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”Olen omieni parissa.”

Kuka minä olen?
Eräs nykyajan merkittävimmistä aatevirtauksista on individualismi. Sen mukaan mikään yksilön ulkopuolelta tuleva
ei saa rajoittaa sitä, kuinka hän toteuttaa itseään; kunhan
hänen vapautensa ei vahingoita toisia yksilöitä, joilla on oltava samanlainen vapaus.
Ensinäkemältä individualismi vaikuttaa hyvältä. Kyse on
siitä, mistä Jope Ruonansuukin laulaa: ”Aatteleppa ite!” Yksilön on oltava vapaa aattelemaan itse itsensä ja maailmansa.
Ongelmana on kuitenkin se, että itse itsensä rakentaminen ei ole helppoa. Media ja markkinavoimat tarjoavat
kyllä jatkuvasti tavaroita, ruokavaliota, harrastuksia, sisustuksia, matkoja, autoja ja vaatteita, joiden avulla jokaisesta voi

tulla se aito ja ihana oma itsensä, jona hän haluaa muille
somessa esiintyä. Kuitenkin seurauksena voi olla se, että
ihmisen itseys jää markkinavoimien, puuhan ja esittämisen
jalkoihin.
Ratkaisuna individualismiin on sen tajuaminen, että
yksilö ei ole oma luojansa. Hänen minuutensa rakentuu
niistä aineksista, jotka meille on annettu olemassaolossa, ruumiillisuudessa, perheessä, luonnossa, ympäröivässä kulttuurissa ja sen instituutioissa. Yksilö ei luo mitään
näistä, vaan ne ovat olleet ennen häntä, ”annettuna”. Hänen ihmisyytensä toteutuu suhteessa niihin. Loppujen
lopuksi hän toteutuu suhteessa Jumalaan, joka on luonut

hänet ja ”puhaltanut hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen” (1. Moos. 2:7).
Minun ei siis tarvitse luoda itseäni. Olen Jumalan luoma ihminen. Olennaisen lisän tähän tuo se, että olen myös
Jeesuksen lunastama ja vapaaksi ostama ihminen. Hän on
tuonut pääsyn takaisin Luojan yhteyteen. Se toimii, koska
Jumala on Pyhä Henki, joka tuo jumaluuden myös minulle.
Se, kuka minä olen, on siis paljon suuremmissa kantimissa kuin mitä individualismi osaa aavistaa.
Mutta kuka kertoisi sen meille? No tietenkin seurakunta!
Sammeli Juntunen, kirkkoherra

Seurakuntamme uudet nimikkolähetit esittäytyvät
Sanna Auvinen ja Veikko Huhta

Richard Ondicho Otiso

Sanna lähtee ensimmäiselle työkaudelleen Botswanan
evankelisluterilaisen kirkon (ELCB) työyhteyteen. Sannan tehtäväksi on suunniteltu diakoniaa ja Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn koordinointia. Veikko puolestaan aloittaa työt kirkon taloushallinnon asiantuntijana. Perheeseen kuuluu myös 2-vuotias Onni-poika.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen luterilaisen
kirkon pappi Richard työskentelee Helsingin Luther-kirkolla maahanmuuttajien parissa. Työhön kuuluvat englanninkieliset jumalanpalvelukset, sielunhoito sekä mm.
musiikkitoiminta. Richard kohtaa ihmisiä, joita seurakuntayhteys ja evankeliumi auttavat kestämään kestämättömältä tuntuvaa tilannetta. Sodan jaloista
paenneita ahdistaa epätietoisuus omasta tulevaisuudesta sekä huoli omaisten pärjäämisestä kotimaassa. Monet
ovat kokeneet väkivaltaa tai menettäneet rakkaitaan.
Jumalanpalvelus on monille ainoa mahdollisuus päästä liikkeelle vastaanottokeskuksesta. Richard tarjoaa
myös mahdollisuuden rippikoulun käymiseen. Kontaktit

Sanna ja Veikko odottavat uusia tehtäviä ja uuteen
kulttuuriin sekä uusiin ihmisiin tutustumista mielenkiinnolla. He ovat myös luvanneet kertoa Seurakuntauutisille
elämästä Botswanassa sitten, kun perhe on asettunut uuteen kotiin.
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maahanmuuttajiin ovat Suomessa usein lyhyitä, mutta
Richard jatkaa yhteydenpitoa myös kotimaahan palanneiden kesken
Työhönsä hän saa voimaa Roomalaiskirjeen kohdasta
10:13-15:
”Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen
Herran nimeä, pelastuu.” Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat
uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat
kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa,
ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka
ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!”

Kerimäen uusi seurakuntapastori Sanni
Rissanen aloitti virassa vuoden alussa.
Sanni on uusi viranhaltija, mutta oikeasti vanha tuttu monelle seurakuntalaiselle. Sanni toimi Kerimäellä viransijaisena jo keväällä 2016 ja paluu
Ison kirkon kylälle tuntuukin hänestä
paluulta kotiin.
Sanni Rissanen valmistui Helsingin teologisesta tiedekunnasta keväällä 2015.
Takana oli iloinen ja antoisa opiskeluaika
suurkaupungin sykkeessä, mutta juuret alkoivat vetää Sannia takaisin Itä-Suomeen.
”Tiesin heti valmistuttuani, että en halua
jäädä pääkaupunkiseudulle. Halusin takaisin sinne, missä ihmiset ymmärtävät
murrettani, sinne missä olen omieni parissa ja saan katsoa ihmisiä silmiin kadulla.”
Sannin ensimmäinen virkamääräys, johon hänet vihittiin papiksi, oli sijaisuus
Kerimällä ja Savonlinnassa. Sijaisuuksien
päätyttyä Sanni työskenteli muutaman
kuukauden kotikaupungissaan Lappeenrannassa, kunnes tuli valituksi Kerimäellä
auki olleeseen seurakuntapastorin virkaan
viime vuoden lopulla.
”Kerimäelle muuttaessamme löysimme
heti kodin – emme vain kämppää. Asumme Louhella omakotitalossa. Uusi arki on
aloitettu suorittamalla omakotiasujalle välttämättömiä hankintoja. Olemme ostaneet
mm. kirveen, moottorisahan ja Kuomakengät. Suunnitteilla on myös mehumaijan
hankkiminen”, Sanni nauraa. Kerimäellä
uutta pastoria odottivat tutut työkaverit ja
tutut seurakuntalaiset, mutta siihen tuttuus
usein papin työssä loppuukin. ”Työssäni

jokainen päivä on erilainen. Töihin lähtiessäni tiedän, mitä kalenterissa lukee, mutta
se mitä todellisuudessa tulee tapahtumaan,
on aina arvoitus. Saan kohdata ihmisiä,
kuulla elämänkokemuksia ja tarinoita, kulkea rinnalla. Papin työssä pääsen osaksi yhteisöä ja sen tarinaa.”
”Uudessa tehtävässäni minusta erityisen
hienoa on se, että saan nyt keskittyä asioihin pitkällä tähtäimellä. Tiedän, että saan
suunnitella ja uudistaa työtäni rauhassa
– ja saan nähdä myös työni tulokset. On
myös mahtavaa päästä työtehtäviin Isoon
kirkkoon. Siinä paikassa on jotain valtavan pyhää.”

Kolme kysymystä Sannille
Mikä on sinulle kirkkovuoden tärkein ajankohta?
”Minuun on aina vaikuttanut erityisen
voimakkaasti kiirastorstain messu. Alttarin riisuminen aloittaa matkan kohti ylösnousemusta.”
Voimasanasi Raamatussa?
Johanneksen evankeliumin kolmannesta
luvusta, heti pienoisevankeliumin perästä löytyy todellinen timantti. ’Ei Jumala
lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.’ (Joh.
3:17)

Mitä haluaisit kehittää työssäsi?
”Nuoret aikuiset vaihtavat seurakuntaa
töiden ja opiskelun perässä ja seurakuntayhteys voi uudessa kotipaikassa katketa.
Minusta olisi tärkeää miettiä, miten yhteys voisi säilyä sekä entiseen että uuteen
kotiseurakuntaan.”

Ekopaasto

14.2.–31.3.2018
Sanna
Auvinen

Veikko
Huhta

Richard
Ondicho
Otiso

”Olin mukana Nuorekkaan
messun pop-up
-musiikkiryhmässä.”
”Olen tällä hetkellä Seurakunnan isoskoulutuksessa. Minua pyydettiin mukaan
Nuorekkaan messun pop-up -musiikkiryhmään 28.1. Lauluporukkaamme kuului noin 10 isosta sekä aikuisia. Meillä on tosi mukava isos-porukka ja tykkään
työskennellä heidän kanssa. Messussa soitimme ja lauloimme neljä laulua. Itse
soitin kitaraa, jota olen soittanut kohta vuoden.”
Elli

Nuorekkaan messun pop-up
-musiikkiryhmä vauhdissa.

Seuraava pop-up lauluryhmä kootaan su 15.4. illalla olevaan veisumessuun.
Harjoitukset alkavat klo 16.30 tuomiokirkossa ja messu alkaa klo 18.
Pop-up -ryhmään ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Lisätietoja saa Katariina Kokkoselta p. 044 776 8061.

Paaston avulla ihminen tavoittelee mielenmuutosta ja keskittyy olennaiseen.
Paastonaikana elämä yksinkertaistuu:
syödään eri lailla, hidastetaan vauhtia
ja hiljennytään. Samalla annetaan tilaa
hengellisyydelle. Aineellisesta hyvästä ja
nautinnoista – esimerkiksi ruuasta, juomasta tai muusta kuluttamisesta – karsimisen toivotaan kasvattavan kykyä
keskittyä olennaiseen, kuulla
sydämen ääntä ja Kristusta.
Evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen Ekopaasto kutsuu hiljennytään,
vähentämään vauhtia ja kohtaamaan
ympäristöasioiden herättämiä tunteita.
Ekopaaston aikana jokainen meistä voi
pohtia arkisia valintojaan kriittisemmin,
ympäristöä huomioiden, sekä raivata kalenterista tilaa hiljentymiselle.
Tänä vuonna valtakunnallinen Ekopaasto-kampanja toteutetaan Facebookissa. Tule osoitteeseen Facebook.com/
ekopaasto ja liity mukaan!

”Alusta alkaen”
Radio Dein
taajuudella
maanantaisin
klo 18.02

Sammeli Juntusen radio-ohjelma
Alusta alkaen jatkaa vuonna 2018
tutulla paikallaan, Radio Dein maanantai-illassa. Alusta alkaen perustuu Sammelin suosittujen raamattuluentojen sarjaan. Studiossa mukana
pohtimassa ja keskustelemassa aikuistyön kappalainen Jani Lamberg sekä
muita vierailijoita. Kuulemiin!

Alusta alkaen ohjelman äänityksestä vastaava Wali Avent,
johtava kappalainen Leena
Paintola sekä Sammeli Juntunen ohjelman teossa.
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Kuvataiteilija Ville Löppönen:

”Meidän aikamme
tärkeimpiä
kysymyksiä on,
miten ihminen
löytää hyvyyttä
elämäänsä.”
Savonlinnalaislähtöinen kuvataiteilija Ville
Löppönen tunnetaan kuvista, joissa ikonit
ja kristillisen taiteen traditio elävät tätä
päivää voimakkaissa väreissä ja pysäyttävissä
kompositioissa. Kappalainen Jani Lamberg tapasi
ystävänsä Löppösen paastonajan kynnyksellä.
Papin ja taiteilijan keskustelussa kuvataide ja
uskonto kulkivat yhtä matkaa.
Tapaan Villen Savonlinnalaisessa kahvilassa. Puhelemme alkuun lennokkaasti elämän arkipäiväisistä asioista,
huolista, iloista ja muutoksista. Löppöset ovat muuttaneet talveksi Joensuuhun. Elämä siellä tuntuu hyvältä.
Kuin taikaiskusta puhe siirtyy taiteeseen, uskontoon,
teologisiin ja filosofisiin aiheisiin. Täytyy keskittyä, että
pysyn Villen mukana. Jos ajatus alkaa harhailla, huomaan tippuvani kärryiltä.
Kaikki hyveet näkyvät Kristuksessa
Ville, millaista aikaa ja vaihetta elät nyt taiteilijana?
”Yksi ajanjakso on nyt päättymässä ja siirtymässä uuteen. Jonkinlaista muutospainetta on myös havaittavissa. Olen matkalla kohti uutta. Olen käsitellyt ja
tutkinut paljon uskonnollista kuvaa. Ikonit ja kristillisen taiteen traditio ovat olleet taiteessani merkittävässä
roolissa viime vuosina. Nyt olen matkalla, siirtymässä
enemmän omaan aikaamme ja tutkin, kuinka ilmaista
pyhän läsnäoloa ja ilmentymistä, hyveitä tässä ajassa.
Sen täytyy tapahtua oman kokemuksen läpi, tulla maalaukseksi.
Keskustelun aikana puhe kääntyy useasti Kristukseen ja
hyveisiin.
”Kaikki hyveet näkyivät Kristuksen toiminnassa, teoissa. Minun kysymykseni on, miten ja millainen ihminen kertoo Kristuksesta ja ilmentää hyveitä omassa ajassamme. Missä empatia ja myötätunto näkyvät
maailmassamme? Näkyykö se siinä, miten kohtelemme
vaikka vanhuksia?”
Kristus ei riko ketään eikä mitään.
Ihminen itse rikkoo, Kristus parantaa.
Villestä huomaa, että hän on ajatellut paljon:
”Oikeastaan taiteen tekemiseni perimmäinen kysymys
on, miten löytää suhde, tulkita oman kokemuksen läpi ja
ilmaista perimmäistä olevaista meidän aikanamme. Hankalaa ja ehkä ristiriitaista, sillä yritän ilmaista sitä, mitä on
lopulta kuitenkin mahdotonta sanoittaa.”
”Perimmäisen tarkoituksena on, että ihmisen mieli
suuntautuu hyvään. Suomalaiset ovat saavuttaneet
paljon. Lyhyessä ajassa olemme tulleet ulos savupirteis-
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tä. Olemme sivistyneet ja omistamme enemmän kuin koskaan. Ja meidän aikamme tärkeimpiä kysymyksiä on kuitenkin, miten ihminen löytää hyvyyttä elämäänsä. Miten ihmisen
mieli voisi parantua?
Kristus ei riko ketään eikä mitään. Ihminen itse
rikkoo, Kristus parantaa.”
Luotuisuuden löytöretkellä
Paastonaika alkaa pian. Ville Löppönen pyrkii
pitämään paastoa ortodoksisen kirkon tavan
mukaan. Ville, miten paastoat?
”Yleisellä tasolla ajattelen, että paasto on ihanne,
mahdollisuus kasvuun, eheytymiseen ja parantumiseen. Minulle se on hiljentymistä ja tarkkaavaisuuden herättelyä. Elän myös oman kirkkoni
paastoa ortodoksisen kehoituksen mukaan. Haluan tehdä sen rehellisesti, en suorittaen.
”Maalarin työssä tarvitsen paastoa, sillä sisäinen
herkkyys lisääntyy luopumisen myötä. Paasto on
minulle ennen kaikkea sisäisen maailman prosessi: se auttaa näkemään, mikä rajoittaa. Se auttaa
tunnistamaan sisäisiä vääristymiäni. Paasto auttaa minua oman luotuisuuteni löytämisessä, olemaan vahvemmassa suhteessa siihen. ”
Keskustelu keskeytyy hetkeksi, kun nuori nainen
tulee kysymään, missä lehdessä haastattelu ilmestyy. Hän on kuullut Villen ajatuksia naapuripöydästä käsin. Kun keskustelu kääntyy taas Kris-

tukseen, selviää myös, miksi Ville maalaa.
”Kuinka maalaus voi tuoda hyvyyttä? En ole taiteessani ensisijaisesti uskonnon tai kirkon asialla.
Toivon, että maalaus voisi parantaa. Myötätunto, luottamus, kauneus ja empatia ovat lääkettä.
Kristus kävi läpi kaiken ahdistuksen, epäilykset ja
pelot. Meidän ei tarvitse katsoa niihin. Katsomme
kauneuteen, Kristukseen, se on lääkettä. ”
”Männikköiset saaret,
Olavinkatu ja parkkisakot.”
On vierähtänyt melkein kaksi tuntia ja jäljellä on
vielä yksi kysymys. Millaisen kuvan maalaisit Savonlinnasta?
”Kuvan, jossa on paljon rakkautta ja hyviä ihmisiä, mutta myös synkkiä virtoja, jotka virtaavat
vääriin suuntiin. Savonlinna näkyy ehkä jollain
tasolla kaikissa töissäni. Sen voi tunnistaa. Kontrastisuus, ristiriitaisuudet – aggressio ja kauneus
ovat töissäni läsnä. ”
Villen kertoessa Savonlinnasta ymmärrän, että
on hieman epäreilua kysyä kuvan tekijää kertomaan sanoilla kuvasta, jonka hän maalaisi. Silti
Ville suostuu.
”Männikköiset saaret, Olavinkatu ja parkkisakot.”
Jani Lamberg
Aikuistyön kappalainen
Pieta from series
Hidden revelations
2016
Öljy ja lehtikulta
ikonipohjalle
40 x 20 cm
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Auta torjumaan
nälkää ja köyhyyttä
Suomessa ja maailman
katastrofialueilla
Yhteisvastuu on kirkon vuosittainen suurkeräys ja
lähimmäisenrakkauden kansanliike. Keräyksen suojelija
on tasavallan presidentti ja esimies Mikkelin hiippakunnan
piispa Seppo Häkkinen.
Vuoden 2018 keräyksen teema on riittävän ravinnon turvaaminen
köyhyydessä eläville sekä Suomessa että maailman katastrofialueilla.
60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 %
paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.
Yhteisvastuun kautta annettu apu menee perille. Jokaisesta keräykseen lahjoitetusta eurosta 80 % käytetään avustustyöhön ja loput
keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan
sekä keräyksen yleishallintoon.

Yhteisvastuukeräys Savonlinnan seurakunnassa
helmi-maaliskuussa
Kerimäki
su 11.2. klo 11-13 Laskiaistapahtuma Kerimäen kirkonmäellä.
Lokariautoilua, mäenlaskua ja makkaranpaistoa. Pakkasraja -15.
Puffetti tapulissa: hernerokkaa ja laskiaispullia. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
ti 13.2. klo 11-12 Laskiaismyyjäiset ja puffetti seurakuntakodilla.
Hernerokkaa (omat astiat) ja laskiaispullia. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
Lipaskeräys markettien edessä pe 9.3. ja pe 23.3. klo 14-17, la 10.3.
ja 24.3. klo 10-13.
Punkaharju
pe 16.3 klo 11 Yhteisvastuu hernerokka myyjäiset Punkaharjun
srk-talolla, rokkaa omiin astioihin 5 e/litra.
to 1.3. klo 10 alkaen Talvipäivä Pappilansaaressa. Makkaranpaistoa ja
mehua/kahvia/teetä Yhteisvastuun hyväksi. Papin kanssa pilkkimistä:
Sari-pappi avannon äärellä pilkki- ja juttukaverina klo 10-16. Lapsille
ulkoleikkejä. Klo 16-17 naisten sauna, klo 17.15 hartaushetki,
klo 17.30-18.30 miesten sauna.
Rantasalmi
su 11.2 klo 10 Yhteisvastuun kirkkopyhä. Kirkkokahvit kirkkotorilla.
ti 20.2 klo 13 Sananjalan Yhteisvastuuseurat Kirkkorinteen kahviossa.
ke 21.2 klo 14 Siionin virsiä Yhteisvastuun hyväksi Kirkkorinteen
kahviossa.
to 15.3 klo 11 alkaen Yhteisvastuun hernerokkaa myytävänä S-marketin kulmalla kenttäkeittiöstä. Omiin astioihin 7 e/litra.
Yhteisvastuu-lippaat mukana järjestöjen tilaisuuksissa ja kinkereillä.
Savonlinna
Lipaskeräys la 17.2. Prismassa ja pe19.2. Citymarketissa
to 22.2. klo 13 Suur-Savon Osuuspankin Elohopeakuoro ja Kirkkokuoron Seniorit kahvikonsertti Savonlinnan seurakuntakeskuksessa.
Vapaaehtoinen kahvimaksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Savonranta
su 18.3. klo 11.30 Marianpäivän kalalounas Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi Savonrannan seurakuntakodilla
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Elämänmenot

Voimasanat
Voimaa, uskoa, uusia ajatuksia Raamatusta.

Kun puhumme voimasanoista, keskustelu siirtyy
usein kiroiluun. Onkin totta, että siinä me suomalaiset olemme mitalisijoilla. Kiroilemalla halutaan tehostaa kerrottua asiaa, ilmaista mielipahaa
tai sitten muuten saada huomiota. Usein moni
harjoittaa sitä huomaamattaan.
Körttisaarnaaja Aku Räty oli kerran menossa
junalle taksilla ja autosta puhkesi rengas. Kun
Aku seurasi sivusta renkaanvaihtoa ja kuskin noitumista, hän tuumasi ”sinä se oot harras ja jumalinen mies”. Kuski kysyi, minkä takia? Tähän
Aku tokaisi ”kovasti sinä sitä jumalaasi rukkoilet”. Keskustelun jatkoa ei ole tallennettu, mutta
kovasti aiheellinen on Akun lausahdus meillekin.
Varoittaahan apostoli Jaakob 3:10 ”Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla veljeni.”
Mutta Raamatussa puhutaan myös oikeista
voimasanoista tai -sanasta. Voima ei siinä riipu
sanojasta, eikä sanoista sinänsä, vaan kohteesta, jolle ne esitetään. Usein minua ovat keihtoneet Raamatussa henkilöt, jotka jäävät sivuosiin.
Usein heidän nimeään ei edes mainita. Esimerkiksi Matt. 8: 5.-13: Sadanpäämies, sairas pal-

velija ja Jeesus. ”Sano ainoastaan sana ja minun
palvelijani paranee”(jae 8) - ei nimeä, ei pitkiä rukousesitelmiä. Kun pyynnön kohde oli oikea, se
kuultiin ja siihen vastattiin. Myös muutama sana
ristinpuussa ennen ryövärin kuolemaa (Luuk.23:
42.– 43). Kyseessä olivat ristin ryöväri ja Jeesus,
ei nimeä, ei esittelyä. Ei ehtinyt miesparka edes
kunnon parannustakaan tehdä, vain muutama
sana: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Tuo ryöväri sai jo samana päivänä olla Jeesuksen kanssa paratiisissa.
Raamatun muukaan Jeesus on se Sana, joka saa
kaiken aikaan (Joh. 1:1.-5). Hänen kauttaan luotiin koko maailmankaikkeus eikä ilman Häntä
ole mitään syntynyt. Jeesus on myös meidän esirukoilijamme taivaassa (Room. 8: 34 osin): ”hän
on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme.”
Tämän parempia voimasanoja emme tarvitse,
eikä niitä ole.
Juha Räisänen
Diakoniatyöntekijä

Kastetut
Viikko 48
Väinö Onni Olavi Turtiainen.
Mariia Olga Emilia Hirn (Rs), Kalle Olavi
Hirn (Rs).
Viikko 49
Isla Adele Behm, Kerttu Eelin Tuulikki
Hirvonen.
Leevi Otto Olavi Ekelund (Rs).
Viikko 50
Eemil Onni Ilmari Halonen, Iivo Veikko
Aleksi Puustinen, Väinö Aatu Ensio Väänänen.
Sylvi Anni Siviä Östring (En).
Aatu Elmo Petteri Kettunen (Ke).
Viikko 51
Eemeli Onni Albert Mäenpää, Jalo Tuomas Reinikainen.
Taika Kerttu Ina-Maria Paajanen (Pu).
Sanni Sofia Törn (Rs).
Viikko 1
Sisu Arvi Elias Frits, Mikael Matias Lintunen, Helga Marie Siitonen, Frida Maria
Vilhelmina Åby.
Sulo Tuure Juhani Kiviaho (Ke).
Viljami Veikka Petter Seppänen (Pu),
Emma Aino Olivia Ahokas (Pu).
Sulo Pekka Olavi Pesonen (Rs).
Viikko 2
Joonatan Kalevi Kosonen Alonso, Enna
Aino Aulikki Salminen.

”Kiitos näistä vuosista!”
”Nuoruus ja hulluus” toivat lapsityönohjaaja Raili Ruotsalaisen Savonlinnaan.
Railin lähes 30 vuotta kestänyt työura seurakunnan palveluksessa päättyi
joulukuussa, kun hän päätti muuttaa asumaan lähemmäs lapsia ja lastenlapsia.
”Et sä voi lähteä sinne! Ei se oo sun paikkas!”, pauhasi Diakonissalaitoksen harjoitteluohjaaja vastavalmistuneelle Raili Ruotsalaiselle kuultuaan tämän aikeista lähteä
töihin Savonlinnaan 1980-luvulla. Helsingin maalaiskunnasta kotoisin oleva Raili
oli käynyt Savonlinnassa kerran aikaisemmin, gospelfestivaaleilla Olavinlinnassa.
”Halusin kokea elämää pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Aioin olla täällä kolme
vuotta ja jatkaa sitten Länsi-Suomeen”,
Raili muistelee. Raili kuitenkin kohtasi
tulevan puolisonsa, avioitui ja perusti perheen - ja kolme vuotta venyi lähes kolmeksikymmeneksi.
Raili aloitti erityisnuorisotyöntekijänä
1984. Seurakunta järjesteli virkoja 90-luvun puolivälissä ja Raili hoiti eripituisia
viransijaisuuksia, kunnes aloitti lapsityönohjaajana vuonna 2002. ”Siitä asti olen
tehnyt työtä lasten parissa. Ihanaa työtä.
Ihania vuosia. Sain tutustua lukuisiin perheisiin, vetää leirejä ja kerhoja. Aloitimme
Puuhamessut ja vauvakirkot ja kehitimme
uusia kerhoja perheille”, Raili kertoo.
Raililla on vuosien varrella riittänyt aina
voimia myös vapaaehtoistyöhön. ”Itselleni tärkein hanke oli ’Pisara meressä’, jonka
kautta autoimme sortavalalaisen lastenkodin lapsia. Järjestimme mm. pari leiriä.
Ensimmäisen Punkaharjun kesäkodilla,
toisen kotonamme Enonkoskella”. Tässä
työssä oli mukana runsaasti vapaaehtoisia,
jotka tukivat lasten Suomeen tulon mahdollistamista taloudellisesti, lahjoittivat varusteita. Jopa perunat saatiin leirille maalaistaloista lahjana. Vapaaehtoiset toimivat
kummeina lapsille ja ottivat heitä kesäisin
luokseen. Mekin saimme kymmenen vuot-

Viikko 3
Jerry Nuutti Juhani Helenius, Sanni Iida
Mimosa Huttunen, Olivia Anna Irene
Mustonen.
Linda Elma Adele Silvennoinen (Pu).
Leo Emerik Räisänen (Rs).
Viikko 4
Demian Martin Leiva, Miisa Olivia Niittylahti, Valtteri Ville Eemeli Reijonen.
Jere Tapio Olavi Rouhiainen (Rs).
Avioliittoon aikovat
Viikko 4
Timo Sakari Penttilä ja Sari Anni Päivikki
Pennanen.
Kuolleet
Viikko 48
Elli Irene Jaatinen 90v, Esko Kalevi Kyllönen 82v, Kyösti Ilmari Hirvonen 82v,
Sirkku Sanelma Orvokki Malinen 76v,
Eero Toivo Juhani Hukkanen 71v.
Markku Ilmari Sallinen 68v (Sr), Pekka
Heikki Ilmari Rinkinen 65v (Sr).
Erkki Pakarinen 73v (Ke).
Lauri Risto Kosonen 86v (Pu).
Anja Tellervo Hypén 64v (Rs).
Viikko 49
Martta Marja Suomalainen 89v, Pentti Juhani Nousiainen 85v, Tuula Kyllikki
Hulkkonen 74v.
Seppo Olavi Vänttinen 77v (Sr).
Vesa Sakari Nousiainen 76v (Ke), Aira

Kysy parisuhteesta!

ta nauttia kolmen ihanan tytön seurasta.
Edelleen kahteen heistä on säilynyt yhteys,
toinen asuu Texasissa, toinen Moskovan
lähellä.
Suurella sydämellä tehdyn auttamistyön
lisäksi Raili on ollut mukana esittävän taiteen tekemisessä. Muuan muassa vuosittaisilla Raamattuvaelluksilla osallistujat ovat
päässeet eläytymään Raamatun kertomuksiin Railin ja muiden vapaaehtoisten näyttelijöiden ohjauksessa.
Lähtö Savonlinnasta tuntui Railista raskaalta mutta oikealta ratkaisulta. ”Tyttären perhe muutti Espooseen ja haluan
elää lähellä heitä. Olen aloittanut työt
vammaisten nuorten kodissa, vietän aikaa
lastenlasten kanssa ja käyn poikani luona
Vaalijalassa. Uusi koti on löytynyt järven
rannalta ja toiveissa olisi saada vene tänne
kesäksi, että pääsemme pojan kanssa kalaan. Uusi kotiseurakuntakin on tullut tutuksi. Espoon vanhassa kirkossa on ihana
käydä myös arkisin, sillä kirkko on auki
joka päivä. Olen myös kuullut vapaaehtoisten jumalanpalvelusryhmästä, johon
olisi mukava liittyä. Ja Helsingistä löytyi
tarinateatteriryhmä, johon pääsin mukaan”, Raili kertoilee uusista kuvioistaan.
”Paljon terveisiä ja lämmin kiitos kaikille teille, joiden kanssa sain jakaa matkaa
näinä vuosina.”
”Joka aamu uudestaan. Ikuista matkakumppania tervehtiä saan.
Hyvää huomenta ilo.
Hyvää huomenta rauha.
Hyvää huomenta armo.
Hyvää huomenta Herrani Jeesus Kristus”
Erzsebet Turmezei

seurakuntauutiset 1/2018
Tuulikki Pennanen 71v (Ke).
Alma Laukkanen 98v (Pu), Hilve Maria
Kammonen 86v (Pu).
Kirsti Maj-Lis Kilpeläinen 97v (Rs), Hilkka Elina Ruuskanen 92v (Rs), Vuokko
Marjatta Oinonen 83v (Rs).
Viikko 50
Arvo Elis Sihto 101v, Martta Mirjam Palkolahti 93v, Elvi Tuulikki Liimatainen
81v, Erkki Ilmari Laukkanen 79v, Martti
Juhani Neuvonen 69v.
Anna-Liisa Makkonen 85v (Ke), Aino Liisa Torpakko 78v (Ke).
Teuvo Pulkkinen 92v (Pu).
Lauri Ensio Niiranen 83v (Rs), Seija Sinikka Jäske 63v (Rs), Maarit Hannele
Repo 49v (Rs).
Viikko 51
Eini Helmi Kupiainen 91v, Veera Tellervo
Karvinen 90v, Olli Vuorikoski 84v, Senja Orvokki Hirvonen 73v, Pekka Antero
Makkonen 70v, Merja Helinä Annastina
Sanjamo 61v.
Sampo Aulis Käyhkö 87v (Sr).
Sirkka Helena Kyllikki Ikonen 70v (En).
Raimo Kalevi Kero 72v (Ke), Raimo Olavi Turunen 61v (Ke).
Elsa Siviä Kupiainen 93v (Pu).
Helvi Maria Kukko 95v (Rs).
Viikko 1
Hilja Unelma Torvinen 89v, Elli Juuti
89v, Kaarin Unelma Kohonen 81v, Jyrki
Pekka Sinkari 79v, Anja Kaarina Valjus
77v, Lauri Veikko Markus Pulkkinen 73v,
Paavo Henrik Juhana Mikkonen 72v. Tauno
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Pekka Malinen 68v.
Martti Aulis Pursiainen 63v (Sr).
Aino Ester Nokelainen 95v (Ke), Eira
Kyllikki Rinkinen 85v (Ke).
Taimi Siviä Anttonen 102v (Pu), Kerttu
Annikki Silvennoinen 87v (Pu), Reijo Antero Kautonen 61v (Pu).
Eeva Annikki Laiho 85v (Rs).
Viikko 2
Elvi Onerva Vellonen 90v, Esko Olavi
Kiiskinen 88v, Eira Irene Marjatta Henttonen 87v, Vieno Sisko Lyytikäinen 86v,
Katri Helena Suomalainen 85v.
Viikko 3
Salme Tellervo Söderlund 96v, Rakel Marianna Stålhammar-Kaipainen 92v, Veikko Iivari Pasonen 91v, Aune Katri Tanninen 90v, Väinö Ilmari Mikkonen 84v,
Kalle Vihtori Nyman 78v, Asko Uolevi
Kasanen 56v.
Elvi Herttuainen 83v (Ke), Lauri Johannes Sihvonen 79v (Ke).
Veikko Antero Löppönen 62v (Pu).
Teuvo Olavi Immonen 76v (Rs).
Viikko 4
Viljo Eelis Repo 95v, Enni Maria Vento
92v, Martti Arvid Väisänen 88v, Jyrki Juhani Sutinen 80v, Leena Marjatta Huikko
77v, Tuomo Kalervo Lumme 68v, Ahti
Tapio Löppönen 67v, Rauno Markku Väinämö Saariniva 66v.
Selma Maria Turunen 85v (En).
Marja Liisa Kosonen 76v (Ke).
Aino Ester Silvennoinen 88v (Pu).
Anna Loviisa Ruuskanen 100v (Rs).

Jumalan lupaus?

Naisten ja miesten päivät 10.-11.2.

Perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojat vastaavat lukijoiden lähettämiin
kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi: perheneuvonta.savonlinnan@evl.fi
Kysymys: Miksi vastuu parisuhteen hoitamisesta jää aina minulle? Koen, ettei
suhteemme toimi, mutta olen väsynyt olemaan aloitteellinen. Olen miettinyt, pitäisikö hakeutua ammattiavun piiriin? Mutta
en tiedä, suostuisiko puolisoni lähtemään
mukaan. Mitä tehdä?

Raili ja tytär Martta

Vastaus: Aloitteellisuutesi kertoo, että olet
sitoutunut parisuhteeseen ja valmis panostamaan siihen. Sinulla on kykyä havaita
ongelmat ja ottaa asioita puheeksi. Joskus
puolisoiden kokemus parisuhteen tilasta
on erilainen. Toisella ei ole tarvetta suhteen
hoitamiseen siinä määrin kuin toisella.
Mutta se, että olet turhautunut, on riittävä
peruste lähteä asiaa hoitamaan.
Onko puolisosi ollut aloitteellinen. Mistä
hänen passiivisuutensa kertoo? Onko herkkyys havaita viestejäsi hukkunut arjen pyörityksessä? Millä tavoin puhutte toisillenne,
vai puhutteko lainkaan? Millaisia malleja
toistatte parisuhteessanne? Puhuivatko isä
ja äiti toisilleen? Jos lähtöperheessä asioista
vaiettiin, voi puhumaan oppiminen vanhempana olla työlästä.

Raamattuvaelluksella

Entä vastuun kantaminen? Onko tilanteessasi sinulle jotain tuttua varhaisimmilta
vuosiltasi? Oletko pienestä pitäen joutunut
kantamaan vastuuta? Onko sinulla ollut
tilaa ilmaista omia tarpeita? Onko parisuhdetilanteessasi jotain samaa? Millaisiin tun-

teisiin se sinut nyt vie? Millä tavoin ilmaiset tarpeitasi nyt? Onko aloitteesi sitä, että
kerrot puolisollesi avoimesti ja suoraan sen,
mitä tarvitset, vai sekoittuuko viestiin turhautumisen ja pettymyksen tunteita. Kuuleeko hän ehkä moitetta, syytöstä, miksikysymyksiä. Jääkö häneltä kuulematta viesti siitä, että kaipaat hänen lähelleen?
Entä puolisosi kokonaistilanne. Mitä kuormitustekijöitä hänellä on? Millaisia keinoja hänellä on pitää huolta jaksamisestaan?
Onko ehkä vetäytyminen hänen tapansa
koota itseään?
Mitä tarkoittaa se, ettei suhteenne toimi?
Mitkä ovat odotuksesi ja toiveesi? Millainen suhteen tulisi olla, että voisit kokea
sen toimivan? Onko puolisosi tietoinen
siitä, että olet turhautunut ja koet kantavasi yksin vastuuta? Mitä hän siitä ajattelee?
Millaisia oloja se hänessä herättää? Mitä
hän itse odottaa parisuhteelta?
Ammattiapua kannattaa hakea, jos omat
voimavarat ja keinot eivät riitä yhteyden
palauttamiseen. Jos puoliso ei motivoidu
lähtemään, voi apua hakea myös itselle.
Joskus pienikin muutos jommassakummassa puolisossa saa aikaan muutosta parisuhteessa. Ehkäpä puolisosi jonkin ajan
päästä kiittää sinua sinnikkyydestäsi. Ja
vaikka näin ei tapahtuisikaan, oman elämän eteen kannattaa ponnistella.

Perinteinen ja juureva raamattutapahtuma Naisten ja miesten päivät järjestetään Savonlinnassa 10.-11.2. Tänä vuonna tapahtumassa ollaan Jumalan lupausten äärellä.
”Parasta Raamatussa ovat lupaukset. Kun Jumala sanoo kyllä, hän tarkoittaa kyllä. Parasta Jumalassa on, että lupaukset koskevat kaikkia. Lupaus on olemassa ja voimassa,
uskoita tai et. Ja lupauksia on paljon. Jumala on tainnut tuhlailla niitä”, pohtii tapahtuman järjestelyistä vastaava aikuistyön kappalainen Jani Lamberg.
Seurakunnasta mukana ovat myös papit Jaakko Parkkinen ja Kaisa Oittinen. Naisten ja miesten päivien vieraita ovat Kaisa ja Timo Tuikkanen Imatralta sekä Esko
Luukkonen Parikkalasta. Kaisa ja Timo Tuukkanen konsertoivat seurakuntakeskuksen
juhlasalissa lauantaina klo 15. Konserttiin ovat tervetulleita kaikki!
Lauantaina 10.2. Savonlinnan seurakuntakeskuksessa (Kirkkokatu 17)
klo 9 Aamukahvit
klo 9.30 Aamurukous ja aloitus juhlasalissa, Jaakko Parkkinen
klo 9.45 Lupauksia Raamatusta, Kaisa ja Timo Tuikkanen - naiset juhlasalissa ja miehet kappelikahviossa (pohjakerros)
klo 11.30 Lounas seurakuntakeskuksessa. Lounas 10 euroa/hlö
klo 12.30 Yhteislauluhetki kanttorin johdolla juhlasalissa. Toiveita ja uusia virsiä.
klo 13 Matka Jumalan lupausten parissa jatkuu, Esko Luukkonen, juhlasali
klo 14.15 Kahvitarjoilu
klo 15 Iltapäiväkonsertti juhlasalissa, Kaisa ja Timo Tuikkanen. Vapaa pääsy.
Sunnuntaina 11.2. klo 10 Savonlinnan tuomiokirkossa (Pappilankatu 8)
klo 10 Messu. Saarna Kaisa Tuikkanen.
Messun jälkeen Yhteisvastuun kirkkokahvit ja Yhteisvastuukeräyksen 2018 aloitustilaisuus seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudessa kerrotaan tämän vuoden keräyskohteesta.
Lämpimästi tervetuloa!
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savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi • savonlinnanseurakunta.fi

Perhekerhot
Lapset vanhempineen, isovanhempineen tai kummeineen ovat tervetulleita!
Kerhossa tavataan toisia perheitä, askarrellaan, leikitään ja vietetään yhteinen
hartaushetki Tarjolla on kahvia, teetä ja
mehua.
Maanantai
Kellarpelto klo 9.15-11.15, Aapelintie 7,
Savonlinna.
Tiistai
Enonkoski klo 9-11, Kirkkotie 2,
Enonkoski.
Punkaharju klo 9.30-11.30, Oikotie 10,
Punkaharju.

Kinkerit
Savonlinnan
tuomiokirkkoseurakunnassa

Pe 23.2. klo 17 Keloharju-LehtiniemiHaapala. Paikka: Haapalan rukoushuone, Rinkiläntie 60, 57310 Savonlinna.

Enonkosken
kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen
p. 044 776 8050.

Jumalanpalvelus tuomiokirkossa
sunnuntaisin klo 10.
Arkimessu Pääskylahden kirkossa
torstaisin klo 10.30.

Jumalanpalvelus sunnuntaisin
klo 10.

10.-11.2. Naisten ja miesten
päivät Juureva ja perinteinen
raamattutapahtuma Jumalan
lupausten äärellä. La 10.2. 9-16
Savonlinnan seurakuntakeskuksessa. Su 11.2. klo 10 Messu
tuomiokirkossa ja Yhteisvastuun
kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
Su 11.2. klo 15 Nuorten solistien konsertti seurakuntakeskuksessa. Savonlinnan orkesteri.
Liput 15 e. opiskelijat ja lapset
(alle 16 v) 5 e.
Su 25.2. klo 10 Puuhamessu
Pääskylahden kirkossa. Messun
jälkeen yhteinen lounas.
Su 4.3. klo 16 Loistomessu
tuomiokirkossa
Su 18.3. klo 18 Marianpäivän
kirkkokonsertti. Naiskuoro Bel
Canto. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Su 18.2. klo 10 Riparilaisten
toteuttama messu.
Su 25.2. Kristus yhdistää
ry:n kirkkopyhä. Esa Kosonen
saarnaa. Kirkkokahvit ja tilaisuus
messun jälkeen seurakuntatalossa.
Ti 13.3. klo 9 talvisodan päättymisen muistopäivän hartaus
sankarihautausmaalla.
Su 18.3. klo 10 messun jälkeen
seurakuntalaisten puheenvuoro
kirkkokahvien merkeissä seurakuntatalossa.
Enonkosken luostari
Messu 18.2. ja 18.3. klo 13.
Messujen jälkeen kirkkokahvit
valkoisessa salissa.
Ke 14.2 klo 9-20. Elävä Ihamaniemi- hankkeen avoin kyläpäivä.
Lounas 8 e. Kahvi- ja teepöytä.
Yhteistä ohjelmaa. Rukoushetket
kappelissa klo 11.45 ja 17.45.

Keskiviikko
Vauvakerho klo 13.00-14.30 Srk-keskus, Kirkkokatu 17, Savonlinna (D-ovi).
Rantasalmi klo 9.30-11.30, Kirkkotie 3,
Rantasalmi. Ilmoita lapsen erityisruokavaliosta p. 044 776 8051.
Torstai
Kerimäki klo 9-11, Urheilukuja 2,
Kerimäki.
Miekkoniemi klo 9.15-11.15, Ilokallionkatu 4, Savonlinna.
Pihlajaniemi klo 9.15-11.15, Nuottamie-

Su 25.2. klo 14 Haukiniemi-Varparanta-Niittylahti. Paikka: Loikkanen:
Juvolantie 1946, 57310 Savonlinna.

Ke 14.2. klo 17 Ahvensalmi-OraviJuvola. Paikka: Oravin rukoushuone,
Kiramontie 3, 58130 Oravi.

Savonlinnan
tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherra Sammeli Juntunen
p. 044 776 8016.

Srk-keskus klo 9.15-11.15, Kirkkokatu
17, Savonlinna (F-ovi).
Taaperokerho klo 14-15.30, Srk-keskus,
Kirkkokatu 17, Savonlinna (D-ovi).

Ke 14.3. Kylätalopäivä.
Su 18.3. Suomen evankelisluterilaisen luostariyhdistyksen vuosikokous messun kirkkokahvien
jälkeen. Hallitus tavattavissa.
Kerimäen
kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo
Loikkanen p. 050 540 6111.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin
klo 10.
Ke 14.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon iltakirkko talvikirkossa.
Su 4.3. klo 19 Elämäni on
lauluni – 50 vuotta laulaen –
konsertti seurakuntakodilla.
Leo Louhivaara, laulu ja piano.
Ke 7.3. klo 18 Tuomasmessu
talvikirkossa.
Punkaharjun
kappeliseurakunta
Aluekappalainen Henrik Koponen p. 044 776 8052.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin
klo 10.
Ke 14.2. klo 18 tuhkakeskiviikon iltamessu kirkossa. Messua
toteuttamassa riparilaiset.

Su 4.3. klo 14 Pietolansaari-Kakonsalo-Soilukka-Kiviapaja-AhvionniemiAhvionsaari-Mikkolanniemi-Tuohisaari-Liistonsaari. Paikka: Ruusulan Nuorisoseurantalo, Kiviapajantie 1570,
58650 Savonlinna.
Su 4.3. klo 14 Kaartila-IkoinniemiRitosaari-Pitkälä-Laakkola-Moinniemi.
Paikka: Tynkkynen, Ritosaarentie 481,
57230 Savonlinna.

Rantasalmen
kappeliseurakunta
Vs. aluekappalainen Susanna
Vihavainen p. 044 776 8083.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin
klo 10.
Savonrannan kirkkopiiri
Aluekappalainen Jaakko Parkkinen p. 044 776 8049.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin
klo 10.
Lähetystyö
La 10.2. klo 9-15 Naisten ja
miesten päivillä myytävänä
Lähetyssopen tuotteita sekä
arpajaiset lähetystyön hyväksi.
Ti 13.2. klo 11-13 laskiaismyyjäiset Savonlinnan srk-keskuksessa, Kirkkokatu 17. Myytävänä hernekeittoa annoksina ja
omiin astioihin sekä kahvia ja
laskiaispullia.
Pe 16.2-su 18.2. ja pe 8.3.-su
11.3. Kairoskurssi yhteistyössä
Helluntaiseurakunnan kanssa.
Lähetystyötä syventävä kurssi,
tiedustelut Sakarilta p. 044
776 8031 tai sähköpostitse
sakari.seppala@evl.fi.

hentie 2 A 1, Savonlinna.
Punkaharju klo 9.30-11.30, Oikotie 10,
Punkaharju.
Iltaperhekerho, klo 17.30-19.00 Srkkeskus, Kirkkokatu 17, Savonlinna
(D-ovi).
Perjantai
Löytölä klo 9-11, Ruokojärventie 3 A,
Haapakallio.
Kuukauden viimeinen maanantai
Savonranta ma klo 9-11, Pappilantie 17,
Savonranta.
Parillisen viikon tiistai
Vaaran kerho klo 14.00-16.00 parillisen
viikon tiistaina Vaaran kylätalolla,
Vaarantie 306, Hiukkajoki.

Su 11.3. klo 14 Moinsalmi-PesinkiNikaniemi-Pellossalo- Kosola. Paikka:
Entinen Kosolan koulu, Pellossalontie
400, 57230 Savonlinna.
To 15.3. klo 17 Loikansaari-LuhtinenPirhiänniemi-Kallislahti- PihlajalahtiOtavaniemi-Kommerniemi. Paikka:
Höök, Pölläskyläntie 408, 58770 Pihlajalahti.
Kinkereille ovat oman kinkeripiirin
väen lisäksi tervetulleita kaikki Sanan
kuulijat ja kinkeriperinteen ystävät!

Pe 2.3 klo 11–16 leivonnaisia
myytävänä Lähetyssopessa,
Sääminginkatu 4.
La 24.3. klo 11-13 pääsiäismyyjäiset Savonlinnan srkkeskuksessa, Kirkkokatu 17.

Sääminginkatu 4,
p. 044 776 8091
Avoinna ma, ke-pe klo 11-16 ja
ti klo 11-18.
Lähetyssopesta laadukkaita
käsitöitä itselle tai lahjaksi.
Tue lähetystyötä ostamalla
Lähetyssopen tuotteita!
Tervetuloa!!
Diakonia
Vaikeassa elämäntilanteessa voi
tarvita apua ja tukea arjessa jaksamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä
diakoniatyöntekijöihin.
Diakoniapäivystykset:
Savonlinnan seurakuntakeskus
(Kirkkokatu 17) ma, ti ja to, pe
klo 9-11, p. 044 555 2579.

Enonkosken seurakuntatalo
(Kirkkotie 8) ma klo 9-11, p.
044 755 0152.
Kerimäen seurakuntakoti (Urheilukuja 2) ma ja pe klo 9-11 ja
to klo 8-10, p. 050 540 6114.
Punkaharjun seurakuntatalo
(Oikotie 10) ma ja ke p. 050
310 0193.
Rantasalmen Kirkkorinne
(Kirkkotie 3) ma-pe klo 8-10,
p. 040 8385 5412.
Savonrannan seurakuntakoti
(Pappilantie 17) ti klo 9-11, p.
044 755 0152.
Kirkon keskusteluapu
Kirkon keskusteluapu on sinua
varten, joka kaipaat kuuntelijaa.
Päivystäjämme ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä.
Palveleva puhelin 0400 221180
joka ilta klo 18 alkaen. Pe ja la
öinä klo 03 saakka. Muina päivinä
klo 01 saakka.
Operaattori veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaisen
hinnan (pvm/mpm).
kirkonkeskusteluapua.fi

Rantasalmen kappeliseurakunnan tapahtumat Rantasalmen Lehdessä keskiviikkoisin. Enonkosken, Kerimäen ja Punkaharjun
sekä Savonrannan tapahtumat Puruvesi-lehdessä torstaisin. Kaikki tapahtumat Itä-Savossa perjantaisin.
Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/kerimaenkappeli
Facebook.com/punkaharjun-kappeliseurakunta

seurakuntauutiset

Savonlinnan seurakunta: savonlinnanseurakunta
Kerimäen kappeliseurakunta: kirkko_kerimaella
Punkaharjun kappeliseurakunta: evlph

savonlinnanseurakunta.fi

Savonlinnan seurakunnan tiedotus- ja uutislehti. Seurakuntauutiset ilmestyy vuoden 2018 aikana pe 9.2., pe 23.3., pe 1.6.,
pe 14.9., pe 26.10., pe 30.11. Juttuvinkit ja palaute: p. 044 776 8047 tai savonlinnan.tiedotus@evl.fi

