakuntakodissa, Aapelintie 7 ja ti 13.10. klo 13
Pääskylahden seurakuntatalossa, Kaartilantie 62. Vetäjänä Arto Liukko.

Vainottujen
kristittyjen tilanne
maailmalla
ke 30.9. klo 18 Savonlinnan seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17.
Seppo Huotari. Järj. Marttyyrien Ääni ry

Apu soikoon -hyväntekeväisyyskonsertti
la 10.10. klo 12 Savonlinnan Tuomiokirkossa. Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.

DIAKONIATYÖ
Hengellisen matkakumppanuuden illat
klo 18 Kerimäen seurakuntakodin salissa, Urheilukuja
2. Ke 7.10. aiheena Uskon
kilvoitus ja ke 4.11. aiheena
Sisäinen kasvaminen. Tule
laulamaan hengellisiä lauluja, keskustelemaan illan aiheesta ja rukoilemaan Nuopposen Raijan ja Liukkosen
Raijan kanssa.

Diakonian ryhmiä
Kerimäellä
Virkistyskerho tiistaisin klo
9-12 seurakuntakoti, keittolounas (4 e) klo 10.30.
Tervetuloa virkistymään Sanan, seurakuntayhteyden,
rukouksen ja elämän eri teemojen äärelle.
Seniori-avopäihdekuntoutusryhmä Vertaisena vierelläsi joka toinen torstai 1.10.,
15.10. jne. klo 13-15 Pvt 12
kerhohuone.
Rukouspiiri perjantaisin klo
12 seurakuntakodin alakerta. Olet kutsuttu kantamaan
omia ja yhteisiä asioita Herramme kasvojen eteen. Esirukouspyyntöjä voi jättää diakoniatoimistoon.
Diakoniatoimisto avoinna
ma, to ja pe klo 9-11. Muuten ajanvarauksella. Diakonia palvelee antaen kokonaisvaltaista tukea; aineellista, henkistä ja hengellistä
apua elämän eri pulmissa ja
haasteissa.
Ota rohkeasti yhteyttä. p. 050
5406 114. Älä jää yksin!
Diakoniatyöntekijän voi kutsua myös koti- ja onnittelukäynneille.

SEURAKUNTAUUTISET

Kirkkokyydit
Tuomiokirkon
klo 10 messuun
Lähiliikenteen kirkkokyydit
mikkelinpäivänä su 4.10,
pyhäinpäivänä la 31.10. ja
1. adventtina su 29.11.
Kirkkokyydit lähtevät päätepysäkeiltään klo 9, paluu
heti messun päätyttyä. Edestakainen matka 5 e. Kyytiin
bussipysäkeiltä sekä Kangasvuokon palvelutalon, Karpalo-, Kanervan- ja Mertakodin pihasta. Autoissa on kyltti
kirkkokyyti.
Maaseudun kirkkokyydeistä huolehtivat sopimustaksit
Ahvensalmelta, Haapalasta,
Juvolasta, Kiviapajalta, Massilanmäestä, Moinsalmelta ja
Pihlajalahdesta. Taksit kulkevat, mikäli vähintään kolme
matkustajaa. Kylän yhteyshenkilö varaa kyydin.
Lähiliikenteen
itäinen reitti
Lähtö Pääskylahden kirkolta-Kaartilantie-InkilänkatuMoinsalmentie-Kangasvuokontie (Haka-alue) bussivuoro kolmosen reittiä Mertalan
risteykseen saakka, minkä
jälkeen Nojanmaantie-Mertatie-Nojanmaantie-PoikkitiePajatie-Nojosenkatu-Enonkoskentie-Nojanmaantie-Yhdystie-Keskustie-Tyyneläntie-Nojanmaantie-Vienankatu-Lapinkatu-Vironkatu-Ilokallionkatu-MiekkoniemenkatuTavin risteys-Olavinkatu-Pappilankatu-Tuomiokirkko.
Lähiliikenteen
läntinen reitti
Lähtö Kellarpellon liikekeskuksesta, ajetaan Aholahdentietä pitkin Pöllänlahdentielle ykkösen päätepysäkille. Ykkösen reittiä Pöllänlahdentie - Samusalontie
- Everlahdentie - Aholahdentie - Rantasalmentie (valtatie
14) Laitaatsillan risteykseen,
josta kolmoslinjan reittiä Laivamiehentie-Poukkusalmentie Pihlajaniemeen ja Pihlajaniementietä kolmosen päätepysäkille. Takaisin Pihlajaniementietä Siwan risteykseen,
josta kolmosen reittiä Nuottamiehentien ja Kaivoniityntien kautta Kuusniementielle,
poiketaan Apajatielle, tullaan
takaisin Kuusniementielle ja
ajetaan keskustaan ja Pihlajavedentien, Heikinpohjan ja
Erkonkadun kautta Olavinkadulle ja Tuomiokirkkoon.

Eroryhmä
alkaa maanantaina 5.10.
Eroryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat ryhmässä työstää eron tuottamaa kipua ja ahdistusta. Kyseessä voi olla avio- tai avoero, äskettäin tai vuosia sitten
tapahtunut, mutta edelleen
tuskaa tuottava asia. Eron
täytyy olla virallisesti voimassa. Olet tervetullut, olet
sitten jättäjä, jätetty tai yhteisestä sopimuksesta eroon
päätynyt.
Ryhmä kokoontuu 10 kertaa
viikon tai kahden viikon välein
ja ohjaajina ovat perheneuvoja Ulla Juntunen ja diakonissa Juha Räisänen. Ilmoittautumiset heti tai viimeistään
25.9. mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen perheasiain neuvottelukeskukseen p. (015) 576
8037 ma-pe klo 9-12.

LÄHETYSTYÖ
Sadonkorjuumyyjäiset la
19.9. klo 11–13 Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17. Lähetystilaisuus klo 13. Nimikkolähettimme Tuula ja Esko Siljanen kertovat kuulumisiaan
Etiopiasta.
Aatto Lamminpään 70-vuotissyntymäpäivät ja lähetystilaisuus su 20.9. klo 14 seurakuntakeskuksen kappelikahviossa. Tarjolla kakkua ja
nokipannukahvit. Kukkien ja
lahjojen sijasta kolehti Siperian työn hyväksi.
Mahdollisuuksien tori ja
Hyvinvointimessut pe 25.9.
klo 10-15 ja la 26.9. klo 10-14
OKL-hallissa.
Hiippakunnan lähetysseminaari la 26.9. Mikkelissä.
Päivän teema ”Ilmainen päivitys saatavana”. Tied. Sanna
Stainer p. 050 540 6100.
Leivonnaisia myytävänä pe
2.10. klo 11–16 Lähetyssopessa, Sääminginkatu 4.
Hanna-työn 15-vuotiskonferenssi to 8.10. Jyväskylässä. Tied. ja ilm. 5.10.
mennessä Sanna Stainer p.
050 540 6100.
Marttojen valmistama sadonkorjuulounas su 18.10.
klo 11.30-13 seurakuntakeskuksessa. Lounaan jälkeen
lähetystilaisuus.
Lähetyspäivät ”Jumala on
turvamme” la 24.10.- su
25.10. Enonkosken seurakuntatalossa, Kirkkotie 2.
Lähetyssopen 30-vuotisjuhla la 21.11. klo 10-15 Säämingin seurakuntatalossa ja
Lähetyssopessa.

Sääminginkatu 4
Avoinna ma, ke, pe klo 1116 ja ti klo 11-18.
Lähetyssopesta laadukkaita
käsitöitä itselle tai lahjaksi!
Tue lähetystyötä ostamalla
Sopen tuotteita! Tervetuloa!

Sanan, laulun ja
rukouksen äärellä
Säämingin seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4.
Ma 5.10. klo 13 ”Maan ääriin
asti vie valtakuntasi”. Mukana Lea Ruuskanen ja Juha
Hasanen.
Ke 7.10. klo 18 Viisikielisen
yhteislaulutilaisuus. Mukana
Pertti Kallio, Arto Liukko ja
Juha Hasanen.
Su 11.10. klo 15 Yhteisen leivän jaamme -messu. Mukana mm. Juha Hasanen, Matti
Manninen ja Arto Liukko.
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Kerimäen kirkkokuoron
90-vuotisjuhlakonsertti
Kirkkokuoron 90-vuotisjuhlakonsertti
su 18.10. klo 15 Kerimäen talvikirkossa.
Joht. Sinikka Litmanen, solistit Hanna Seppänen ja
Vesa Pulkkinen, piano Minna Raassina, jousiyhtye,
ohjelmassa mm. Matti Moilasen sävellys Kirkkovuosikantaatti.
Ohjelma koostuu mm. Taize-lauluista, uusista messulauluista, eestiläisistä lauluista, laulujuhlien ohjelmistossa olleista lauluista ja konsertti päättyy Kerimäen
entisen kanttorin Matti Moilasen säveltämään ja Ester
Ristimäen sanoittamaan Kirkkovuosikantaattiin.
Kantaatissa esiintyy kuoron lisäksi solisteina Hanna
Seppänen ja Vesa Pulkkinen, Minna Raassina piano
ja jousiyhtye. Kuoroa johtaa kanttori, DL, dc Sinikka
Litmanen.

TYTÖT JA POJAT

NUORET

Kerhoja

Retket

JunnuVanhis tiistaisin klo
14.30-16. Kerho 1.-5. luokkalaisille pojille ja tytöille. Savonrannan Vanhis, Kolmitähkäntie 12.
Isä-poika -sählykerho tiistaisin klo 18.30-20, alakouluikäisille pojille vanhempineen, seurakuntakeskuksen
liikuntasali.
Lapsikuoro tiistaisin seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
6-9-vuotiaat klo 16-16.45 ja
10-15-vuotiaat klo 17-18.

Nuorten Minivaellus pe-su
2.-4.10. Rantasalmen maisemissa. Ruokamaksu 22 e.
Ilmoittautuminen 18.9. mennessä.

Tapahtumia
Donkkis Big Night -toimintailta 1.-7.-luokkalaisille to 8.10. ja to 3.12. klo 1719.30 seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17, sis.käynti
pääovesta. Opetusta, pelejä,
nyyttärit, välipalaa ja toimintapisteitä. Ilmoittaudu viimeistään tapahtumaa edeltävänä
päivänä klo 12 mennessä p.
(015) 576 8029. Järj. Savonlinnan seurakunta ja EteläSavon Kansanlähetys.
Leiri
Syyslomaleiri 1.-7. lk tytöille ja pojille ma–ke 19.-21.10.
Hirvaslahden leirikeskuksessa, Kesäkodinkatu 16. Ulkoilua, askartelua, leikkejä, raamattuhetkiä ja mukavaa yhdessäoloa. Hinta 22 e.
Retki
Helsingin retki yli 10-vuotiaille pojille ja tytöille (nuoremmatkin huoltajan kanssa)
to 22.10. Retkikohteina ovat
Fazerin karkkitehdas ja tiedekeskus Heureka. Hinta 50 e
sisältää matkat, ruokailun ja
sisäänpääsyt kohteisiin.
Ilmoittautumiset leirille ja
retkelle ma 5.10. mennessä nuorisotoimistoon p. 015
576 8029.

Uudet verkkosivut julkaistu
Savonlinnan seurakunnan uudet verkkosivut julkaistiin elokuussa. Verkkosivu-uudistus on osa kirkon valtakunnallista
hanketta, jossa Savonlinnan seurakunta on mukana pilottina. Hankkeen tavoitteena on tuoda evankelis-luterilaisen
kirkon seurakuntien verkkosivuja samaan verkkopalveluympäristöön. Ensimmäiset sivut valmistuivat Seinäjoella vuoden
2014 lopussa.
Verkkosivut ovat luettavissa sekä mobiili- että pöytälaitteilla ja ne löytyvät osoitteesta www.savonlinnanseurakunta.fi
Sivut ovat vielä testausvaiheessa ja niitä kehitetään edelleen.
Teknisestä toteutuksesta vastaa Ambientia Oy.

Maata Näkyvissä -festarit
Turussa pe-su 13.-15.11.
Hinta 65 e (oman seurakunnan jäsenille). Ilmoittautuminen 16.10. mennessä.
VIIKKOTOIMINTA
Savonlinnan seurakuntakeskus, nuorisosiipi, Kirkkok. 17:
Gospelpaja maanantaisin
klo 16.30–18 kappelikahviossa, sis.käynti nuorisopuolen
aulan kautta. Ohjaajana Katariina Kokkonen p. 044 776
8061.
’Keskiviikkogames’ keskiviikkoisin klo 16.30 takkiksella.
Nuortenilta perjantaisin klo
16.30 takkiksella.
SAVONRANTA
Nuorten avoilta perjantaisin
klo 18–21 Vanhiksella
KERIMÄKI
Nuortenillat la ja su klo
17-20: la 19.9., su 27.9., la
3.10., su 11.10., la 17.10.
Syyslomaviikolla ei ole nuorteniltaa.
Yöriekunta su-ma 1819.10.
Haluatko viettää yösi seukkarilla? Siellä ei nukuta vaan
tehdään jotain aivan muuta.
Riekkuminen alkaa klo 19
sunnuntaina illalla ja maanantaina viimeistään klo 10
voit kömpiä kotikoloon nukkumaan. Ilmoittaudu 9.10.
mennessä Sallalle p. 050 540
6117.
PUNKAHARJU
Nuortenillat perjantaisin klo
18 seurakuntatalossa 18.9.,
2.10., 16.10., 23.10., 30.10.,
20.11., 4.12. ja 18.12.
Nuorten tarjoamat kirkkokahvit jumalanpalveluksen
jälkeen Punkaharjun kirkossa
4.10., 1.11. ja 20.12.

savonlinnanseurakunta.fi
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Eläkkeelle jäävien viesti
Myönteinen kohtaaminen ja
esimerkin voima kantavat nuorisotyössä
Nuorisotyönohjaajat Ulla-Riitta Kautonen, Heikki Sorjonen
sekä kanttori Esa Pyöriä ovat
urakoineet elämäntyönsä seurakuntalaisten keskellä ja ovat
siirtymässä eläkkeelle. Jokaisella
on takanaan pitkä ja erilainen
ura. Yhteistä heille on ollut syvä kiinnostus työhönsä ja halu
toimia ihmisten parissa.
Nuorisotyönohjaajat elävät
aikuisena kristittynä nuorten
rinnalla kuunnellen, tukien ja
opastaen. Kanttori on mukana
monissa ihmiselämän vaiheissa
sekä omana persoonanaan että
musiikin kautta iloa ja lohdutusta tuoden.

rohkeasti esille positiivisuutta ja
iloa vastapainoksi kaikille ikäville asioille.
- Kirkon ei tulisi esiintyä kaiken
kommentaattorina, vaan olla
rohkeasti oma itsensä. Erilaisuus ja usko on kirkon voima!
Moni nuori saa ensimmäiset
kristilliset vaikutteensa rippileireillä. Sekä nuorisotyönohjaajat
että kanttori ovat viettäneet satoja vuorokausia leireillä nuorten parissa. Heidän mielestään
nuorten suhtautuminen kristinuskoon on uteliasta, avointa
ja kriittistä.
- Nuoret ovat pohdiskelevia ja
heillä on paljon detaljitietoa ja
some-tietoa, kokonaisuuksien
ymmärtäminen on vaikeaa. Asiat on tuotava esille selvästi ja

Pitkän linjan seurakuntatyöntekijät voivat kokemuksensa
kautta ottaa kantaa moneen
kirkollisen työn ydinkysymykseen. Nuorisotyönohjaajan kannalta
yksi kirkon tärkeimpiä
Kirkon ei tulisi
tehtäviä on olla läsnä
nuorten arjessa.
esiintyä kaiken
- Elää aikuisena nuokommentaattorina,
ren rinnalla huomaten,
vaan olla rohkeasti
kuunnellen ja auttaen
oma itsensä.
heitä löytämään itsensä omana arvokkaana
Erilaisuus ja usko
yksilönä, Ulla-Riitta
on kirkon voima!”
Kautonen sanoo.
Esa Pyöriä
- On myös tarjottava erilaisia mahdollisuuksia toimia yhdessä
toisten hyväksi, johtava nuorisotyönohjaaja
Heikki Sorjonen lisää.
perustellusti, Heikki Sorjonen
Myönteisesti asiaan kuin asiaan kertoo.
heittäytyvän kanttori Esa Pyö- Ulla-Riitta Kautonen muistaa,
riän mielestä kirkon on tuotava kuinka vielä 1990-luvulla rippi-
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leireillä väiteltiin ja haastettiin - Vain yhdessä tekemällä ja oletyöntekijä vastaamaan nuorten malla voi osoittaa, mitä on todellinen rakkaus.
kysymyksiin.
- Nykyisin ollaan mieluummin
hiljaa. Kysymykset saattavat Eläkeikäiset kirkon työntekinousta esille vasta kahdenkes- jät käyttävät sosiaalista medikisissä keskusteluissa.
aa siinä missä nuoretkin. JosMyös nuorkus leireilten perustieto
lä pannaan
kristinuskosta
kännykät
parkkiin,
on Ulla-Riitan
Myönteinen
näkemyksen
joskus taas
kohtaaminen
mukaan hyvin
hyödynneerilainen.
tään opesaattaa olla
- Yhä suuremtuksessa.
avain siihen
malla osalla
Ulla-Riitta
hetkeen,
per ustiedot
muistelee
kun asiat
ovat kapeat,
haikeana
lähinnä se, miaikoja, joloikeasti
tä koulussa on
loin nuorkiinnostavat.”
ten kanssa
opetettu. KrisUlla-Riitta Kautonen
retkeiltiin
tillinen sanasLapissa ja
to voi olla aijuteltiin
van outoa.
keittiönOleellista
kaikkien miepöydän äälestä on, että työntekijä on kiin- rellä pitkälle yöhön.
nostunut nuoresta itsestään ih- - Se oli sitä, mitä pitäisi nymisenä, ei käännytyksen koh- kyisinkin tehdä. Se vaatii työnteena.
tekijältä itsensä likoon pane- Viesti menee perille, kun sen mista, mutta myös palkitsee.
esittäjän oma olemus puhuu. Some-maailma palvelee tiedonKun on itse läsnä, raottaa omaa kulussa, mutta itse sain nuorilta
sieluaan, myös yleisö avautuu, positiivista palautetta siitä, että
kiteyttää Esa Pyöriä. - Vanhan- laitoin heille postitse kirjeen!
Johtava nuorisotyöntekijä ei
aikaiset, henkilökohtaiset kertomukset hiljentävät.
panisi some-ähkyn keskellä pa- Myönteinen kohtaaminen hakseen pientä sähkökatkostasaattaa olla avain siihen het- kaan.
keen, kun asiat oikeasti kiin- - Silloin joutuisi itse tekemään
nostavat, täydentää Ulla-Riitta ja huomioimaan myös toisen. Se
Kautonen.
toisi yhteisöllisyyttä ja vähentäisi
Myös Heikki Sorjonen korostaa valittamista. Somea tulisi hyödyntää yhteiseksi hyväksi.
esimerkin voimaa.
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Musiikki ja laulu ovat yksi rella. Kanttori ei voi unohtaa
kirkon tunnusmerkeistä. Sillä hetkeä, jolloin housunsauma
on ihmeellinen voima ja se lä- rusahti yleisön edessä ”vyöstä
päisee kaiken seurakunnallisen vyöhön”.
toiminnan. Turhaan ei Esa Pyö- - Kumarruin laittamaan kororiä mainitse yhdeksi tärkeim- ketta soittopenkin alle. Urkumistä tehtävistään olla lähellä penkillä vuosien varrella haperihmistä ja tuottaa monipuoli- tuneet ompeleet olivat tiensä
sesti itseä ja muita koskettavaa päässä, Esa nauraa.
musiikkia.
Rippileireillä musiikki ra- Eläkkeelle siirtyvien yhteys
kentaa yhteyttä ja auttaa hil- seurakuntaan ei katkea. Työ
jentymään kristillisen sanoman on ollut palkitsevaa ja myös
elämäntapa. Heikki Sorjonen
ääreen.
- Leiriläisistä saa usein koottua jatkaa osa-aikaisena työntekipieniä bändejä, jotka esiintyvät jänä. Ulla-Riitta Kautosta siillanvietoissa ja leirinuotioilla. too Enonkosken luostariyhteiMyös yhdessä laulaminen on sön varapuheenjohtajan ja toiminnasta vastaavan pesti, joskin
tärkeää.
Nuoren seurakunnan vei- patikkapolut ja luonnon rauha ja hiljaisukirjasta
suus houvirsikirjaan
kuttavat.
noussut
Esa Pyöriä
”Onneni
keskittyy
on olla HerOn tarjottava
siihen, miraa lähellä”,
erilaisia
kä tuntuu
on kantmahdollisuuksia
syvimmältä
torin mutoimia yhdessä
elämäntehkaan noustävältä eli
sut nuorten
toisten hyväksi.”
musiikin
kestosuosiHeikki Sorjonen
tekemiseen.
kiksi.
Myös laivakuraattoJokaisen
rina seilaauralla helmiä ovat olleet myöhemmät minen jatkuu.
Kaikille kirkon työtä jatkavilkohtaamiset nuorten tai kuorolaisten ja konsertissa kävijöiden le he toivottavat iloa ja voimia
kanssa. Ajatusten vaihtaminen kulkea Kristuksen viitoittamalja hyvä palaute ehkä vuosien- la tiellä lähimmäistä arvostaen,
kin jälkeen on korostanut oman kannustaen ja kuunnellen.
- Kuunnelkaa paljon, olkaa hiltyön merkittävyyttä.
Monenlaisia kommelluksia- jaa ja kuulkaa! Omat puheet eikin on sattunut matkan var- vät ole päämäärä.
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