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”Nyt seimellesi seisahdan,
oi Jeesus, autuuteni,
ja maahan asti kumarran
Herralle, luojalleni.”
Virrestä 25

Siunattua adventin aikaa!
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Kastettuja:
Vili Oliver Karjalainen, Ronja Aurora Rouhiainen, Ohto Aleksanteri
Varneslahti.
Vivian Edith Adolfina Karhu (En),
Iiro Iivari Karvinen (En), Iiro Arvo
Antero Rönkkönen (En).
Juuli Henriikka Korhonen, Toma
Pekka Juhani Niemi.
Eero Alvar Laamanen (Pu).
Liinu Unni Alina Lemettinen, Alpo
Kalevi Niiranen.
Emilia Iida Maria Luukkainen
(En).
Alisa Sara Johanna Juuti (Pu).
Elna Amalia Matikainen, Markus Emil Rissanen, Aatu Eemeli Ruottinen, Emilia Eeva Anneli
Muttonen.
Amanda Linnea Karoliina Finér,
Joel Kristian Kokko, Antti Matias
Komulainen, Viola Anneli Kotola,
Emil Juhani Uolevi Pitkänen.
Nestori Matinpoika Suhonen
(En).
Eero Antero Meuronen, Aatu Ilmari Olavi Pöllänen, Jerry Jalmari Ärväs.
Antto Ukko Johannes Laamanen (Sr).
Hilja Lempi Anneli Paintola (Ke).

Terroriuutiset, pakolaiset ja joulun sanoma
Olemme kulkeneet alkaneeseen adventtiaikaan pimeän marraskuun
keskellä. Samalla olemme kulkeneet
myös toisenlaisen pimeyden keskellä.
Tuo pimeys on näyttäytynyt uutisina
sodista, väkivallasta ja terrori-iskuista.
On näyttänyt ja tuntunut siltä, että rauhattomuus ja viha saavat yhä
enemmän sijaa maailmassa. Ne tulevat
lähelle meitä ja nostavat ahdistusta ja
monenlaisia kysymyksiä.
Pariisissa tapahtuneet terrori-iskut
järkyttivät Eurooppaa ja myös omaa
turvallisuudentunnettamme. Tiedämme Suomen olevan vielä turvallinen
maa, mutta moni pelkää väkivallantekojen leviämistä meillekin. Euroopan ytimessä tapahtuneiden terroriiskujen rinnalla monet vastaavat tapahtumat muualla maailmassa jäävät

vähemmälle huomiolle. Kysymys on
kuitenkin samanlaisesta ihmisten kärsimyksestä. Se on vain meille turvallisiin oloihin tottuneille ollut tähän
asti jotakin, jota ei pitäisi tapahtua
keskellämme.
Jo ennen mainittuja iskuja pakolaisten virta Eurooppaan ja myös meille
herätti paljon huomiota ja keskustelua. Pakolaisuuteen liittyvä ongelmat
pitäisi ratkaista siellä, mistä joudutaan
lähtemään sotaa ja epäinhimillisiä oloja pakoon. Se on näyttänyt toivottomalta, mutta ponnisteluja ongelmien
ratkaisemiseksi on jatkettava.
Omat talousongelmamme ja terrorismin pelko ovat nostaneet myös
kriittisyyttä pakolaisia ja heidän auttamistaan kohtaan. Kristittyinä ja seu-

Toisena adventtisunnuntaina 6.12.
vietetään itsenäisyyspäivän jumalanpalvelusta Savonlinnan kirkoissa.
Pyhän aiheena on

Avioliittoon
kuulutettuja:
Juho Mikko Santeri Sairanen ja
Henna Maaret Nykänen.
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”Kiitos isänmaasta”
Päivän Raamatun tekstejä ovat mm. 5. Moos.
8:10-17, Jaak. 3:13-18 ja Matt. 20:25-28.

rakuntina tehtävämme on kuitenkin
toimia hätään joutuneiden ja kotinsa
menettäneiden auttamiseksi. Meitä
ohjaavat Jeesuksen opetukset ja esimerkki. Jo Vanhassa testamentissa annettiin kehotuksia muukalaisten hyvästä kohtelemisesta. Viranomaiset
tekevät oman työnsä turvapaikka-asioissa ja turvallisuutemme hyväksi.

Adventin sanoma kertoo kansansa
keskelle tulleesta Kristuksesta, jossa
Jumalan valtakunta murtautui maailmaan. Joulun sanoma on rauhan ja
rakkauden sanoma. Jumalan rakkaus
tarkoittaa pelastusta Kristuksessa. Se
tarkoittaa myös sitä, että toteutamme
monin eri tavoin rakkautta tässä vihan ja väkivallan maailmassa.

***

Ilosanoma Rauhan Ruhtinaasta ja
rakastavasta Jumalasta on tarkoitettu
kaikille kansoille.
Kun me otamme sen vastaan, lähdemme samalla taisteluun rauhan ja
rakkauden puolesta.

Alkaneena adventtiaikana laulamme jälleen kauneimpia joululauluja. Tänä vuonna Kauneimmat
joululaulut keräyksen kohteena on
rauhan edistäminen muiden muassa
koulutuksen sekä elinolojen edistämisen ja ihmisoikeuksien parantamisen
kautta.

Rukoilemme rauhaa
myös koko maailmaan,
että kaikki kansat pian
saavat isänmaan.
Sinä, Herra,
saatat mielet avartaa,
että ymmärrämme:
on yhtä koko maa.
(Virsi 581)

Tervetuloa jumalanpalvelukseen!

Siunattua adventtiaikaa ja tulevaa
joulujuhlaa!

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

Onko Jumalasta mahdollista puhua, vaikkei hänen olemassaoloaan voi pitävästi todistaa? Kyllä
on. Ja Jumalasta täytyy puhua.

puhe voivat kohdata, niin ettei
koulutetun länsimaisen ihmisen
tarvitsisi tuntea uskovansa paimentolaisten satuihin.

Näin vakuuttaa kirkkoherra
Sammeli Juntunen uudessa
kirjassaan Jumalasta VOI puhua! (Perussanoma).

Muutosta tarvitaan siksikin, että inhimilliset kokemukset syyllisyydestä, kuolemanpelosta ja
onnettomuuksista samoin kuin
toisaalta kokemukset totuudesta, hyvyydestä ja kauneudesta
saavat tuntemaan avuttomuutta
ja pohtimaan Jumalaa.

Sen mukaan mikä tahansa ympäripyöreä uskonpuhe ei kuitenkaan ole puhetta Jumalasta.
Usein puhe on puhetta ihmisestä itsestään. Kirja opastaakin kääntämään painopisteen
Jumalaan.

Niinpä jumalapuheeksi eivät riitä vain amatöörien verkkokeskustelut tai kirkon puhe sosiaalisesta auttamistyöstä tai pelkkä puhe inhimillisistä pyhyyden
kokemuksista, sisäisistä arvoista
tai jumalakuvista.

Viime kirkollisvaalien slogan
”usko hyvän tekemiseen” saa sekin Juntuselta kritiikkiä, koska
se siirtää fokuksen pois Jumalasta, kaiken luojasta ja maailman vapahtajasta.
Juntunen esittää pamfletissaan,
että kirkko astuisi epämukavuusalueelle ja alkaisi käydä
jumalapuhetta itse luoja-Jumalasta julkisesti, ymmärrettävästi
ja inhimillisin sanoin.
Oppaassa on askelmerkit: Jumalasta on mahdollista puhua
kaiken luojana, Jeesus Nasaretilaisen ja ylösnousemuksen
kautta.

Kirkkoherra Sammeli
Juntunen on kirjoittanut kirjan siitä, miten
Jumalasta voi puhua.
Juntunen toivottaa teoksellaan erilaiset sanankuulijat kylmästä
kirkon porstuasta lämpimään kirkkosaliin
kuulemaan puhetta Jeesuksen sovitustyöstä.

Rauha. Vapaus.
Oikeudenmukaisuus.
Huolenpito.
Näitä rukoilemme sunnuntain jumalanpalveluksessa, näistä kiitämme, ja
näiden rakentamiseen pyydämme voimia ja viisautta. Samalla kun iloitsemme isänmaamme itsenäisyydestä,
meitä muistutetaan siitä, että kristityn
vastuu ulottuu myös muukalaisiin ja
Jumalan rakkaus ylittää kaikki rajat.

Tauno Kalervo Härkänen 90v, Taimi Helena Kohonen 84v, Rainer
Jaakko Antero Tuovinen 76v, Jouko Olavi Karjalainen 75v.
Markku Juhani Mononen 68v
(Sr).
Kirsti Maria Turtiainen 87v (Ke),
Lauri Petteri Pölönen 78v (Ke),
Pirkko Liisa Marjatta Närvänen
75v (Ke).
Hilja Annikki Haverinen 81v (Pu).
Pirkko Annikki Auvinen 95v, Aune
Elina Lampinen 92v, Annikki Miettinen 89v, Erkki Juhani Liukko 82v,
Soili Sinikka Kurki 71v, Kaija Anneli Pellinen 70v.
Teuvo Laamanen 95v (Sr).
Saara Inkeri Marjatta Koponen
65v (En).
Aulis Kullervo Pitkonen 85v (Ke),
Rauno Jouko Pekka Pennanen
66v (Ke).
Ebba Kyllikki Hovi 94v (Pu).
Vilma Elina Mortamo 89v, Kerttu
Kaarina Friberg 84v, Eeva Liisa
Karvinen 81v, Kaija Liisa Irmeli Lehti 63v.
Kirsti Rask 94v, Helvi Katriina Valtonen 92v, Pirkko Hellevi Nyrhinen
84v, Pentti Kalevi Torpakko 82v,
Seppo Samuli Poropudas 72v,
Juhani Antero Viinanen 71v, Tarja
Anita Puurtinen 53v.
Helvi Katriina Sairanen 86v (En).
Leena Orvokki Hirvonen 75v (Ke),
Lassi Ilmari Partonen 58v (Ke).
Eila Annikki Virolainen 87v (Pu).
Eeva Liisa Lampinen 96v, Impi
Eliina Tynkkynen 88v, Esko Aleksi Hartikainen 82v, Eija-Riitta Turtiainen 62v.
Aili Unelma Behm 93v (Sr).
Raija Hilkka Anneli Makkonen
86v (En).
Reino August Raunila 77v (Ke).
Taito Aatos Tynkkynen 96v (Pu).
Valto Kalevi Laamanen 87v, Kirsti
Kaarina Siitonen 84v, Heikki Juhani Kinnunen 81v, Maija Kaarina Sairanen 74v, Voitto Tapio
Hirvonen 67v, Toivo Olavi Timonen 66v.
Pentti Juhani Hienonen 66v (En).
Eino Kalle Hämäläinen 95v (Ke),
Keijo Einari Karjalainen 81v (Ke).
Helmi Annikki Hyvärinen 72v
(Pu).
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SAVONLINNAN
SEURAKUNTA

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
savonlinnanseurakunta.fi/verkkokirkko
Alkoholiton ehtoollisviini Tuomiokirkossa joka kuukauden 1. sunnuntaina.
Muita tapahtumia
Yhteislaulutuokio ma 14.12. klo
13 Kellarpellon seurakuntatalossa, Aapelintie 7, ja ti 15.12. klo 13
Pääskylahden seurakuntatalossa, Kaartilantie 62.
Sanan, laulun ja rukouksen äärellä ma 7.12. klo 18 Säämingin
seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4. ”Sinua Kristus odotamme”, adventtijuhla. Mukana mm. Juha Hasanen ja Sammeli Juntunen.

Messu su 6.12. klo 12 Pääskylahden
kirkossa, Kaartilantie 62.
Messu 13.12. klo 13 Oravin rukoushuoneella, Kiramontie 3.

¤
Enonkosken
kappeliseurakunta

Oikotie 10, 58500 Punkaharju

JOULUMYYJÄISET

Papin päivystys ma klo 9-11.
Huom! Ma 7.12. ei päivystystä, päivystys ti 8.12.
Aluekappalainen Pekka Auvinen tavoitettavissa myös muina
aikoina, p. 044 7768 050.

la 12.12. klo 9-12 seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17.

Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Papin päivystys ma klo 9-12.
Huom! 7.1. alkaen torstaisin klo
9.30-12.30.
Aluekappalainen Marjaana Härkönen, p. 050 3100 191. Seurakuntapastori Sari Vauhkonen, p. 050
3100 190.

Seurakunnan perinteiset

Alkuhartaus klo 8.45 lähetyssihteeri Sakari Seppälä.

Seimijuhla
Haukiniemessä itsenäisyyspäivänä 6.12.
- valot seimellä Loikkasen saranin
päädyssä syttyvät klo 16, Juvolantie 1946
- seimeltä lähtee lyhtykulkue (oma lyhty mukaan) juhlaan Ikolan talolle, Juvolantie 1878.
- juhlassa hartaus, monenlaista ohjelmaa ja tarjoilua
Järjestää: Haukiniemen talkooväki ja
seurakunta
-----------------

Ekumeeninen
jouluhartaus
joulupäivänä 25.12. klo 9.30 Haukiniemen tsasounalla, Juvolantie
1968
Ortodoksinen maallikkohartaus Meeri Jolkkonen.
Luterilainen hartaus Ville Särkkä ja
Helena Strand.

¤
Kerimäen
kappeliseurakunta
Urheilukuja 2, 58200 Kerimäki
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.
Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

¤
Savonrannan
kirkkopiiri
Pappilantie 17, 58300 Savonranta
Aluekappalainen Jaakko Parkkinen, p. 044 7768 049.
Papin päivystys ma klo 9-12.
Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Savonlinnan seurakunta järjestää yhdessä alueen muiden seurakuntien ja yhdistysten kanssa työttömien ja vähävaraisten itsenäisyyspäivän juhlan su 6.12. Linnalan
juhlasalissa, Sotilaspojankatu 7.
Juhla alkaa klo 12 ja sen jälkeen on ilmainen ruokailu.
Ohjelmassa on mm. kaupunginjohtajan juhlapuhe, musiikkia ja yhteislaulua. Tarjolla keittolounas, jälkiruoka ja
kakkukahvit.

Jumalasta VOI puhua! on kirjoitettu papeille mutta myös muille
kiinnostuneille.
Jumalan voi tavoittaa tavallisilla sanoilla. Sitä varten Suomen
papit ja kristityt yleisemminkin
tarvitsevat retorisen Jumalasta
puhumisen oppaan lisäksi myös
teologisen Jumalasta puhumisen
oppaan.

Pohdinta siitä, miten Jumalasta
voi puhua, heräsi Juntusen mielessä jo teologian fuksiluennolla, jossa Eero Huovinen siteerasi Karl Barthia. Myöhemmin
vauhtia antoi Juhana Torkin retoriikan opas Puhevalta.

Jumalapuheen sanastoa
SANA: Kristinuskon peruskäsite, logos. Isolla kirjoitettuna
Sana tarkoittaa Jumalaa, jumalallista viisautta ja Jeesusta.
ARMOTALOUS: Paavali puhui armon taloudenhoidosta.
Armotalouden perusta on Kristuksen sovitustyössä – ei
ihmisen kyvyssä tehdä eettistä hyvää.
INKARNAATIO: Jumalan tuleminen ihmiseksi Jeesuksessa. Tämä on tuotava nykykulttuuriin ihmisläheisesti.
KONDESKENSSI: Jumalallinen alas laskeutuminen. Perusta Jumalasta puhumiselle. Ihmissanat voivat tavoittaa
Jumalan, jos ne puhuvat Jeesuksesta, jossa Jumala ja ihminen ovat yhdistyneet.

Seija Forsström

Itsenäisyyspäivä
su 6.12.
Klo 10 messu Tuomiokirkossa, Savonlinnan
Mieslaulajat. Kunniakäynnit ja seppeleiden laskut
Kirkkopuiston sankaripatsaalla ja Talvisalon sankarimuistomerkillä. Klo 13 juhla seurakuntakeskuksessa, juhlapuhe rehtori Reima Härkönen.
Su 6.12. klo 10 jumalanpalvelus Enonkosken
kirkossa. Seppeleenlasku sankarihaudoille. Juhla seurakuntatalossa.
Su 6.12. klo 10 messu Kerimäen Talvikirkossa,
kirkkokuoro. Messun jälkeen kunnianosoitukset
sankarihaudoilla sekä tarjoilu ja juhla B-koululla.

Työttömien ja vähävaraisten
itsenäisyyspäiväjuhla

Papit ovat Jumalasta puhujina
Kristuksen ja hänen apostolisen
kirkkonsa asialla, eivät omia näkemyksiään puhumassa.

Hän viittaa professori Lauri
Thurénin esitykseen kylväjävertauksesta: ”Siemen on oltava oikeata” ja ”Sanan tuojan jalkojen
on oltava suloiset.”
Puhujan tulee tuntea teologista traditiota ja ymmärtää uskon
ydinkohdat. Hänen pitää uskoa
asiaansa ja vielä osata kohdentaa
sanansa erilaisille yleisöille.

¤
Punkaharjun
kappeliseurakunta

Kirkkotie 8, 58175 Enonkoski

Ydinkohtia pohditaan useissa
luvuissa. Juntunen esittää, että
vaikka Jumalaa ei voi todistaa,
on hänestä jälkiä luomakunnassa. Kristuksessa taas ylittyy
luojan ja luodun välinen metafyysinen kuilu. Jeesuksessa
Jumala on tullut itse yhdeksi
luoduistaan.

Juntunen viestii, että jumalapuheemme kaipaa sekä teologista tietämystä että retorisia
taitoja.

Kuolleita:
Aino Vihavainen 99v, Meeri Mirjam Suomalainen 92v, Maija
Valkeapää 91v, Pentti Johannes
Pentikäinen 81v, Sirpa Liisa Saajanlehto 61v, Pirkko Helena Valtonen 57v.
Vuokko Kaarina Happonen 79v
(Ke).
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Sammeli Juntunen
haluaa rohkaista puhumaan Jumalasta

Teos tarjoaa perusteita muutokselle. Se kartoittaa myös
aluetta, jossa tiede- ja uskon-

Toivo Loikkanen

SEURAKUNTAUUTISET

Klo 10 jumalanpalvelus Punkaharjun kirkossa, Mieslaulajat. Kunniakäynti klo 9 Vuoriniemen
sankarihaudoilla ja jumalanpalveluksen jälkeen
kirkonkylän sankarihaudoilla. Juhla ja juhlakahvit
ja musiikkihetki seurakuntatalossa.
Su 6.12. klo 10 messu Savonrannan kirkossa.
Saarnaa rovasti Jorma Marjokorpi. Kunniakäynnit sankarihaudoilla. Kahvitarjoilu ja juhlaohjelma
seurakuntakodissa. Järj. Savonrannan aluejohtokunta ja -kirkkopiiri, Säimen-Sönkkä kyläyhdistys
ry ja Oriniemen maa ja kotitalousseura.

…että Sana leviäisi
Kaunis, huovuttamalla tehty
joulukuvaelma johdattaa Tuomiokirkkoon kulkijat eteisestä
kirkkosalin puolelle. Lahtelaisen
Maija-Liisa Kutvosen kädentyö
on esillä ensimmäisestä adventis-

ta loppiaiseen. Seinänmittaisesta
teoksesta löytyvät kaikki jouluun
johdattavat Raamatun tapahtumat lähes satapäisestä lammaslaumasta jouluseimeen.
- Haluan, että Sana menee eteen-

päin, kertoi lastenhoitajana ja
kotiseurakuntansa pyhäkoulunopettajana elämäntyönsä tehnyt
Maija-Liisa kootessaan työtään
talkoohengessä Tuomiokirkon
eteisessä.

Maija-Liisa Kutvonen on tehnyt
myös vastaavanlaisen pääsiäisaiheisen huovutustyön. Työt ovat
kiertäneet eri seurakunnissa Viroa myöten.

4 SEURAKUNTAUUTISET
Virkistystä virrestä
Kanttori Katariina Kokkonen
on tänä vuonna tutustuttanut
seurakuntalaisia eri vuodenaikoihin sopiviin virsiin. Maalis-,
suvi-, loka- ja marrasvirret ja jopa unikeonpäivän virret ovat tulleet tutuiksi yhteislauluilloissa
eri puolilla kaupunkia.
- Vuodenaikavirret sekä kirkkovuoden pyhiin liittyvät virret tarjoavat ammennettavaa
useammankin illan aineksiksi,
kanttori kertoo.

- Lisäksi hienoja ja eri aikoihin
liittyviä ajankohtaisia ja koskettavia virsiä löytyy kaikkialta virsikirjastamme.
Virsi-illoissa kävijät ovat saaneet toivoa myös omia virsiään.
Kanttori on päässyt ”hulluttelemaankin” mm. laulattamalla
omia sovituksiaan.
Oman uskollisen ydinjoukon
lisäksi mukana on ollut myös
satunnaisia kävijöitä. Adventtivirsiä Tuomiokirkon parvella
oli laulamassa 45 seurakuntalaista.

Unikeonpäivän virret lienevät
monelle uusi ulottuvuus.
- Äkkiseltään ajatellen unikeonpäivä vie ajatukset hengelliseen
valvomiseen tai nukkumiseen tai
sitten ihan ruumiilliseen lepoon,
jolloin voi miettiä, sopisivatko
päivään paremmin aamu- vai iltavirret, kanttori selventää.
Unikeonpäivällä on kuitenkin
kirkolliset juuret.
- Se on vanha kristillinen merkkipäivä, jolloin muistettiin
Efesoksen seitsemää unikekoa.
Legendan mukaan seitsemän
nuorta miestä piiloutuivat vai-
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nojen aikaan n. vuonna 250
erääseen Efesoksen ulkopuolella
sijaitsevaan luolaan ja siellä nukahdettuaan heräsivät vasta lähes
200 vuotta myöhemmin.
- Tuota kertomusta ajatellen
oiva unikeonpäivän virsi voisi
olla 517 ja erityisesti sen 4. säkeistö: Herra, kädelläsi uneen
painan pään, kutsut ystäväsi lepäämään.
Adventtina 2016 seurakunnat
saavat laulettavakseen virsikirjan lisävihkon. Lisämateriaaliin
hyväksyttiin 79 suomenkielis-

tä ja 147 ruotsinkielistä virttä.
Kuuteen aihealueeseen jakautuvassa vihkossa on ainakin yksi
adventtivirsi, Oi saavu jo, Immanuel. Mukaan on päässyt useita
hengellisiä lauluja, esimerkiksi
Jeesus, Jeesus, kuule rukoukseni,
Suojelusenkeli, Nousta sain aamuun (Morning Has Broken)
ja Oi ihmeellistä armoa (Amazing Grace).
- Oli ilahduttavaa todeta, että Jaakko Löytyltä on mukaan
päässyt neljä sävelmää, tutuimpana Kahden maan kansalainen.

Adventin polku jouluun
1. adventti
Uusi kirkkovuosi
ja Hoosianna-virsi
Ensimmäinen adventti on aina
odotettu pyhäpäivä, koska se
aloittaa joulun odotuksen. Tosin meillä joulukadut tai ”joulu
avataan” jo kaupungeissa viikkoa
tai kahta aikaisemmin. Ensimmäinen adventti aloittaa uuden
kirkkovuoden.
Adventin alkaessa alkaa neljän adventin ja neljän kynttilän
matka jouluun. Seurakunnissa
kyselemme joskus sitä, että miten elämme adventin sanomaa,
kun joulua juhlitaan monesti jo
ennen varsinaista joulun koittamista. Ennen oli elämässä toisin
ja adventtiaika oli vielä usein tavallista arkea. Silloin joulukin
tuntui suurelta juhlalta ja siitä
jaksettiin nauttia loppiaiseen
saakka.
Kirkkovuosi on seurakunnan
jumalanpalvelus- ja rukouselämän punainen lanka. Se tuo
sen eri pyhien ja juhla-aikojen
kautta eteemme koko Jumalan
pelastushistorian. Se on muotoutunut meille erityisesti läntisessä kristikunnassa vuosisatojen
ajan nykyiseen muotoonsa. Se
muodostuu kolmen juhla-ajan
eli joulun, pääsiäisen ja helluntain ympärille. Pääsiäinen on
sen keskus.
Ensimmäisenä adventtina kerrotaan Jeesuksen ratsastuksesta
Jerusalemiin. Sen aihe on evankeliumikirjassa ”Kuninkaasi tulee nöyränä”. Näin 1. adventin
evankeliumi liittää adventin ja
joulun pääsiäiseen. Muistamme,
että palmusunnuntaina on esillä
sama evankeliumikertomus.

Koko adventtiaika kuuluttaa
Kristuksen tuloa eri näkökulmista. Ensimmäinen adventti
kertoo, että hän tulee nöyränä
kansansa keskelle tuomaan pelastuksen. Päivässä on paljon iloa
ja valoa ja adventtipaasto alkaakin vasta toisesta adventista.
Kirkkovuoden alussa laulamme meille tutun ja rakkaan
Hoosianna-hymnin tai virren.
Liitymme niihin ihmisiin, jotka ottivat Jeesuksen aikoinaan
vastaan levittäen palmunoksia
ja vaatteita hänen tielleen ja
huutaen hoosianna-huutoa. Se
tarkoittaa: Herra, auta! Herra,
pelasta!

lemaan heitä pahan vallalta. Jos
Jeesuksen syntymää ympäröivät
vaatimattomat olot, Kristuksen
paluu on toista maata.
Raamatun erilaisista kuvauksista piirtyy maisema, jossa on
jytinää ja välkehdintää. Häikäisevää valoa. Ei jää epäselväksi,
millainen valta Kristuksella on
kaikkeen, mitä on. Olivat kyseessä sitten ihmisten sydämet
tai fysiikan lait. Oikeudenmu-

3. adventti
Tien raivaamisen
adventti
Kolmas adventtisunnuntai on
tien raivaamisen adventti. Pyhän
aihe evankeliumikirjassa kehottaa: Tehkää tie kuninkaalle! Päivän raamatullisena hahmona on
hieman yllättäen Johannes Kastaja, joka oli Jeesuksen edelläkä-

2. adventtisunnuntai
Tulevaisuuden
odotusta
Tänä joulun odotuksen aikana
juhlimme yhtä aikaa itsenäisyyspäivää ja toista adventtisunnuntaita. Niitä yhdistää yksi sana:
odotus.
Suomi odotti itsenäisyyttään kauan. Suomi myös odotti rauhan aikaa. Monet perheet
myös odottivat läheisiään rintamalta.
Toisena adventtisunnuntaina
odotetaan toki joulunaikaa ja vaatimattomaan seimeen syntynyttä
Vapahtajaa. Mutta saattaa yllättää, että toisena adventtina saammekin välähdyksen tulevaisuudesta. Odotamme tulevaisuutta,
jossa Kristus saa sen kuninkuuden ja kunnian, joka hänelle olisi
kuulunut jo ensimmäisen joulun
aikaan. Olihan hän Jumalan Poika. Kristinuskon mukaan Kristus
tulee takaisin maan päälle, pitämään omistaan huolta ja suoje-

kaisuus toteutuu silloin täydellisesti ja Jumala valjastaa kaiken
- alkeishiukkasista kosmoksen
mahtavimpiin voimiin - maailmankaikkeuden Kuninkaan
kunniaksi.
Toisena adventtisunnuntaina
voimme rukoilla: ”Kristus, olet
kaikkeuden Kuningas! Kiitos,
että rakastat minua. Pidä minusta huolta siihen päivään saakka,
kunnes palaat luokseni. Miten
ikinä se tarkalleen tapahtuukaan. Aamen.”

vijä ja siten tien raivaaja hänelle
ja pelastuksen sanomalle.
Johannes Kastaja on kirkkovuodessa esillä juhannuksena ja
kolmantena adventtina. Hän oli
parannuksen saarnaaja ja hänen
sanansa Jeesuksesta tiivistävät
sen, mitä varten joulun Lapsi
tuli maailmaan. Johannes osoitti
Jeesusta ja sanoi: Katso, Jumalan
Karitsa! Johannes kuulutti profeettojen lupausten täyttymistä
ja viittasi Jeesukseen.
Kolmannen adventin sanoman pohjalta pohdimme, miten me raivaamme tietä Kristukselle ja oikealle joululle. Miten
raivaamme sydämissämme tilaa
Jeesukselle ja miten uusi elämä
näkyy elämässämme? Tähän
liittyy kolmannen adventin latinankielinen nimitys adventus spiritualis et sanctificationis,
”hengellinen adventti”.
Elämässä ja myös joulun valmistelussa on paljon asioita,
myös turhia asioita. Kolmannen adventin virsi 7 tiivistää
hyvin sen, miten teemme tietä
Kuninkaalle, miten raivaamme
tien Jeesukselle. Virren 2. säkeistössä laulamme: ”Suurelle
vieraallenne nyt tietä raivatkaa
ja portit sydäntenne hänelle aukaiskaa. Tie tehkää suoraksi. Te
laaksot kohotkaatte, te vuoret
vaipukaatte aukeiksi, sileiksi.”.

Kolmas adventti raivaa tietä
Jeesukselle ja ilosanomalle myös
kauneimpien joululaulujen pyhänä. Laulamme sitä itsellemme
ja toisillemme!

4. adventti
Herran syntymä
on lähellä
Mietitäänpäs hetki Mariaa – ei
mitä tahansa niistä tuhansista
Marioista, joita meillä Suomessakin on, vaan neitsyt Mariaa.
Hän asuu pienessä kyläyhteisössä ajanlaskun alun tienoilla.
Hän on raskaana, mutta ei naimisissa (aijaijai). Kyllä ihmiset
puhuvat, kun hän kulkee kylillä
vatsa pystyssä, sulhasensa käsipuolessa.
Marian aika lähestyy ja edessä
ovat jännät paikat. Ei ole pitkälti
siihen, kun hänen on kohdattava
synnytyskivut. Ei edes voi olla
varma, missä sitä päätyy synnyttämään, kun on vielä tämä
verollepano, jota varten täytyy
matkustaa. Ties missä ojanpenkassa hän saattaa joutua lapsensa
toimittamaan maailmaan.
Kaiken tämän lisäksi mielessä
pyörivät enkelin sanat siitä, että syntyvää lasta sanotaan Korkeimman Pojaksi. Enkelin viesti

tuntuu uskomattomalta, mutta
kävivät monet muutkin asiat siitä
toteen. Millaista on olla Korkeimman Pojan äiti? Millaisen elämän
hän mahtaa elää? Voisi kuvitella,
että haasteet ovat erilaiset kuin
ihan tavallisten lasten äideillä.
Onhan sitä huolta ja murhetta
varmasti ollut, mutta tuskin Jumala olisi valinnut Mariaa Kristuksen äidiksi, jos tämä olisi vain
ryytynyt stressissään. Lapsen syntymään liittyy paljon muutakin
kuin huolta ja jännitystä. Lapsen
syntymää odottaa innolla koko
perhe. Kun lapsi viimein syntyy,
hän on pieni ihme, aivan ihanan
suloinen pikkainen kerä, jota on
vaikea katsoa hymyilemättä. Hän
pistää vanhempiensa ja muiden
läheistensä elämän uusiksi, eikä
hänelle voi olla siitä vihainen.
Häntä ei voi kuin rakastaa.
Marian odotus ja kristikunnan joulunodotus kulkevat käsi
kädessä. Me yhdessä odotamme sitä uutta, ihanaa vauvaa,
joka syntyy seimeen. Hän pistää uusiksi koko perheen, kristikunnan, elämän. Hän saa koko
perheensä hymyilemään. Kunpa
hän syntyisi jo...

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

Melodia ja teksti
koskettavat
Musiikinopettaja Mikko Seppäselle adventin aika merkitsee
joulun odotusta.
- Usein nämä neljä viikkoa ovat
töissä kiireisiä, ja muut jouluvalmistelut, kuten joulukorttien
lähettäminen, tahtovat minulla
jäädä viime tippaan.
Adventtimessussa tai -hartaudessa hiljentyminen tarjoaa
kuitenkin kiireiselle opettajalle
mahdollisuuden rauhoittua joulun sanoman äärelle.
Mikon mielestä adventin aika-

na on jopa helpompi suunnata
ajatukset Jeesuksen syntymäjuhlaan kuin itse jouluna, johon liittyy paljon muutakin tekemistä.
Nelihenkisen perheen näkyvin adventtiperinne on adventtikynttilöiden sytyttäminen.
- Myös muita jouluvaloja sytytellään ja pyrimme käymään
laulamassa Hoosiannan.
Te laaksot, notkot nouskaa, Nyt
sytytämme kynttilän ja Avaja
porttis, ovesi nousevat mielui-

simmiksi adventtiajan virsiksi.
- Ensimmäinen virsi on puhutteleva sekä melodian että tekstin
osalta. Virsi kertoo Jeesuksen kuninkuudesta ja toisaalta nöyryydestä. Erityisesti 4. ja 5. säkeistö
puhuttelevat tässä mielessä, teksti
on läpitunkevan väkevää. Minulle rakkain versio löytyy ruotsalaisen pianistin, Anders Widmarkin, Psalmer-levyltä.
Nyt sytytämme kynttilän on tuttu jo päiväkerhoajoilta.
- Siksi varmaan niin rakkaaksi
tullut, Mikko naurahtaa.
Lastenlaulun tapaan kirjoitettu
melodia ja yksinkertainen teksti
koskettavat.
- Ne tuntuvat turvallisilta tässä
kuohuvassa ajassa. Virsi ilmentää Jeesuksen sanoman lapsen-

omaisuutta: Pelastussanoma aukeaa parhaiten, kun pyrimme
ymmärtämään sen lapsen lailla,
ilman aikuisen järkeilyä.
Viimeisessä virressä musiikkimiestä viehättää tietty ikiaikaisuus melodian kulussa.
- Melodia ei liiku kovin laajalla
alueella, mutta tavoittaa silti voimakkaita tehoja tekstin tueksi.
Melodia ei ole ennalta arvattava, minkä vuoksi sitä on vähän
opeteltava laulamisen onnistumiseksi.
Virsi on käynyt komitean uudistettavana 1980-luvulla, mutta
teksti tavoittaa silti sanavalinnoillaan vanhan virren ytyä.
- Jos adventtimessun aloitusvirttä valittaisiin, olisi tämä yksi suosikeistani.

Adventin ajan messut
ja hartaudet antavat
Mikko Seppäselle
mahdollisuuden
suunnata ajatukset
Jeesuksen syntymäjuhlaan.

Mariorvokki Marangin joulun odotuksessa näkyy monikulttuurisuus ja katolisuus.

Mariorvokki Marangi:

Adventtivirret kumpuavat
lapsuudesta
Viulunsoitonopettaja Mariorvokki Marangin juuret ovat sekä Suomessa ja Italiassa ja kun
aviomies on meksikolaissyntyinen, monikulttuurisuus näkyy
myös joulun odotuksessa. Nelivuotias tytär kasvaa rikkaisiin
jouluperinteisiin. Kotia aletaan
laittaa pikkuhiljaa joulukuntoon
ensimmäisen adventtisunnuntain tienoilla.
- Perinteisten joulukoristeiden
ja kynttilöiden lisäksi laitamme
pienen seimikuvaelman katolisen perinteen mukaan, ja Jee-

Tekstit: Toivo Loikkanen, Ville Särkkä ja Johanna Tykkyläinen

Virsi 1
Hoosianna

Virsi 2
Avaja porttis, ovesi

-hymnin ansiosta ensimmäinen adventtisunnuntai on vuoden suosituimpia kirkkopyhiä
Suomessa. Saksalaissyntyisen
Tukholmassa kuninkaallisen
teatterin musiikinjohtajana
toimineen Georg Joseph Voglerin (1749-1814) säveltämä uljas marssi löytyy nykyisin sekä
Suomen, Ruotsin että Norjan
virsikirjasta. Keskiaikaisen perinteen mukaisesti pyhäpäivän
evankeliumitekstissä kerrotaan
Jeesuksen ratsastamisesta Jerusalemiin. Jeesusta tervehti oksia ja vaatteita tielle levittänyt
ihmisjoukko hoosianna-huudoin. Heprean sana hoosianna
merkitsee ’auta’ ja sitä käytettiin
siunauksen toivotuksena otettaessa vastaan kuningasta. Vuonna 1795 kantaesitetty hymni
rantautui pian myös Suomeen.
Hoosianna-hymniä esittivät
ensimmäisenä adventtina aluksi kansakoululaiset, sittemmin
paikkakunnan laulutaitoisista
henkilöistä koottu Hoosiannakuoro. Näiden kuorojen monivuotinen toiminta johti monilla
paikkakunnilla kirkkokuorojen
syntyyn.

-virren teksti liittyy 1. adventtisunnuntain psalmiin: ”Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa,
ikiaikaiset ovet! Kirkkauden
kuningas tulee.” Virren saksankielisen alkutekstin runoili
1600-luvulla elänyt pappi Georg
Weissel Rossgartenin luterilaisen kirkon vihkiäisjuhlaan, jota
vietettiin 2. adventtisunnuntaina 1623. Meille virsi tuli 1701
käännettynä Jakob Arrheniuksen ruotsinnoksesta. Uppsalan
yliopistossa talousjohtajana ja
sittemmin historian professorina toiminut Arrhenius jätti
huomiotta alkutekstiin sisältyvän kolminaisuusaiheen ja korosti, että taivaan kuningas on
otettava vastaan ennen muuta
nöyrästi eikä vain riemuiten ja
ilovirttä laulaen. Sitä korostaa
myös meilläkin virteen liittyvä
oletettavasti ruotsalaista alkuperää oleva sävelmä.

Virret kertovat
Virsi 5
Te laaksot,
notkot, nouskaa
virren alku liittyy Jesajan kirjan profetiaan, joka puhuu tien
raivaamisesta, valtatien tasoittamisesta Herralle. Virren runoili 1790-luvun kenties suosituin
suomalainen runoilija Frans Mikael Franzén, joka vaikutti merkittävästi Runebergiin ja Topeliukseen. Hänen runoilemiaan
virsiä on virsikirjassamme viisi.
Aikanaan lapsitähtenäkin tunnetusta (ylioppilas 13-vuotiaana, maisteri 17-v, dosentti 20-v)
oululaissyntyisen kauppiassuvun
vesasta tuli sittemmin kirkonmies, professori ja akateemikko.
Virsiruno viittaa syntyaikansa tapahtumiin: lähetysharrastuksen
viriäminen (”Tee tietä Kristukselle keskelle kansojen”) ja Napoleonin vähemmän voittoisa
sotaretki Venäjälle. Sotien historia tarjoaa esimerkkejä siitä,
miten ”joukoin korskehin” aloitettu sota ei ole päättynyt hyvin.
Tällaista taustaa vasten Franzén
asettaa Kristuksen, joka ei saava mahtavasti, mutta kuitenkin

”kaataa kaikki vastustajansa”.
Evankeliumi tiivistyy kolmeen
sanaan: ”Hän voittaa kärsimällä.”
Ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen antaa pohjan adventin ja
joulun sanomalle. Virren ryhdikäs sävelmä juontuu saksalaisesta kansanlaulusta 1500-luvulta.
Suomessa sävelmä esiintyy ensi
kerran jo vuonna 1622.

Virsi 13
Nyt sytytämme
kynttilän
on alunperin seurakuntien lapsityöhön tarkoitettu adventtilaulu. Pyhäkouluissa, päiväkerhoissa
ja nyttemmin myös jumalanpalveluksissa sen laulaminen liittyy
tapaan sytyttää adventtikynttilät, sunnuntai sunnuntailta yksi kynttilä lisää. Laulun aiheena
on adventin pääteema: Jeesuksen
odottaminen ja joulun lähestyminen. Virren kirjoittaja on norjalainen arkkitehti ja runoilija Sirurd Muri (1927-1999). Muri
kirjoitti laulunsa ruotsalaisen
Emmy Köhlerin (1858-1925)
sävelmään. Sävelmä on meilläkin vanhastaan tuttu joululaulus-

sus-lapsi laitetaan seimeen jouluyönä. Näin haluamme opettaa
myös lapsellemme, minkä takia
joulua vietetään, ja mitä se tarkoittaa.
Mariorvokki tekee myös viulukeikkoja ja soittaa orkesterissa, joten joulun odotus näkyy
myös työssä.
- Jouluaiheisia lauluja soitetaan
ja on paljon erilaisia joulukonsertteja, joissa olen mukana.
Hoosianna, Nyt sytytämme
kynttilän sekä Tiellä ken vaeltaa
ovat nuoren äidin ja muusikon

mieluisimmat adventtivirret.
- Ne ovat minulle myös kaikkein
tutuimmat jo ihan lapsuudestani. Hoosianna on niin juhlava
sekä musiikiltaan että sanoiltaan, että laittaisin sen ykköseksi. Siinä kuuluu elämän ilo
ja riemu. Nyt sytytämme kynttilän- virressä on kaunis melodia
ja siinä kerrotaan kauniisti adventin ajasta ja lähenevästä joulusta ja sen odotuksesta. Tiellä
ken vaeltaa -laulun tunnen lapsi- ja nuorisokuoroajoilta; sitä
olenkin eniten laulanut.

ta Nyt syttyy valot tuhannet, johon
Emmy Köhler sepitti myös sanat.
Laulu sisältyy Ruotsin nykyiseen
virsikirjaan samoin kuin oman
kirkkomme ruotsinkieliseen virsikirjaan.

risomusiikin kulmakivi Nuoren
seurakunnan veisukirja. Näihin
ensimmäisiin vihkoihin sisältyi
myös Forsbergin sanoittamia ja
suomentamia tekstejä, niiden
joukossa Tiellä ken vaeltaa. Virkauransa lopun kirkkohallituksen ulkoasiain osastolla ja Wittenbergin Luther-keskuksessa
tehnyt Forsberg sepitti virren israelilaiseksi kansanlauluksi luulemaansa sävelmään. Sittemmin
selvisi, että laulun on säveltänyt
israelilainen suosittu lauluntekijä
Yossef Hadar (s. 1926).

Virsi 15
Tiellä ken vaeltaa
samoin kuin moni muu adventtivirsi on ajankohtainen sekä ensimmäisenä adventtisunnuntaina
että palmusunnuntaina. Virren
kirjoitti nuorena pappina vuonna
1967 Juhani Forsberg (s. 1939).
Hän toimitti kaksi ensimmäistä vihkoa Nuoren seurakunnan
veisuja (1967-68), joista kasvoi
ennen pitkää kirkkomme nuo-

Virsien taustatiedot koonnut Katariina Kokkonen.
Lähteet: Tauno Väinölä: Virsikirjamme virret, Wikipedia.
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N:o 6 joulukuu 2015
Savonlinnan seurakunta

Seurakunnat yhdistyvät
R

antasalmen seurakunnan
kirkkovaltuusto päätti
kokouksessaan 17. joulukuuta 2013 aloittaa liitosneuvottelut Savonlinnan seurakunnan kanssa. Selvitysten jälkeen
aloite kirkkohallitukselle lähti
viime vuoden joulukuussa ja
liitos toteutuu ensi vuoden
alussa. Savonlinnan seurakunta toivottaa uudet 3194
kappeliseurakuntalaista tervetulleiksi rakentamaan yhteistä
tulevaisuutta.
- Kristuksen kirkko on luonteeltaan yksi ja maailmanlaajuinen. Sen työ ja sanoma ihmistä rakastavasta Jumalasta
ei muutu mihinkään, vaikka
johtamisjärjestelmä muuttuu,
sanoo kirkkoherra Sammeli
Juntunen.
- Ymmärrän, että tästä huolimatta itsenäisestä seurakunnasta luopuminen aiheuttaa
surua, huolta ja epävarmuutta.
Tunne-elämälle on annettava
aikaa muutoksissa. Uskon, että yhdessä me selviämme tästäkin muutoksesta.
Messut Rantasalmella pidetään entiseen malliin ja samat
toiminnallisen puolen työntekijät jatkavat. Uusi kanttori
on tarkoitus valita virkaansa alkuvuodesta. Työyhteisön kannalta positiivista on,
että liitoksen jälkeen sijaisjärjestelyt sujuvat nykyistä
helpommin. Suurempi työyhteisö tarjoaa myös entistä
enemmän kollegiaalista tukea
ja mahdollisuutta yhteiseen
ideointiin.
Kirkkoherranviraston palvelut saa kuitenkin jatkossa
fyysisesti ainoastaan Savonlinnasta. Asiakirjoja saa toki
myös tilaamalla, puhelimitse tai sähköpostilla. Muita
sihteeripalveluja varten seurakuntatoimisto on avoinna
kerran viikossa.
- Tätä on tarkoitus jatkaa ainakin vuoden 2016 loppuun.
Työntekijöiden vuosilomien
aikana tähän ei ehkä pystytä.
Pappien päivystys on seurakuntatalolla kaksi kertaa viikossa, kertoo Juntunen.
Tähän asti maksuttomina
säilyneet rippileirit muuttuvat valtakunnallisen käytännön mukaan maksullisiksi ja

Johtavan
diakoniatyöntekijän
viikossa
riittää vauhtia
Mari Kulmala hoitaa yhteyksiä
moneen suuntaan

haudanhoitohinnat nousevat
hieman. Vastaavasti kirkollisvero laskee rantasalmelaisilta
2 prosentista 1,5 prosenttiin.
Tilavuokriin ei talousjohtaja
Kari Virtasen mukaan tarvitse toistaiseksi puuttua.
Kirkkovaltuustoon Rantasalmi saa kuusi edustajaa.
Yhdistymistä vastustaville
kirkkoherra muistuttaa, että liitos ei ole Savonlinnan
seurakunnallekaan mikään
lottovoitto. Suuri hallinnollinen yksikkö ei ole kaikissa
suhteissa paras mahdollinen.
Seurakunnan laajentuminen
rasittaa myös vastaanottavan
seurakunnan viranhaltijoita.
- Haluamme kuitenkin kantaa vastuumme ja olla mahdollistamassa sitä, että kirkko
toimii jatkossakin myös Rantasalmella. Toivotan rantasalmelaiset tervetulleiksi Savonlinnan seurakuntaan ja teen
työntekijöitten ja luottamushenkilöitten kanssa parhaani
sen eteen, että seurakunta voisi olla turvallinen ja kiinnostava hengellinen koti kaikille
sen jäsenille.

Katukysely Rantasalmella seurakuntaliitoksesta
1. Mitä mieltä olet liitoksesta?
Vaikuttaako se jotenkin elämääsi?
2. Terveiset päättäjille?

Siina Bogdanoff
1. Hyvä asia. Ei vaikuta elämääni ja tuskin kovin paljon kenenkään normaaliin elämään.
2. Rippileirit saisivat mieluummin pysyä Kaarnetsaaressa.

Mirja Saastamoinen
1. Luulen, että tuo hankaluuksia. Kuinka esimerkiksi hautojen
hoito järjestyy, pitääkö kaiken
mennä Savonlinnan kautta?
2. Toivon, että hautatoimessa käytettäisiin paikkakunnan
palveluja esimerkiksi kukkahankinnoissa.

Jari Kemppainen
1. Luulen, että käytännössä
ei varmaan vaikuta, jos palvelut säilyvät vähintään entisellään - toivottavasti. Liitos on
pakon sanelema. Tunneasiana
mietittynä nousee melankolia.
Suurimpia pelkoja täällä ovat
palvelujen säilyminen sekä
Kaarnetsaaren kohtalo. Raha on
iso konsultti. Kirkkojen ja leirikeskusten ylläpito on kallista.
Toisaalta isossa seurakunnassa
on henkilöresursseja toteuttaa
sellaista, mitä täällä ei voi.
2. Voimia ja hyviä ideoita luottamushenkilöille.

”Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen,
paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin!
Siellä me näemme sen,
mitä on tapahtunut, sen,
minkä Herra meille ilmoitti.” He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen,
joka makasi seimessä.
Luukkaan evankeliumi
kuvaa päivää jolloin
meille syntyi Messias.
Rantasalmen seurakunta viettää tänä vuonna
Kristuksen syntymäjuhlaa monenlaisten muutosten keskellä. Voisi jopa
sanoa, että Rantasalmen
seurakunta kääntää vuodenvaihteessa uuden lehden historiassaan. Vanha
tuttu kanttorimme Pekka
ei istu enää urkujen ääressä, seurakunnan nimi
vaihtuu ja kirkkoherrasta tulee kappalainen.
Muutoksiin voi suhtautua monella tapaa. Kedon
paimenetkin kohtasivat
ensimmäisenä jouluna
merkittäviä muutoksia.
He lähtivät kuitenkin
rohkeasti ja epäröimättä
yhtä matkaa kumartamaan Messiasta, vaikka
tilanteen täytyi olla heille uusi ja outo. Rantasalmella saamme noudattaa
paimenten esimerkkiä ja
kohdata rohkeasti tulevat muutokset yhdessä Savonlinnan kanssa.
Paimenet löysivät tallista suurimman siunauksen, mikä ihmiskuntaa
on koskaan kohdannut.
Kuka tietää, miten suuria
siunauksia meidän polullemme tulevina vuosina
kätkeytyy?

Lilli ja Olavi Jääskeläinen
1. Ei hirveästi vaikuta. Olavi
Jääskeläisen mielestä liitos ei
välttämättä ole hyvä asia. Rippileiriläiset ja ehkä muutkin
leiriläiset joutuvat kauemmaksi leireille. Toivottavasti paikka
löytyisi lähempää.
2. Eiköhän ne päätökset ole jo
tehty.

Rantasalmelta
Savonlinnan
seurakunnan
työntekijävahvuuteen
liittyvät
vahtimestari
Terttu Painokangas
(vas.),
talouspäällikkö
Ari Pakomaa,
kirkkoherra
Jussi Leppäniemi,
seurakuntasisar
Eija Janhunen,
pastori
Kaisa Oittinen,
seurakuntamestari
Pasi Hänninen
(eturivi vas.),
kirkkomuusikko
Maria Padatsu
sekä
nuorisotyönohjaaja
Jari Halme.

Maanantai
Työaamu käynnistyi tiedolla
lahjoitusruoasta, joka pitäisi
saada eteenpäin pikaisesti. Sen
jälkeen toimistotöitä ja yhteydenpitoa järjestöihin. Kotikäynnillä vapaaehtoinen ystävä
ja lapsiperhe kohtasivat toisensa
ja tykästyivät. Valtavan hienoa
saattaa ihmiset yhteen! Iltapäivällä kävin työvoiman palvelukeskuksessa ja työllisyyden kuntakokeilussa asiana kuntouttavassa työtoiminnassa olevat ja
avoimet palkkatukipaikat päiväkeskuksissa. Sitten vielä toimistorumbaa ja vapaaehtoisten
kyselyä kotihoidon pyytämälle
keikalle.

Rohkeasti
kohti
tulevaa

Jussi Leppäniemi
Kirkkoherra,
Rantasalmen seurakunta

Tiistai
Aamulla kuskattiin soppaa Pääskylahden päiväkeskukseen ja käytiin läpi käytännön asioita. Sitten
keskustelua oppisopimustoimiston kanssa ja paperitöitä. Tiimipalaverissa käsittelimme mm.
jouluavustuksia, toimintasuunnitelmaa, kappeliseurakuntien
kuulumisia ja lähiaikojen tilaisuuksia. Palavereissa on paljon
asiaa ja reilusti puhetta, ja ne ovat
usein ainoa mahdollisuus olla koko diakoniatyöntekijäporukalla
yhdessä. Kokouksen jälkeen juteltiin monesta käytännön asiasta lomapäivistä jouluavustuksiin
ja asunnottomuudesta työhyvinvointiin. Päivän lopuksi vastailin
iltapäivän puheluihin ja sähköposteihin sekä opastin erästä nuoresta huolestunutta aikuista.

Keskiviikko
Päivä alkoi tuskailulla videoprojektorin kanssa. Saatoin
salia valmiiksi Yhteisvastuukeräyksen infopäivään, jonka aikana kuulimme ensi vuoden
Yv-keräyskohteista. Iltapäivällä
järjestelin tavarat paikoilleen ja
vastailin kymmeniin soittopyyntöihin ja sähköposteihin. Illalla
soitti Maaseudun tulevaisuus
ja kyseli, olisiko vapaaehtoista
haastatteluun; olisihan meillä.
Annoin myös yhteystietoja naapuriseurakuntiin. Sain vihdoin
luettua kirkkoneuvoston vanhoja pöytäkirjoja.

Torstai
Vastuullani oli diakoniapäivystys 9-11. Sen jälkeen kävin
Kellarpellon ja Pääskylahden
vapaaehtoisemäntiä moikkaamassa ja viemässä ja hakemassa
materiaaleja. Virasto- ja taloustoimistokierroksen jälkeen ideoin Kolomosen kanssa joululahjakeräystä lapsille. Sain toimintasuunnitelman lähtemään,
tutustuin uuteen vapaaehtoistyö-sivustopohjaan ja vastailin
taas puheluihin ja sähköposteihin. Viideltä läksin kotiin pöytä
kuorrutettuna posti t -lapuilla;
ne on hoidettava pois huomenna. Salasanoja olin unohtanut
päivän aikana niin monta, että
oikein harmitti.

Perjantai
Koetin selvittää laput; matkalaskut, muistiot, ostolaskut, lomapäivät ja tulevat tapahtumat
ja päivittää sähköistä kalenteria.
Välissä pohdin jouluavustuksia
ja yhteistyötä näissä asioissa,
soittelin useammalle yhteistyökumppanille. Miten jouluavustukset saadaan mahdollisimman
laajalle ja monelle? Puhelin soi
toimistopäivinä yleensä alvariinsa; tänäänkään ei ollut poikkeuspäivä.
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Yhteisvastuukeräys
auttaa jälleen
miljoonilla euroilla
Suomalaiset lahjoittivat tänä
vuonna Yhteisvastuukeräykseen
3 604 838,87 euroa. Keräyksen
kotimaisena erityiskohteena on
Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminta, jota laajennetaan
koko maahan. Keräysvaroin tehostetaan mm. uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta.
Ulkomaisena kohteena on Haiti,
jossa tuetaan lasten ja nuorten
koulutusta sekä koulujen rakentamista.
Savonlinnassa keräyksen nettotuotto oli 29.185,84 euroa. Listakeräys tuotti 11.758,20 euroa
ja lipaskeräys 8.496,73 euroa. Savonlinnan seurakunta oli jäsentä

PUNKAHARJU
Joulutulet ja hartaus pe
11.12. klo 18 Hirvikirkolla
Vuoriniemellä. Lämmin vaatetus! Tied. ja opastus Sarilta
p.050 3100 190. Järj. reserviläiset ja seurakunta.
Klo 10 messun jälkeen su
13.12. Marjaana Härkösen
lähtökahvit seurakuntatalossa, Oikotie 10. Mahdolliset
muistamiset joko Merimieskirkon työlle tai Suomen Lähetysseuran Tasaus-keräykseen ”kolehtikoriin”.
Lähetyksen joulutori ma-pe
14.-18.12. klo 12-18 seurakuntatalon nuortentilassa.
Puruvesiopiston runoryhmä ja naislaulajat ke 16.12.
klo 18 seurakuntatalossa.
Lähetyksen joulumyyjäiset
la 19.12. klo 11 seurakuntatalossa.

Poika & Maria
-duon konsertti
la 12.12.klo 18 Säämingin
seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4.
Poika & Maria on valloittava
duo, jonka musiikki on laulaja-lauluntekijäperinteestä
ammentavaa akustissävytteistä poppia.
Nuoren avioparin itse kirjoittamat laulut ovat tarinoita uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Niissä on elämää
kristittynä, lapsuusmuistoja,
lohdutusta, rohkaisua, epäilyäkin. Kauniit laulut herkkine sovituksineen koskettavat
kaikenikäisiä kuulijoita.
Poika & Maria -duon debyyttialbumi Kutsu julkaistiin marraskuussa 2015.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

kohti lasketussa tuotossa suurten,
yli 20 000 jäsenen seurakuntien
seitsemäs (1,11 e/jäsen). Suurten
seurakuntien anteliain lahjoittaja
oli Seinäjoen seurakunta (1,81
e/jäsen). Eniten jäsentä kohden
lahjoitettiin pienessä, 1268 jäsenen Karijoen seurakunnassa
(7,96 e/jäsen).
Keräystuotosta 60 prosenttia
menee ulkomaiseen työhön ja
40 prosenttia jää kotimaahan.
Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräys torjuu nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa.
Keräys käynnistyy sunnuntaina
7.2.2016.

Kirkkovaltuuston
kokoonpano
muuttuu 1.1.2016
Kirkkovaltuuston kokoonpano
muuttuu 1. tammikuuta 2016
alkaen Rantasalmen seurakunnan liittyessä Savonlinnan seurakuntaan kappeliseurakuntana.
Uusi valtuusto valittiin edellisen vaalin tuloksen perusteella
ns. paperivaalilla. Rantasalmen
seurakunta saa uuteen kirkkovaltuustoon kuusi ja Savonlinnan
seurakunta 27 edustajaa. Rantasalmelta valtuustoon nousevat
Juho Tiainen, Kari Lappalainen, Suvi Korhonen, Kauko
Wilkman, Helena Kärkkäinen
ja Esa Lappalainen. Nykyisestä
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuustosta varajäseniksi siirtyvät Jarmo Luostarinen, Sakari Vänttinen, Riina Heinonen,
Marja Sisko Nousiainen, Yrjö
Eeva ja Jussi Silvonen.
Kirkkovaltuusto valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan uuden kirkkoneuvoston,
jonka toimikausi on vuoden
2016 loppuun.

Romanien joulujuhla
to 10.12. klo 18 Miekkoniemen seurakuntakodissa,
Ilokallionkatu 4. Tervetuloa!

Maahanmuuttajien
joulujuhla
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Eläkeikäisten
joulujuhla
su 13.12. Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17.
Puuro- ja kahvitarjoilu
klo 11.30-12.15.
Joulujuhla klo 12.1513.15.
* Yhteislaulu ” Joulupuu
on rakennettu”
* Suomen Punaisen
R i s t i n S avo n l i n n a n
osaston joulutervehdys, Päivi Piili
* Yksinlaulua, Eila Maria Leskinen
* Juhlapuhe, johtava
diakoniatyöntekijä Mari
Kulmala
* Yhteislaulu ” En etsi
valtaa, loistoa”
* Joulurunoja, Irja Lyytikäinen
* Yhteislaulu ” Joulun
kellot”
* Jouluhartaus, pastori
Per Lindblad
* Yhteislaulu ”Enkeli taivaan”, säkeistöt 1,2,3
ja 10
Yhteislauluja säestää
kanttori Marjukka Mykkänen.
Juhlan juontaa diakoniatyöntekijä Leila
Mäkitalo.
Järj. Savonlinnan seurakunta ja Suomen Punaisen Ristin Savonlinnan osasto.

LÄHETYSTYÖ

Nuorten gospelpaja paikalla klo 9-12. Voit ostaa joululauluesityksen à 2 e lähetystyön hyväksi.
Poika & Maria -duo la 12.12.
klo 8.30-9 joulumyyjäisissä seurakuntakeskuksessa,
klo 14 Tuomaan markkinoilla
Olavinlinnassa sekä klo 18
konsertoimassa Säämingin
seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4.
- La 12.12. klo 10-16 lähetystyön pöytä Tuomaan markkinoilla Olavinlinnassa.

KERIMÄKI

- Pe-la 22.-23.1. Lähetyskipinä - tapahtuma Hirvaslahden leirikeskuksessa, Kesäkodinkatu 16.

Lähetyksen joulumyyjäiset
la 12.12. klo 12-14 seurakuntakodissa. Tarjolla joulupuuroa ja rusinasoppaa sekä
kahvia & kahvileipää. Myynnissä kotileivonnaisia ja käsitöitä. Arpajaiset. Talkoolaisia
tarvitaan.

Raamatun jakeet
rohkaisevat
Kolme vuotta sitten Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksiköstä
sosionomiksi valmistunut
Jaakko Vanttaja aloitti
seurakuntamme nuorisotyönohjaajana joulukuun
alussa. Jaakko on toiminut kehitysvammatyössä
ja tehnyt sijaisuuksia Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan erityis- ja varhaisnuorisotyössä.
Olen huumorintajuinen ja sosiaalinen ihminen. Vähän omituinen välillä, mutta siitä on
vain hyötyä tässä työssä.
Vanttajat ovat lähtöisin Kuusamosta, Vanttajan kylästä. Olen
myös itse kotoisin Kuusamosta. Vanttaja sukunimestä on eri
versioita, mutta yhden mukaan
nimi tulee vanttauksesta, jolla
tarkoitettiin tukkien siirtämistä
kannaksen yli järvestä toiseen.
Siitä siis nimi kylälle ja myöhemmin koko suvulle.
Olen nuorisotyönohjaaja, koska nuoret ovat tulevaisuus, myös
seurakunnassa. Haluan omalla
työlläni kertoa heille ja kaikille
muillekin, että myös nuoret ovat
tervetulleita seurakuntaan.
Odotan tulevalta työltäni mahtavia leirejä ja kerhoja. Upeita
nuoria ja hienoja työkavereita.

Tänä pyhänä yönä
Musiikillinen runotuokio

Seurakunnan perinteiset
joulumyyjäiset la 12.12. klo
9-12 seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17. Alkuhartaus klo 8.45 lähetyssihteeri
Sakari Seppälä.

ke 16.12. klo 17.30 Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17.
- Joulupuuro ja kahvi/tee
- Jouluista ohjelmaa
Tervetuloa!

Lähetyksen leipomistalkoot pe 11.12. klo 8 seurakuntakodissa, Urheilukuja
2. Talkoolaisia tarvitaan. Ilmoittautumiset Sannalle 050
5406 100.

Jaakko Vanttaja:

- Ke 6.1. klo 11.30 loppiaisen puurojuhla ja klo 13
lähetystilaisuus seurakuntakeskuksessa.

su 20.12. klo 16 Talvisalon
kappelissa.
Lausujat: Irja Lyytikäinen
ja Anna Lamberg. Musiikki:
Helen Avent ja Mikael Sykiäinen. Vapaa pääsy

Radio Deissä
joulumusiikkia
adventista aattoon
Radio Dei soittaa perinteistä
ja uutta joulumusiikkia ensimmäisestä adventista joulupyhiin. Joulukuun alkupuolella
soivat uudemmat kotimaiset
ja englanninkieliset joululaulut sekä menevämmät sovitukset tunnetuimmista joululauluista. Hartaimpia joululauluja kuullaan joulun alla,
jolloin ulkomaisen musiikin
osuus vähenee.
Kuuntelijoilla on mahdollisuus esittää omia joulumusiikkitoiveitaan, joita kuullaan
arkisin kello 11 Kuuntelijan
toivelista- ja lauantaisin kello 16 Joulutoivekonsertti -ohjelmassa.
Radio Dei taajuus Savonlinnassa 91,3 MHz. Lisätiedot radiodei.fi

Sääminginkatu 4
Lähetyssoppi auki ma, kepe klo 11–16 ja ti klo 11–18,
jouluun asti myös la klo
10–13.
Tue lähetystyötä ostamalla
laadukkaita käsitöitä!
Tervetuloa!

”Särkyneitä toiveita”
Musiikin ja runon ilta
ti 8.12. klo 18 Kellarpellon
seurakuntakodissa, Aapelintie 7. Kyösti Kytöjoki, Pirkko Muhonen.

Raamatussa minua puhuttelee eniten Jeremian kirja 1. luvun jakeet 6-8: …”Mutta minä
vastasin: Voi, Herra, Jumalani,
en minä osaa puhua, minä olen
niin nuori! Silloin Herra sanoi:
Älä sano, että olet nuori, vaan
mene, minne ikinä sinut lähetän,
ja puhu, mitä minä käsken sinua
puhua. Älä pelkää ketään, sillä
minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua.” Kohta
on rohkaissut minua monessa tilanteessa omassa työssäni.
Lisäksi jakeet toimivat oivina
saatesanoina kaikille nuorille,
varsinkin isosille ja kerho-ohjaajille.
Elämässäni olen oppinut, että on mahdotonta pitää kaikista
ihmisistä, mutta kaikkia pitäisi
pyrkiä rakastamaan.
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ENONKOSKI
Seurakunnan ja eläkejärjestöjen yhteinen joulujuhla ti 8.12. klo 13 seurakuntatalossa, Kirkkotie 2. Puuro
ja kahvi.
Lähetyksen joulumyyjäiset
su 13.12. klo 11.30 joulumyyjäiset ja arpajaiset lähetystyön hyväksi seurakuntatalossa. Joulupuuro. Ulkona
nokipannukahvit ja piparit.
Huom! Arpavoittoja, käsitöitä ja leivonnaisia tuoteselosteen kera voi lahjoittaa myyjäisiin seurakuntatalossa ennen klo 10 messun alkua.
Lähetyksen joulujuhla ti
15.12. klo 13 seurakuntatalossa.
Lasten kulkuskirkko ke
16.12. klo 10 kirkossa.
Mika Siekkisen virkaan siunaaminen su 20.12. klo 10
messun yhteydessä, kirkkokahvit.
Ehtoollistilaisuus ma 21.12.
klo 14.30 Koskenhelmessä.

Käännekohta elämässäni oli
muutto Pieksämäelle opiskelemaan vuonna 2009. Kuviot
muuttuivat täysin. Itsenäistyminen oli pakollista, kun asuin
niin kaukana kodista ja vanhemmista.
Perheeseeni kuuluvat avovaimoni Susanna ja Kuusamossa asuvat vanhempani, pikkusisko ja -veli.
Harrastan kitaran rämpyttelyä, frisbeegolfia ja välillä jotain
oikeaa liikuntaakin.

Valtuutetulta
Pari päivää juttuu mietin, punon,
sitten päätin kirjoittaa tän runon.
Siinä kerron monet vaiheet,
ajatuksille annan aiheet.
Iltarukkous on monelle tuttu lapsest` asti,
keventyyhän siinä monenlainen lasti.
Rippikoulu nuorille jo tutuksi tuli,
jonkun sydän kirkkoo kohtaan suli.
Aikuiseks` kun kerkeet, puolisosi kanssa
kirkkoon talloot,
kuulet marssin, kerrot tahdon, kuulet ihmisiltä halloot.
Sitten ussein unohtuukin paikka tuo,
monikaan ei kirkoll` aikaa suo.
Moni miettii, miksi maksaa kirkollista verroo,
toinen ratkaisunsa tek` ja kirkosta siis erroo.
Ei kai kukkaan kirkkoon kohtaan vihhoo kanna,
ehkä joku piättänyt on, en kirkoll` roppoo anna.
Nuori TV-toimittaja sen sanoiks` puki,
samalla kun hiussuortuviaan suki.
Kirkossa on varsin rauhallista,
voi miettii muallisia, kenties taivaallista.
Voi unohtaa hetkeks` kaikki huolet,
taikka jakkoo jonkun kanssa puolet.
Kun asioita mielessäin nyt jauhan,
voi kirkos` käynti antoo mielenrauhan.
Paimenena papit tekköö hyvvee työtä,
moni siunausta elämäänsä suap heijän myötä.
Muitakin työntekijöitä seurakunnass` riittää,
on syytä heitä kaikkia nyt kiittää.
Elä siis nyt kirkkoo jätä,
tuu muulloinkin, vaikkei oo ees hätä.
Astu sissään, kuule papin jutut nuo,
ehkä hyvvee olloo siulle luo.
Tule kirkkoon, tuo ystäväsikin mukkaan,
jos ei huippuu oo, ei suuttua saa kukkaan.
Tekkee hyvvää istuu rauhas hetken,
kokkee tällaisenkin retken.
Poku Sihvonen
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Joulukirkot
ja
hartaudet
Kauneimmat
JouluJoululaulut

Su 13.12. klo 19 Tuomiokirkko. Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro.
Su 13.12. klo 19 Pääskylahden kirkko, Kaartilantie 62, hieman matalammalta laulettuina.
Su 20.12. klo 16 Tuomiokirkko, lasten Kauneimmat Joululaulut.
Su 20.12. klo 19 Tuomiokirkko.
SAVONRANTA
Su 13.12. klo 14 Rönkkötalo, Rönkönvaarantie 801.

To 24.12. jouluaatto
Klo 15 hartaus Pääskylahden kappelissa.
Klo 14 hartaus Ahvensalmen hautausmaalla.
Klo 15 perhekirkko Tuomiokirkossa.
Klo 15 hartaus Varparannan hautausmaalla.
Klo 16 hartaus Talvisalon kappelissa.
Klo 17 jumalanpalvelus Tuomiokirkossa.
Klo 23 jouluyön messu Tuomiokirkossa.

Su 13.12. klo 18 kirkko, Pappilantie 21.

Pe 25.12. joulupäivä
Klo 8 jumalanpalvelus Tuomiokirkossa, Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro ja Seniorit.

Su 20.12. klo 18 Kokkolahden kota
(Oriniemen kota), Oriniementie 214.

Klo 8 jumalanpalvelus Oravin rukoushuoneella, Kiramontie 3.

ENONKOSKI

Klo 9.30 ekumeeninen hartaus
Haukiniemen tsasounalla, Juvolantie 1968.

Su 20.12.klo 18 kirkko, Kirkkotie 2.
KERIMÄKI

Klo 10 jumalanpalvelus Pääskylahden kirkossa.

Ma 7.12. klo 13 Talvikirkko, Hälväntie 1, ikäihmisten Kauneimmat Joululaulut.

La 26.12. tapaninpäivä
Klo 10 messu Tuomiokirkossa.

Ma 7.12. klo 18 Louhen koulu. Juurelantie 12. Klo 17.30 kahvitarjoilu.

To 31.12. uudenvuodenaatto
Klo 23 jumalanpalvelus Tuomiokirkossa.

Ke 9.12. klo 18 Makkolan Päivölä,
Ainontie 165 A. Kahvitarjoilu, myyjäiset, arpajaiset. Arpavoittoja voi tuoda
arpapöydälle.

Pe 1.1. uudenvuodenpäivä
Klo 10 messu Tuomiokirkossa.

To 10.12. klo 18 Kaukalinnan kyläkappeli, Viitamäentie 189.
Su 13.12. klo 18 Talvikirkko, Hälväntie 1. Mukana Kerimäen Naislaulajat
ja Kerimäen Mieslaulajat.
Ma 14.12. klo 18 Anttolan koulu,
Ruokojärventie 9. Lucia-esitys ja yksinlaulu Keijo Laukkanen. Klo 17.30
kahvitarjoilu, arpajaiset.

Ke 16.12. klo 18 Vuoriniemen seurakuntatalo, Särkilahdentie 1535,
58580 Vuoriniemi.
Su 20.12. klo 10 kirkko, Kirkkotie 10,
Kauneimmat joululaulut -messu.
Su 20.12. klo 18 kirkko, Kirkkotie 10,
lasten Kauneimmat Joululaulut.
Tilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen lähetysseuran ulkomaantyölle.

Pe 1.1. uudenvuodenpäivä
Klo 10 messu kirkossa.
Ke 6.1. loppiainen
Klo 10 messu kirkossa.
KERIMÄKI
To 24.12. jouluaatto
Klo 15 jumalanpalvelus Talvikirkossa.
Pe 25.12. joulupäivä
Klo 7 jumalanpalvelus, perinteinen joulukirkko
Isossa kirkossa. Lämmin vaatetus, oma virsikirja ja pieni lamppu mukaan.
La 26.12. tapaninpäivä
Klo 18 messu Talvikirkossa.
Su 27.12. ei jumalanpalvelusta.
Pe 1.1. uudenvuodenpäivä
Klo 10 jumalanpalvelus Talvikirkossa.
Ke 6.1. loppiainen
Klo 10 messu Talvikirkossa.

Ti 8.12. klo 18 Punkaharjun mieslaulajien joulukonsertti Punkaharjun kirkossa, johtaa Pentti Tynkkynen, vapaa pääsy, ohjelmamaksu.
Ti 8.12. klo 18.30 Kuorojen yhteinen joulukonsertti Tuomiokirkossa,
Laululeikkikuoro, Iloinen Lapsikuoro,
Nuorisokuoro Linnanneidot, Naiskuoro Bel canto, Linna la Swing, OKL:n
kampuksen kuoro, Savonlinna-Säämingin Kirkkokuoro ja Seniorit, Elohopeakuoro, Savonlinnan Mieslaulajat,
Savonlinnan Naiskuoro, Savonlinnakuoro, vapaa pääsy, ohjelma 10 e savonlinnalaisten kuorojen toiminnan
tukemiseksi.
Ke 9.12. klo 19 Tervehtii jo meitä –
Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan
kampuksen joulukonsertti Tuomiokirkossa, johtaa Minna Muukkonen,
vapaa pääsy, ohjelma 10/5 e.

To 10.12. klo 18 Savonlinnan musiikkiopiston konsertti Punkaharjun seurakuntatalossa.

SAVONRANTA

Pe 25.12. joulupäivä
Klo 7 jumalanpalvelus kirkossa, Kirkkokuoro.
Klo 9 jumalanpalvelus Vuoriniemen seurakuntatalossa, Kirkkokuoro

Pe 11.12. klo 18 Taidelukion konsertti Tuomiokirkossa, lähinnä kuoromusiikkia.

To 24.12. jouluaatto
Klo 15 hartaus kappelissa.

La 26.12. tapaninpäivä
Klo 18 hartaus seurakuntatalossa.

Pe 25.12. joulupäivä
Klo 8 jumalanpalvelus kirkossa.

To 31.12. uudenvuodenaatto
Klo 18 hartaus kirkossa.

Su 27.12. ei jumalanpalvelusta.

Pe 1.1. uudenvuodenpäivä
Klo 10 messu kirkossa.

Ke 6.1. loppiainen
Klo 10 messu Tuomiokirkossa.

Ke 6.1. loppiainen
Klo 10 messu seurakuntakodissa.

Su 13.12. klo 18 kirkko, Kirkkotie 10.
Mukana kirkkokuoro.

La 26.12. tapaninpäivä
Klo 13 messu Enonkosken luostarissa, Ihamaniementie 848.

La 5.12. klo 15 suomalaisen, kristillistä rokkia tekevän gospelyhtyeen
kls.:n akustinen rippikoulukonsertti
seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Konserttiin kutsutaan opiskelijoita,
joille on konsertin jälkeen jatkot.

To 24.12. jouluaatto
Klo 13.30 perheiden hartaus kirkossa.
Klo 15 hartaus kirkossa.

Ke 16.12. klo 18 Kumpurannan seurantalo, Kumpurannantie 450. Klo
17.30 kahvitarjoilu.

PUNKAHARJU

Pe 25.12. joulupäivä
Klo 8 jumalanpalvelus kirkossa, Kirkkokuoro

konsertteja

PUNKAHARJU

To 31.12. uudenvuodenaatto
Klo 23 yömessu kirkossa.

Ke 6.1.2016 klo 11.30 Kerimäen
seurakuntakoti. Tuoksuttomat Kauneimmat joululaulut, huomioidaan hajusteallergiset. Kahvitarjoilu.

To 24.12. jouluaatto
Klo 15 hartaus kirkossa.

To 10.12. klo 13 Elohopeakuoron
joulukonsertti Tuomiokirkossa, johtaa Sinikka Taskinen, säestys Arto
Liukko.

Ke 16.12. klo 13 Luotojärvi, Kaija
Jukolalla, Luotojärventie 90.

Su 20.12. klo 16 Talvikirkko, Hälväntie 1. Mukana kirkkokuoro, Iida
ja Vili Hämäläinen sekä Valon lapsi
-ryhmä.

ENONKOSKI

Su 3.1. ei jumalanpalvelusta
Ke 6.1. loppiainen
Klo 10 kaikenikäisten loppiaiskirkko kirkossa.

Kauneimmat Joululaulut
levittävät joulumieltä
Suomen Lähetysseuran (SLS) Kauneimmat
Joululaulut ovat jo 43 vuoden ajan levittäneet joulumieltä ja kristillistä sanomaa. Savonlinnan seurakunnassa järjestetään lähes
kolmekymmentä tilaisuutta, joihin voi tulla
laulamaan tuttuja ja perinteisiä joululauluja
ja virittäytymään jouluun.
Kauneimpia Joululauluja kokoontuvat
laulamaan myös ulkosuomalaiset eri puolilla maailmaa. SLS on painattanut lauluvihkoja
820 000 kappaletta ja niitä on lähetetty noin

20 maahan. Uutena lauluna perinteisten joukossa on tänä vuonna nuoren tamperelaisen
opiskelijan, Pyry Survon, 16-vuotiaana säveltämä Joulu tulee.
Laulutilaisuuksissa kerättävän kolehdin
tuotto ohjataan SLS:n ulkomaantyöhön
rauhan puolesta. Tänä vuonna kampanjan
teemana on rauha ja sovinto. Viime vuonna
kampanjan kohteena olivat kehitysmaiden
äidit. Tuotto oli 1.009.000 e.

La 12.12. klo 18 Poika&Maria -duo
Säämingin seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4.
Su 13.12. klo 15 Juhlakonsertti Tuomiokirkossa, Bel Canto ja Linnanneidot, johtaa Leena Astikainen.
Ke 16.12. klo 18 Saint-Saënsin Jouluoratorio sekä tunnelmallisia joululaulujaTuomiokirkossa, kapellimestari Matti Makkonen, Päivi Pylvänäinen
sopraano, Minna Raassina mezzosopraano, Maiju Vaahtoluoto altto, Jere
Martikainen tenori, Joonas Asikainen
baritoni, Savonlinna-kuoro, johtaa Mikko Sairanen, Savonlinna-kvartetti, Niilo Myllynen kontrabasso, Maija Teikari
urut, Krista Leivo, harppu, käsiohjelma
15 e, järjestää ESMO ry.
Ti 22.12. klo 18 Savottaret joulutunnelmissa -kahvikonsertti Seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Maiju
Vaahtoluoto, Päivi Pylvänäinen, Maija
Teikari, ohjelmamaksu.
Pe 1.1.2016 klo 18 Uudenvuoden
konsertti Tuomiokirkossa, Helmi
Consort (Katri Susitaival,gamba, Maria Gaynor, barokkiviulu, Anna Savelainen, cembalo) & Anna Immonen,
vapaa pääsy, käsiohjelma 10 e.

Avullasi on merkitystä! Lahjoita Lähetysseuran joulukeräykseen

Su 3.1.2016 klo 15 Jouluvirsiä Tuomiokirkossa, laulattajana Katariina
Kokkonen, vapaa pääsy.

Netissä: kauneimmatjoululaulut.fi
Lähetä tekstiviesti: JOULU5 (5e) tai JOULU10 (10e) numeroon 16155
Soita keräyspuhelimeen numeroon 0600 11315 (15,36 e+pvm)
Ryhdy kummiksi: Lisätietoa lahetysseura.fi

To 7.1. klo 8.30 Kanttorin aamukattaus – musiikillinen aamuhetki Punkaharjun kirkossa, Kari Pykäläinen,
Juha Hakala.
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