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Seurakuntaamme on valittu 33 kirkkovaltuutettua. Onnittelut heille! Kiitokset äänestäjille ja vaalitoimitsijoille!
Kirkkovaltuustolla ja sen valitsemalla kirkkoneuvostolla
on edessään melkoinen haaste. Niiden on ohjattava seurakunnan toimintaa niin, että siinä 1) nostetaan kirkon sanoma esiin ja 2) kohdataan ihminen.
Tätä edellisen valtuuston hyväksymää strategiaa toteutetaan jo nyt. Mutta miten teemme sen paremmin? Sellaisella tavalla, että ”usko Kristukseen on seurakuntamme
alueen ihmisille luonteva osa normaalia ihmisyyttä. He
osallistuvat seurakunnan toimintaan ja tuovat mukanaan
uudenlaisia ihmisiä, koska kokevat, että kristillinen sanoma, sakramentit ja seurakunnan mahdollistama ihmisten
kohtaaminen ruokkivat heitä hengellisesti” (lainaus seurakuntamme visiosta).
Toinen kirkkovaltuuston ja -neuvoston kohtaama haaste
koskee taloutta. Ensi tilikautta varten seurakunnalle esitetään budjettia, joka on 285 000 euroa alijäämäinen. Kyseessä on jo neljäs alijäämäinen budjetti peräjälkeen. Rahaa on vielä säästössä yli 2,5 miljoonaa, mutta tätä vauhtia
ne on pian syöty. Pelkkä juustohöylä ei enää riitä. Uuden
kirkkovaltuuston on kyettävä linjaamaan rakenteellisia
muutoksia.
Kumpaankaan näistä haasteista ei pystytä vastaamaan
sellaisella ajattelulla, jonka keskiössä on seurakuntavaalien
logo ”Minun kirkkoni”. Kyse kun ei ole sinun kirkosta-

si tai minun kirkostani. Kyse on Kristuksen kirkosta. Me
(minä, sinä ja hallintoelimet) olemme hänelle vastuussa siitä, että kirkko säilyy hänen sanomansa kantajana.
Räyhätoimittaja Tuomas Enbuske toi asian esille Iltalehden kolumnissaan 16.11.2018 ”Seurakuntien tämän vuoden vaalikoneessa kysytään muun muassa, onko kristinusko minun mielestäni ainoa tie Jumalan luo. Mistä minä
sen tiedän? Kertokaa te. Saako sen siis itse päättää? - - Kirkosta on tullut Facebook, jonka algoritmit räätälöivät sisällön juuri meille mieluisaksi. - - Tarvitsemme kirkon, joka
lopettaa tuon anteeksipyytävän matelunsa. Tarvitsemme
Johannes Kastajaa, emme sängynkastelijaa.” ”Kirkon pitäisi saarnata taivaasta ja helvetistä. Ja siitä, että Kristus kuoli
ristillä meidän syntiemme tähden.”
Enbuske ei kolumnissaan puhu taloudesta. Mutta ei senkään hoidosta selviä ”Minun kirkkoni” -tyylillä. On nimittäin mahdollista, että säästöjä joudutaan tekemään niistä
toimintamuodoista tai rakennuksista, jotka ovat minulle
erityisen rakkaita. Olennaista on, että seurakunta pystyy
jatkossakin pitämään esillä Kristusta ja hänessä ilmi tullutta Jumalan rakkautta.
Haasteiden edessä ei pidä masentua vaan sylkäistä kouriin ja tarttua työhön. Jeesus on nimittäin luvannut: ”Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti.”

Kuva: Harri Jäntti

Seurakuntavaalien jälkeen

Sammeli Juntunen
kirkkoherra
Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Joulunodotus alkaa ensimmäisestä adventista

Adventin

äänenavaus

Savonlinnan linja-autoasemalla
sunnuntaina 2.12. klo 12

Itä-Savo -lehden ja seurakunnan yhdessä järjestämä
Adventin äänenavaus aloittaa joulunodotuksen Savonlinnan seudulla. Tervetuloa laulamaan Hoosiannaa sekä
kaikille tuttuja ja rakkaita joululauluja Savonlinnan linjaautoasemalle sunnuntaina 2.11. klo 12 alkaen.
Musiikista vastaavat Savonlinnan Gospelkuoro johtajanaan kanttori Minna Malinen sekä Puhallinorkesteri
Saimaa johtajanaan Vitoldas Sokolnikas.
Laulujen lomassa pastori Antti Rahikainen jututtaa
mielenkiintoisia savonlinnalaisia: Antin kanssa juttelemassa ja adventtikynttilöitä sytyttämässä päätoimittaja
Jaana Rautio-Teijonmaa Itä-Savosta, jääkiekkoilija Matias Lainio Sapkosta, Savonlinnan Seudun Matkailun
toimitusjohtaja Jaana Komi sekä Linnalan nuoret ry:n
toiminnanjohtaja Rikhard Blomerus.
Adventin äänenavauksessa on tarjolla mukavaa puuhaa
myös perheen pienimmille. Seurakunnan lastenohjaajat
askartelevat lasten kanssa jouluisia juttuja ohjelman ajan
linja-autoaseman leikkipaikalla. Tilaisuuden päätteeksi
Itä-Savo tarjoaa 500 annosta joulupuuroa.
Tervetuloa aloittamaan joulunodotus
yhdessä laulaen!

”Äidinsirpaleellakin voi elää” -draamamonologi kosketti

Esityksen kokosi ja esitti Runomusiikkiyhtye Helmi:
Monologi Irja Lyytikäinen (vas.), tanssi Anna Lamberg (oik.),
piano, ja laulu Helen Avent, Kitara, viulu, lyömäsoittimet ja
laulu Mikael Sykiäinen.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietettiin 19.-23.11. Seurakunta ja Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskus
järjestivät yhdessä teemaviikon tapahtuman. Draamamonologi Äidinsirpaleellakin voi elää esitettiin
Kulttuurikellarissa 19.11.
Draamamonologia saapui seuraamaan yli 110 vierasta.
Tunnelma oli lämmin ja liikuttunutkin. Esitys pysäytti
yleisön vanhempien ja erityisesti äitien rinnalle. Musiikkia,
tanssia ja runoa yhdistäen monologi nosti esille kipeitä kysymyksiä kauniilla kielellä: Entä jos on itse jäänyt lapsena
vaille turvaa, kuinka olla syli omalle lapselle? Kuka meistä
lopulta on ehjä? Anna Porion ”Anna kiireen mennä” -runoteoksesta koostetun tekstin sanoma on kuitenkin lohdullinen. Jos suostun omaan elämääni ja sen sirpaleisuuteen,
pystyn katsomaan ympärilleni. Katso valoa, kuinka se taittuu osuessaan erilaisiin sirpaleisiin.
Esityksen jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus keskustella perheneuvojien ja seurakunnan työntekijöiden kanssa.

1. adventti su 2.12.
Messu klo 10 Enonkosken kirkossa
Pekka Auvinen ja Mika Siekkinen. Kirkkokuoro.
Messu klo 10 Kerimäen talvikirkossa
Toivo Loikkanen ja Maria Padatsu. Kerimäen kirkkokuoro ja Pauliina Ahokas (trumpetti).
Mukana Kerimäen molemmat rippikouluryhmät.
Messu klo 10 Punkaharjun kirkossa
Sari Vauhkonen ja Kari Pykäläinen. Tuomaskvartetti. Lähetyslounas klo 11.30 Punkaharjun srktalolla, vapaaehtoinen maksu, Annin tulokahvit sekä
lähetystyöntekijä Sari Lehtelä.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Rantasalmen Kirkossa
Per Lindblad ja Sauli Rissanen Mielojärvi-Hiltulan
adventtikirkko klo 13 Sirpa Taskisen luona Hiltulassa
Per Lindblad ja Sauli Rissanen. Joulupuuroa tarjolla.
Messu klo 10 Savonlinnan tuomiokirkossa
Sammeli Juntunen ja Katariina Kokkonen.
Kirkkokuoro. Kirkkokyydit kulkevat.
Perhemessu klo 10 Savonrannan seurakuntakodilla
Henrik Koponen ja Minna Raassina

Sanan valossa 23.-24.2.2019
Perinteiset Naisten ja miesten päivät järjestetään helmikuussa 2019 Savonlinnan seurakuntakeskuksessa ja tuomiokirkossa. Päivien on teema on tänä vuonna ”Sanan valossa”.
Päivillä mukana oman seurakunnan työntekijöiden lisäksi
Heikki ja Eila Mikkonen sekä Erja Kalpio.
Miesten ja naisten päiville on vapaa pääsy. Lounas 10 euroa.

Uuden elämän illat jatkuvat
Uuden elämän illat jatkuvat Pääskylahden kirkossa (Kaartilantie 62) kevätkaudella 2019. Laita päivämäärät talteen!
Tarkemmat tiedot kirkollisissa ilmoituksissa.
20.1. Sammeli Juntunen
3.2. Erja Kalpio
17.2. Kai Jantunen
10.3. Ari Tähkäpää
7.4. Timo Varuhin
5.5. Kevätkonsertti Päivi ja Mikko Laitinen

3

Sukupolvet kohtaavat kerhossa Kerimäellä
Kerimäen ikäihmisten virkistyskerho ja lasten päiväkerho muuttivat seurakuntakodin remontista johtuen viereisiin tiloihin ja
kekseliäät kerhonohjaajat päättivät tehdä
poikkeusjärjestelystä kaikille positiivisen
kokemukset. Kerhot ovat ryhtyneet viettämään aikaa yhdessä erilaisten mukavien
puuhien merkeissä. Yhdessäolo on mieluista niin pienille kuin isoillekin kerholaisille.
Kerimäen seurakuntakodin alakertaa on
remontoitu syyskauden ajan ja niinpä päiväkerhon toiminta siirtyi yläkertaan, virkistyskerhon naapuriin. Virkistyskerholaisia on
keskimäärin kolmekymmentä ja lapsia kymmenkunta.
Virkistyskerhon ohjaajina toimivat diakoniatyöntekijä Raija Nuopponen sekä vapaaehtoiset Pirjo Kokkonen ja Sirkka-Liisa
Räinä. Päiväkerhon ohjaajia ovat Miia-Mari
Jaatila ja Merja Hacklin. ”Ideana on ollut
jo perinteisesti, että päiväkerho vierailee kerhossamme muutaman kerran kaudessa, mutta
nyt kun olemme seinänaapureita, yhteys on
tiivistynyt”, Raija Nuopponen kertoo.
”Saamme hyötyä toinen toistemme kerhovalmisteluista ja samalla luomme tiiviimmän
yhteyden lasten ja ikäihmisten välille. Tämä
syksy on opettanut meille, että jostain hankalasta asiasta voikin poikia mukavaa uutta
ja antoisaa!”

Sukupolvien ketju toteutuu
Yhteinen aika alkaa jo eteisessä, kun kerholaiset saapuvat yhtä aikaa. Ikäihmisistä on
mukavaa nähdä pienten kerholaisten tulevan
reput selässä kotiseurakunnan yhteyteen. Sukupolvien ketju toteutuu. ”Molemmat ryhmät varmaan saavat virkistystä ja iloa toisistaan jo pelkästään siitä, että olemme samana
päivänä koolla molemmat ryhmät. Jo tämä
fyysinen läheisyys tuo lämmintä tunnelmaa
eteiseen aamulla kun pienet ja isot kokoontuvat arkipäivää aloittamaan Jumalan kasvojen
ääreen ja toistensa yhteyteen”, Raija Nuopponen kuvailee.
”Toistemme kerho-ohjelma kuuluu vähän
seinien läpi, ja tuntuu vain mukavalta kuulla
lasten ääniä meidänkin puolella kun he touhuavat ja leikkivät omalla puolellaan. Lapset
tuovat elämää!”
Tervetuloa mukaan!
Kerhojen yhteinen toiminta on Raijan mukaan monipuolista ja vilkasta. ”Olemme viettäneet yhteisiä hetkiä Vanhusten viikolla leipoen ja liikkuen yhdessä. Kerran lapset vierailivat
kerholaisemme, entisen srk:n lapsityön ohjaajan Pirkko Kautosen 80 v –syntymäpäiväjuhlassa. Seuraava yhteinen tempauksemme
on piparitalkoot joulukuun 11. päivä. Sinne
meillä on ilo kutsua kaikki leipomisen ystävät nauttimaan mukavasta tunnelmastamme
– sekä tietenkin vastapaistetuista pipareista.”

Virkistyskerhon ja päiväkerhon
seuraava yhteinen tempaus järjestetään joululeivonnan parissa.
Kerhot leipovat yhdessä
pipareita Kerimäen
seurakuntakodilla
tiistaina 11.12. klo 9.
Mukaan ovat tervetulleita ihan
kaikki muutkin kuin kerhon
vakituiset jäsenet.
Talkoolaisille on tarjolla
riisipuuroa ja kahvit.

Paluumuuttaja Anni Aronen aloitti lähetyssihteerinä
Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan
uusi lähetyssihteeri Anni Aronen aloitti
virassaan kesäkuussa ja on jo täydessä
työn touhussa. Seurakuntauutiset jututti
Annia joulukiireiden kynnyksellä.
Anni Aronen on varsinainen seurakuntatyön moniosaaja. Hän on työskennellyt
useissa eri seurakunnissa mm. lastenohjaajana, lähetyssihteerinä ja diakoniatyöntekijänä. Vuosien varrella kotiseutu
kuitenkin alkoi vetää takaisin puoleensa
ja niinpä Anni ja pappina työskentelevä
aviomies päättivät muuttaa takaisin ItäSuomeen heti kun jompikumpi saa työpaikan. ”Olen kotoisin Liperistä ja kyllä
tämä itäsuomalainen elämänmuoto tuntuu kaikkein omimmalta”, Anni kertoo.
Anni Arosen monipuolinen kokemus
on lähetyssihteerin työssä tarpeen. Lähetyssihteeri suunnittelee ja kehittää lähetystyötä, osallistuu kasvatus- ja opetustyöhön, rohkaisee kansainväliseen vastuuseen
ja koordinoi koko seurakuntamme osallistumista kansainvälisen vastuun toimintaan, pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja

yhteistyökirkkoihin ja kirkon kansainvälisen vastuun toimielimiin. ”Lähetyssihteerin
työ on todella monipuolista ja kiinnostavaa. Lisävärinsä tuo se, että minulla on virallisesti kaksi eri työpistettä, Punkaharju
ja Kerimäki. Käyn säännöllisesti myös Savonrannalla. Seurakunta tuli tutuksi kesän aikana ja syksyn aikana tulen olemaan
vahvasti mukana lähetyspiireissä sekä joulun eri tapahtumissa, kuten myyjäisissä ja
Kauneimmissa joululauluissa. Pidemmän
aikavälin projekti on maahanmuuttajatyön
käynnistäminen Kerimäen ja Punkaharjun
alueella.”
Lähetyssihteerin työalue on laaja, oikeastaan koko maailman kokoinen, mutta isoin
ilo työn arkeen löytyy läheltä. ”Upeiden vapaaehtoistemme työpanos ja pelkkä läsnäolo on korvaamatonta koko seurakunnalle.
Lähetyssihteerin päivystykset tiistaisin Kerimäellä ja torstaisin Punkaharjulla onkin pyhitetty seurakuntalaisten tapaamiselle. Tervetuloa tapaamaan ja tutustumaan ja kertomaan omia ideoita ja ajatuksia siitä, mitä
kaikkea voisimme tehdä!”

Anni?

Koulutus: sosionomi Amk, diakoni,
kirkon nuorisotyön ohjaaja ja lähetyssihteeri
Harrastukset: luonnossa liikkuminen, lukeminen
Ensivaikutelmat Savonlinnan seurakunnasta:
aktiivinen, työyhteisöön on helppo tulla,
seurakuntalaiset ovat toivottaneet lämpimästi
tervetulleeksi
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Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto 2019-22
Ehdokkaita oli yhteensä 62 . Vaaleissa valittiin 33 valtuutettua. Mukana on 19 uutta. Yksikään ehdolle asettunut istuva valtuutettu ei menettänyt vaaleissa paikkaansa.
Uusi valtuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 2019. I=Yhteinen avoin Keskusta, II=Elävä seurakunta, IV=Kaikkien kirkko

Tapani Hannonen, II
rakennusmestari
Kerimäki

Minna Heiskanen, II
toimistosihteeri
Enonkoski

Heikki Härkönen, IV
yrittäjä
Savonlinna

Irja Härmälä, I
opettaja, eläkkeellä
Rantasalmi

Pia Julkunen, I
koulunkäynninohjaaja
Rantasalmi

Pirjo Jäntti, II
lähihoitaja
Savonlinna

Aniitta Kaskinen, I
sairaanhoitaja
Savonlinna

Martti Konsti, II
verkostomestari, eläkkeellä,
Savonlinna

Anneli Kosonen, II
eläkeläinen
Punkaharju

Päivi Kujamäki, II
kasvatustieteen tohtori,
luokanopettaja, Kerimäki

Anne Käyhkö, I
asiamies, toimittaja
Savonranta

Kari Lappalainen, I
yrittäjä, eläkkeellä
Rantasalmi

Antero Liimatainen, II
metsänhoitaja, eläkkeellä,
Savonlinna

Virpi Loikkanen, I
lukion lehtori
Savonlinna

Jarmo Luostarinen, II
toimitusjohtaja, KTM
Savonlinna

Aune Malinen, II
palveluneuvoja
Savonlinna

Iikka Muhonen, II
mylläri, eläkkeellä
Kerimäki

Sari Helena Nyrhinen, IV
DI, KM opettaja
Savonlinna

Pinja Rahikainen, IV
yhteisöpedagogi
Savonlinna

Tuula Rasimus, II
kasvatustieteen maisteri,
matkailuyrittäjä, Savonlinna

Jari Rautiainen, I
metsätalousinsinööri,
metsäneuvoja, Rantasalmi

Sirkka Rautiainen, II
sairaanhoitaja, eläkkeellä
Savonlinna

Riitta Parttimaa-Redsven, I
Keijo Pesonen, I
luokanopettaja
ammattikasvatusneuvos, KL
Enonkoski
Savonlinna

Tiina Reijonen, I
diakoni
Rantasalmi

Juho Tiainen, I
maanviljelijä
Rantasalmi

Kati Saramäki, I
TM, lukion lehtori
Savonlinna

Aune Tuunanen, I
toimistosihteeri
Punkaharju

Poku Sihvonen, II
opettaja, eläkkeellä
Kerimäki

Anna-Liisa Uimonen, I
erityisluokanopettaja, KM
Kerimäki

Heikki Sorjonen, I
erityisnuorisotyönohjaaja,
omaishoitaja, Savonlinna

Eija Suni, I
myyntijohtaja, eläkkeellä
Savonlinna

Aino Tiainen, I
eläkeläinen
Savonlinna

I Yhteinen avoin keskusta: 19 valtuutettua
II Elävä seurakunta: 13 valtuutettua
IV Kaikkien kirkko: 3 valtuutettua
Valtuuteetujen keski-ikä: 59
Uusia valtuuteetuja: 19
= uusi valtuutettu
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Seurakuntavaalit järjestetiin seurakunnassamme yhtenä suurena äänestysalueena, jonka muodostivat Savonlinnan
kaupungin alue, kappeliseurakunnat sekä
Savonrannan kirkkopiiri. Yhteensä äänioikeutettuja oli 25 656. Seurakuntamme
äänestysprosentti oli 12%. Äänestysaktiivisuus laski viime vaaleista yli 2 prosenttiyksiön verran.
Lämmin kiitos jokaiselle äänestämään
lähteneelle aktiiviselle seurakuntalaiselle
sekä teille, jotka toitte mukana myös naapurin, kaverin tai kyytiä vailla olleen tuttavan.
Vapaaehtoisvoimat vahvasti mukana
Ennakkoon äänestettiin 18:ssa ennakkoäänestyspaikassa ympäri seurakuntaamme.
Vaalipäivänä 18.11. äänestettiin Savonlinnan seurakuntakeskuksessa. Äänestyspaikat toteutettiin seurakunnan työntekijöiden
sekä vaalilautakunnan vapaaehtoisten vaalitoimitsijoiden työpanoksella.

Kiitos!

Moni vaalitoimitsija teki äänestyspaikalla
pitkiä päiviä ja vastuullisessa tehtävässä.
Vaalien ja erityisesti näin laajan ennakkoäänestyksen toteuttaminen olisi suuressa seurakunnassamme mahdotonta ilman vaalilautakunnan vapaaehtoisten panosta. Kiitos
kaikille mukana olleille!
Vaalikeräys tuotti yli 1800 euroa
Äänestyspaikoissa lipaskeräyksenä toteutettu vaalikeräys tuotti seurakunnassamme
upeat 1825,81 euroa. Kiitos lahjastasi!
Kirkon ulkomaanapu sr rahoittaa keräysvaroilla lasten ja nuorten koulutusta kehitysmaissa.
Suomen Lähetysseura ry ohjaa kerätyt varat Lasten Pankkiinsa.
Suomen Pipliaseura ry rahoittaa keräysvaroilla lukutaitotyötä vähemmistökielillä
Itä-Afrikassa.
Kirkkopalvelut ry kohdentaa varat vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen Suomessa.

Tunnelmia vaalien jälkeen?
Kokenein

Tuula Rasimus,
valtuutettu vuodesta 1999
Mitkä ovat tunnelmat vaalien jälkeen?
Tunnen oloni kiitolliseksi ja tyynen rauhalliseksi. Olin aikeissa jo jäädä pois seurakunnan luottamustehtävistä, mutta viime metreillä peruin ajatukseni. Iloitsen, että valtuusto
vaihtuu. Kuitenkin on mielestäni hyvä, että
päätöksenteossa on vielä mukana myös entisiä valtuutettuja. ”Vanhat ja varsat samalla
kaviouralla”, eiköhän tästä tule hyvä yhteinen
neljän vuoden juoksu!
Miten valtuutetun työ on muuttunut
sinä aikana, kun olet ollut mukana?
Näin pitkään valtuustotyön ajanjaksoon mahtuu monenlaista, mutta kuitenkin päällimmäisenä mukavia muistoja. Olen toiminut
useamman kirkkoherran aikana ja hyvillä
mielin voin todeta, että molemminpuolinen
luottamus ja kunnioitus ovat toimineet. Seurakunta on ollut minulle luottamushenkilönä
mieluisa ympäristö ja olenhan saanut myös
monia ystäviä.
Valtuutetun työnkuvan muutos näkyy
selvemmin seurakuntaliitosten mukanaan
tuomana toimintaympäristön muutoksena.
Yleishallinto, seurakuntatyö, hautaus- ja kiinteistötoimi ovat kasvaneet voimakkaasti sekä
myös näiden hallinnointi. On paljon opittavaa, tutkittavaa ja selville otettavaa asiaa omatoimisesti päätöksenteon tueksi.
Mikä on hyvän seurakuntapäättäjän
tärkein ominaisuus?
Luottamushenkilöllä on hallinnossa oma
rooli. Virkahallinto valmistelee asiat huolellisesti ja päättäjät päättävät. Tässä prosessissa tarvitaan molemmilta hyvää toistensa
kuuntelutaitoa.
On osattava asioiden nopeaa sisäistämistä
ja pohdintaa siitä, mitä tämä asia tarkoittaa
seurakunnan sisällä ja miten se mahdollisesti

vaikuttaa seurakuntalaiseen.
Terveiset seurakuntalaisille?
Kiitos seurakuntalaisille, että ovat osoittaneet
luottamuksensa vaaleissa myös ehdolla olleille vanhoille valtuutetuille. Kaikki he tulivat
valituiksi uuteen valtuustoon.
Luottamushenkilö toimii seurakuntalaisen
asialla ja hän haluaa kuunnella heitä, joten pidetään linjat auki! Hymyillään, kun tavataan!

Nuorin

Pinja Rahikainen, 25 vuotta
Mitkä ovat tunnelmat vaalien jälkeen?
Todella hyvät! Saimme Kaikkien kirkko-listalta kolme valtuutettua ja se on enemmän
kuin osasimme toivoakaan.
Millaisin odotuksin otat uuden tehtävän vastaan?
Odotan valtuustotyöskentelyä innolla. Uskon, että saamme tehdä monia hyviä päätöksiä yhdessä.
Mikä on sinulle itsellesi tärkeintä
seurakunnassa?
Seurakunnassa minulle tärkeintä on se, että
se on lämmin, kutsuva ja avoinna kaikille.
Terveiset seurakuntalaisille?
Pidetään yhtä, sillä pääsemme pitkälle!

Eniten ääniä

Juho Tiainen, 165 ääntä
Mitkä ovat tunnelmat vaalien jälkeen?
Ennen vaaleja pohdimme Rantasalmella,
saammekohan edes yhtä edustajaa kirkkovaltuustoon. Nyt olen siis iloisen yllättynyt ja
positiivisen hämmentynyt rantasalmelaisten
menestyksestä sekä omasta äänimäärästäni.
Toisaalta odottamattoman hyvä tulos vetää
vakavaksi: olen monessa mukana, joten joudun miettimään tarkasti, miten onnistun vastaamaan tähän luottamuksenosoitukseen sen
velvoittamalla tavalla. Kaihertamaan vaaleissa
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Pitkäaikainen kirkkovaltuutettu Poku Sihvonen
kirjoitti Seurakuntauutisille valtuuteettujen
kiitokset runon muodossa

Valtuuston kokeneimman, nuorimman ja eniten
ääniä saaneen tunnelmia vaalien jälkeen.
jäi huolestuttavan alhainen äänestysprosentti.
Millaista työskentelyä toivot uudelta
valtuustolta? Mikä voisi olla yhteinen
tavoite esim. ilmapiirin ja keskustelun
suhteen?
Valtuusto koostuu monista erilaisista ihmisistä, kuten pitääkin, joten emme varmasti
tule aina olemaan kaikki samaa mieltä asioista. Toivon kuitenkin, että asiat käsitellään
asioina eikä henkilökohtaisuuksina ja että
jokaisella valtuuston jäsenellä olisi sellainen
olo, että hän on saanut tuoda kantansa esille
ja tullut kuulluksi. Toivon rentoa, keskustelevaa, kuuntelevaa ja eteenpäin katsovaa
ilmapiiriä.
Millaisin odotuksin kohti uutta kautta: Seurakunnan haasteet ja mahdollisuudet?
Seurakuntamme laajuus on sille sekä haaste
että mahdollisuus. Toivon, ettei kaikki toiminta jatkossakaan keskity vain Savonlinnan
kaupunkiin vaan että kappeliseurakunnat
voivat toimia ja kehittyä elinvoimaisesti ja
ihmisiä palvellen. Moninaisuus on rikkautta.
Ei pelkästään Savonlinnan vaan koko kirkon
haasteena on kehittyä sellaiseen suuntaan,
että kaikki ihmiset voivat kokea seurakunnan toiminnan helposti lähestyttäväksi ja
kirkon toimijaksi, jolla on tärkeä paikkansa
ja arvokas tarkoituksensa tässä ajassa.
Terveiset seurakuntalaisille?
Toivon, että seurakuntalaiset antaisivat rohkeasti palautetta ja kehittämisehdotuksia koskien seurakunnan toimintaa, mahdollisten
risujen lisäksi myös ruusuja, jotta tiedämme, missä toimimme oikein tai toivottuun
suuntaan. Seurakunta kehittyy seurakuntalaisten äänen kautta, seurakuntalaisten viitoittamaa tietä.

Elämänmenot
Kastetut
Viikko 43 Karla Matleena
Haromo, Vilho Veikko Havia, Emmi Eleonoora Kaskinen, Marcus Jari Iivari Kylliäinen (Ekoski)
Viikko 44 Helinä Suvi Isadora Temonen, Joona Eemeli
Jaakonpoika Vanttaja
Viikko 45 Eemil Johannes
Huopalainen, Hilda Sini Elviira Peippo, Julia Eveliina Palonen, Nea Emilia Issakainen
(Rsalmi), Nelli Minttu Annina Lappalainen, Väinö Armas
Juhani Eronen (Rsalmi)
Viikko 46 Juudit Kerttu
Maria Tynkkynen, Nea Sofia Karttunen, Peetu Veikko
Olavi Kosonen,
Santtu Johannes Malinen
(Kmäki), Venni Asseri Kuuramaa (Ekoski)
Viikko 47 Viljo Ensio Kiviaho (Kmäki), Joonas Juhani
Anttonen (Pharju)
Kuolleet
Viikko 43 Eino Matias
Haukka 96v (Rsalmi), Pentti
Johannes Kuronen 89v, Esko
Jussi Mikkonen 83v, Eino Johannes Lötjönen 80v (Ekoski), Pekka Johannes Ritola
75v, Raija Hannele Auvinen
66v
Viikko 44 Pauli Aarne Juhani
Kuosmanen 79v, Teija Anneli
Bröms 54v (Ekoski)
Viikko 45 Toini Siviä Muhonen 89v, Elma Kaisa Saviranta 87v, Meeri Mailis Laukkanen 86v, Mauri Tauno Mikael
Kosonen 86v, Terttu Elina
Nurmisto 84v (Rsalmi), Ahti
Ilmari Haverinen 72v,
Ulla Anneli Veijalainen 69v
(Rsalmi)
Viikko 46 Martta Olasvuori
100v, Helmi Ester Kinnunen
92v (Ekoski), Terttu Elisabet
Arponen 87v,
Kaija Hellevi Kautonen 87v,
Ossi Ilmari Kosonen 84v,
Eila Inkeri Kaskinen 83v, Tapani Veli Ilmari Niiranen 77v,
Tapani Matias Ahola 73v,
Tuomo Taneli Kautonen 70v
(Ekoski), Sirpa Orvokki Sairanen 55v (Pharju), Esa Pekka Antero Roisko 52v
Viikko 47 Sirkka Annikki
Sairanen 96v (Kmäki), AnnaLiisa Sihvonen 94v, Katri
Kautonen 89v,
Esko Olavi Nuopponen 89v,
Seppo Kauko Ensio Silvennoinen 75v (Kmäki), Ahti
Olavi Pitkonen 73v (Kmäki),
Kari Ilmari Asikainen 67v
(Rsalmi), Arja Sisko Marjatta
Savolainen 64v (Rsalmi), Pirjo Sinikka Saarinen 59v,
Juha Pekka Laamanen 57v
(Sranta), Ari Juhani Eklund
55v (Pharju)
Kirkolliset ilmoitukset
Rantasalmen Lehdessä
keskiviikkoisin, Puruvesilehdessä torstaisin ja
Itä-Savossa perjantaisin.
Säännöllisesti kokoontuvat piirit, kerhot ja harrastusryhmät: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan
Tapahtumakalenteri:
savonlinnanseurakunta.fi/
tapahtumat
Seurakuntauutiset 2019:
1.2., 12.4., 28.5., 13.9.,
25.10., 29.11.

Joulukalenteri

Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10 Enonkosken kirkossa, Kerimäen talvikirkossa, Punkaharjun kirkossa, Rantasalmen
kirkossa, Savonlinnan tuomiokirkossa sekä Savonrannan srk-kodilla tai kirkossa. Kirkolliset ilmoitukset Rantasalmen
Lehdessä, Puruvesi-lehdessä ja Itä-Savossa perjantaisin. Kaikki tapahtumat: savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat

Savonlinna

Kerimäki

Rantasalmi jatkuu

to 6.12. klo 10 tuomiokirkko Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. Savonlinnan Mieslaulajat.
su 9.12. klo 11.30-13.15 srk-keskus Eläkeikäisten joulujuhla Puuro- ja kahvitarjoilu klo 11.30, joulujuhla klo
12.15. Järj. srk ja SPR.
ti 11.12. klo 18-20 Miekkoniemen srk-koti Romaniperheiden joulujuhla, Ilokallionkatu 4. Jouluista ohjelmaa, puuro- ja kahvitarjoilu. Järj. Sln srk ja Sln seudun
romanilähetys.
la 15.12. Klo 11.30 ja 12.30 Olavinlinna Seurakunta
Tuomaan markkinoilla Olavinlinnan kappelissa joululauluja laulattavat Katariina Kokkonen ja Laulukoulu,
klo 12 jouluhartaus.
ma 17.12. klo 18 tuomiokirkko Lapsiperheiden joulukirkko. Mukana seurakunnan lastenohjaajia.
ti 18.12.2018 klo 13 Pääskylahden kirkko Päihdekuntoutujien joulujuhla, lisätiedot ja ilm. omalle diakoniatyöntekijälle.
ma 24.12. klo 13.30 tuomiokirkko Perheiden aattohartaus
ma 24.12. klo 15 tuomiokirkko Aattohartaus
ma 24.12. klo 23 tuomiokirkko Jouluyön messu
ti 25.12. klo 8 tuomiokirkko Jouluaamun jumalanpalvelus
ti 25.12. klo 8 Oravin rukoushuone Jouluaamun jumalanpalvelus ja kirkkokahvit
ti 25.12. klo 8 Lohikosken kirkko jouluaamun jumalanpalvelus
ti 25.12. klo 10 Pääskylahden kirkko Joulupäivän messu
ke 26.12. klo 10 Ekumeeninen hartaus Haukiniemen
tsausounalla (Juvolantie 1968). joulupuuro ja joululauluja Taskisen Juhan navetaariossa.
ke 26.12. klo 10 tuomiokirkko Tapaninpäivän messu
Tuomiokirkossa
ma 31.12. klo 23.15 tuomiokirkko Uuden vuoden
vastaanotto. Kello kahdeksitoista siirrytään yhdessä ulos
kirkonmäelle ilotulitusta katsomaan.
ti 1.1. klo 10 tuomiokirkko Uudenvuodenpäivän messu
su 6.1. klo 10 tuomiokirkko Loppiaisen messu

to 6.12. klo 10 talvikirkko Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. Kerimäen Mieslaulajat, johtaa Pertti Järvisalo.
to 6.12. klo 11.15 B-koulun juhlasali Itsenäisyyspäivän juhla. Tarjoilu ruokalassa klo 11.15-12.15.
su 16.12. klo 10 talvikirkko Perheiden ja lasten
adventti- ja joulukirkko.
su 16.12. klo 11.30 seurakuntakoti Vapaaehtoisten
joulujuhla seurakuntakodilla Joulupuuro ja -kahvit, yhteinen juhla.
ma 24.12. klo 15 talvikirkko Jouluaaton jumalanpalvelus. Kerimäen kirkkokuoro.
ti 25.12. klo 7 Iso kirkko Jouluaamun jumalanpalvelus Kerimäen isossa kirkossa.
ke 26.12. klo 10 talvikirkko Tapaninpäivän messu
su 6.1. klo 10 talvikirkko Loppiaisen messu
Kerimäen iso kirkko avoinna matkailijoille ja vierailijoille to 3.1. - ma 7.1. klo 11-15.

ti 18.12. klo 13 Kirkkorinteen kahvio Sananjalan joulujuhla
ke 19.12. klo 23 Rantasalmen kirkko Lukion
joulumessu
to 20.12. klo 9.30 Rantasalmen kirkko Rantasalon
koulun joulukirkko
su 23.12.klo 19 Järvisydämen laavu Hartaus
ma 24.12. klo 15 Rantasalmen kirkko Joulun aattohartaus
ti 25.12. klo 7 Rantasalmen kirkko Jouluaamun
jumalanpalvelus
su 6.1. klo 10 Rantasalmen kirkko Loppiaisen juhlamessu. Rantasalmen kirkon uudelleenvihkimisestä 30
vuotta. Kirkkokahvit.

Enonkoski
to 6.12. klo 10 Enonkosken kirkko Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus kirkossa, jonka jälkeen seppeleen lasku
sankarihaudoilla ja juhla seurakuntatalossa.
ti 11.12. klo 9.30 Enonkosken kirkko Lasten kulkuskirkko kirkossa, jonka jälkeen joulupuuro srk-talolla.
ma 24.12. klo 15 Enonkosken kirkko Jouluaaton
hartaus. Mukana gospelryhmä.
ti 25.12. klo 8 Enonkosken kirkko Jouluaamun jumalanpalvelus kirkossa Mukana kirkkokuoro.
ti 1.1. klo 10 Enonkosken kirkko Uudenvuodenpäivän messu
su 6.1. klo 10. Enonkosken kirkko Loppiaisen messu
ke 26.12. klo 13 Messu luostarissa Ihamaniementie
848. Kirkkokahvit.

Punkaharju
to 6.12. klo 9 Kunniakäynti Vuoriniemen sankarihaudoilla
to 6.12. klo 10 Punkaharjun kirkko
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus. Punkaharjun mieslaulajat. Palveluksen jälkeen kunniakäynti kirkonkylän
sankarihaudoilla n. klo 11.15.
su 9.12. klo 10 Punkaharjun kirkko Kauneimmat
joululaulut -messu sekä kappeliseurakunnan toiminnallinen joulujuhla. Messu kirkossa, jonka jälkeen siirrytään srk-talolle joulujuhlaan, tarjolla joulupuuroa, nokipannukahvit, ohjelmaa kaikenikäisille. Hevosajelua,
lauluesityksiä.
ti 11.12. klo 9.30-11.30 Punkaharjun srk-talo
Punkaharjun perhekerhojen yhteinen joulujuhla
ma 24.12. klo 13.30 Punkaharjun kirkko Perheiden
aattohartaus
ma 24.12. klo 15 Punkaharjun kirkko Aattohartaus
ti 25.12. klo 7 Punkaharjun kirkko Jouluaamun
jumalanpalvelus
ti 25.12. klo 9 Vuoriniemi Jouluaamun messu
ti 1.1. klo 10 Punkaharjun kirkko Uudenvuodenpäivän messu
su 6.1. klo 10 Punkaharjun kirkko Loppiaisen messu

Rantasalmi

Menovinkit
Kauneimmat joululaulut
soivat yli 30 kertaa!
Tule laulamaan ja lahjoittamaan koulutusta,
terveyttä ja turvaa kehitysmaiden lapsille. Ohjelmassa on mm. lasten ja
ikäihmisten omia Kauneimpia sekä kylien omia
tilaisuuksia. Kauneimpia
lauletaan myös Hengen
ravintola Leivässä
maanantaina 17.12.

ti 25.12. klo 7

Kuva: Ilkka Rautajärvi

Kerimäen joulukirkko on
ainutlaatuinen elämys.
Ison kirkon suurten kattokruunujen lähes 470 kynttilää sytytetään ja kirkkokansa saa tuoda omia lyhtyjä ja lamppuja. Mukaan
kannattaa varata oma virsikirja ja ennenkaikkea runsaasti lämpimiä vaatteita.
Kirkkoa ei lämmitetä.

to 6.12. klo 10 kirkossa Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 11.30 seppeleenlasku sankarihaudoille hautausmaalla klo 12 Itsenäisyyspäivän juhla ja kahvitilaisuus
srk-kodilla
ma 10.12. klo 18 Savonrannan srk-koti Perheiden joulujuhla
ti 25.12. klo 8 Savonrannan kirkko Jouluaamun jumalanpalvelus
ma 31.12. klo 23 Savonrannan kirkko Uuden vuoden
yömessu
su 6.1. Savonrannan seurakuntakoti Loppiaisen messu

Lähetystyö
su 2.12. klo 11.30 Punkaharjun srk-talo Lähetyslounas
Punkaharjulla. Vapaaehtoinen maksu. Annin tulokahvit.
Vieraana lähetystyöntekijä Sari Lehtelä.
la 8.12. klo 8.45-12 srk-keskus Joulumyyjäiset Alkuhartaus klo 8.45. Myytävänä mm. joulukortteja ja -koristeita, käsitöitä, leivonnaisia ja laatikkoruokia. Hernekeittoa annoksina ja omiin astioihin, ohra- ja riisipuuroa
sekä rusinakeittoa. Kahvipuffetti. Nuorisotyö ”myy” joululauluja. Arpajaisia. su 9.12. klo 11.30 Rantasalmen
kirkkorinne Lähetyksen joulumyyjäiset. Mukana lähetyssihteeri Sakari Seppälä.
to 13. ja 20.12 klo 9-15 Joulusoppi Punkaharju srktalo Käsityömyynti 13.12. Käsityömyynti ja karjalanpiirakoita tilauksesta 20.12. Piirakkatilaukset Annille viim.
14.12. p. 050 540 6100.
la 15.12.2018 klo 12 Kerimäen srk-koti Joulumyyjäiset
su 6.1. klo 11.30 Säämingin srk-talo Loppiaispuuro
klo 11.30 ja n. klo 12.45 lähetystilaisuus. Magdaleena
Lehtinen kertomassa aktiotyöstään.
Valokuvanäyttely 15.11.2018 - 15.1.2019 HerkkuPekassa Olavinkatu 53 ma-pe 7-17, la 7.30–14, su suljettu. Valokuvat on työstänyt työharjoittelija Retriika
Seppälä käsitöistä, jotka ovat lähetyskauppa Sopen
myytäviä tuotteita.
Lähetyssoppi Sääminginkatu 4
Avoinna ma, ke-pe klo 11–16 ja ti klo 11–18
24.11- 15.12. myös lauantaisin klo 10–13
Suljettu 22.12.2018–13.1.2019

Created by Freepik

to 6.12. klo 10 Rantasalmen kirkko Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus Seppeleenlasku ennen palvelusta klo
9.40. Kirkkokahvit.
Itsenäisyyspäivän juhla kirkossa klo 11. Järj. kappeliseurakunta, kunta ja Rotaryt
ma 10.12. klo 10.30 Kirkkorinne Rantasalmen Eläkkeensaajien joulujuhla Joululauluja ja -leikkejä, hartaus.
ke 12.12. klo 17.30 Parkumäen kota Rantasalmen yrittäjien joulupuuro. Puuroa, glögiä ja jouluista tunnelmaa!
To 13.12. klo 10 Eläkeliiton joulujuhla
to 13.12. klo 9.30 Rantasalmen kirkko Lasten
kauneimmat joululaulut ja Lucia-kulkue

Savonranta

26.12.
ke ke
26.12.
kloklo
10 10

Ekumeeninen tapaninpäivän hartaus järjestetään
Haukiniemen kulttuurikyläyhdistys ry:n talkoovoimin rakentamalla Haukiniemen tsasounalla (Juvolantie 1968). Hartauden
jälkeen jouluupuuroa ja
joululauluja Juha Taskisen
navetaariossa.

Piispan joulutervehdys
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Joulun perinne kantaa

Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa

Joulu lienee vuotuisista juhlistamme se, johon liittyy
eniten vuosisataisia perinteitä. Monille juuri perinteet
ovat joulunvietossa tärkeitä. Niitä vaalitaan vuodesta
toiseen. Toisille taas perinteet näyttäytyvät turhina taakkoina, joista joutaa päästä irti. Yksilöllisyyttä korostavana aikana joulustakin halutaan omannäköinen juhla.
Yhteiset toimintatavat ja elämykset eivät sinänsä ole
hyviä tai huonoja. Ratkaisevaa on se sisältö, jota ne
välittävät. Siksi traditioita kannattaa arvostaa, mutta
myös uudistaa.
Parhaimmillaan jouluperinteet lisäävät yhteisöllisyyttä.
Ne liittävät meidät sukuun ja sukupolvien ketjuun, joka
ulottuu kauas menneisyyteen. Ehkä juuri siksi esimerkiksi samat joululaulut säilyttävät suosionsa vuodesta
toiseen. Vanhat sanat halutaan säilyttää, vaikka niiden
välittämä elämänmuoto on jo pitkään ollut menneisyyttä.
Ruotsalainen teologi Peter Halldorf on sanonut viisaasti: ”On vaikea löytää perille ilman edellä kulkeneiden

johdatusta ja ankkuroitumista yhteisöön, jonka kautta arvomme juurtuvat omaa minäämme syvempään
multaan.”
Perinteet vahvistavat kokemusta siitä, että ihminen ei
ole yksin, vaan osa kokonaisuutta. Näin joulunkin traditiot täyttävät ihmisen perustarvetta kuulua johonkin
suurempaan. Samalla ne kertovat elämän jatkuvuudesta.
Kulttuuriperinteet ovat aina sidoksissa maailmankatsomuksellisiin ja uskonnollisiin lähtökohtiin. Kristillisessä
traditiossa joulun ydin on enkelin ilmoituksessa: ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” (Luuk. 2:11).
Tämä traditio on vaalimisen arvoinen. Se on sananmukaisesti evankeliumi, ilosanoma. Se on vapauttava
ja iloiseksi tekevä viesti siitä, että Jumala on Jeesuksessa tullut kantamaan meidän taakkamme. Me saamme
elää rauhassa ja sovinnossa sekä Jumalan että ihmisten
kanssa. Vanha sanoma kantaa vuodesta toiseen –
tänäkin jouluna.

Konsertit
La 1.12. klo 17 tuomiokirkko Joulumme -konsertti
ilmaiskonsertti Lumme-energian asiakkaille
Su 2.12. klo 12 Savonlinnan linja-autoaseman sisäpiha
Adventin äänenavaus
Su 2.12. klo 18 tuomiokirkko Soiva joululahja
-konsertti. Vapaa pääsy.
Su 2.12. klo 18 Punkaharjun seurakuntatalo Konsertti,
Punkaharjun mieslaulajat.
Ma 3.12. klo 19 tuomiokirkko Sydämeni joulu:
Waltteri Torikka. liput 29,50 € (ticketmaster.fi)
Ti 4.12. klo 17 Kerimäen talvikirkko Savonlinnan
Naiskuoron joululaulajaiset
Ke 5.12. klo 18 Punkaharjun seurakuntatalo
Savonlinnan musiikkiopiston joulukonsertti
Ke 5.12. klo 18 tuomiokirkko Isänmaallinen joulukonsertti esiintyjänä Johanna Debreczeni Ohjelma 15 €.
Ennakkomyynti: Prisma Savonlinna. Tuotto paikkakunnan vanhus- ja nuorisotyöhön. Järj. yhteistyössä Lions
club Savonlinna-Sääminki

Su 9.12. klo 16 tuomiokirkko Joulukonsertti ”Kuului
laulu enkelten” Tomi Metsäketo & kumpp. Liput alk. 28
e. Ticketmaster.fi ja ovelta 1 h ennen (jos ei loppuunmyyty).
Ma 10.12.klo 19 tuomiokirkko Jouluoratorio-konsertti. Camille Saint-Saënsin Jouluoratorio ja rakastetuimpia
joululauluja. Solisteina mm. sopraano Päivi Pylvänäinen,
mezzosopraano Anu Ontronen, tenori Risto Piirainen ja
baritoni Joonas Asikainen sekä Kamarikuoro Kaisku,
Savonlinna-kuoro ja ESMO-Ensemble. Johtaa Mari-Annika Heikkilä ja Matti Makkonen. Ohjelma 20/15 € 1h
ovelta.
Ti 11.12. klo 18.30 tuomiokirkko Savonlinnalaisten
kuorojen yhteinen joulukonsertti. Vapaa pääsy, ohjelma
10 € kuorojen toiminnan tukemiseen.
Ke 12.12. klo 18 tuomiokirkko Joulun taikaa
-konsertti. Kerimäen Mieslaulajat, johtaa Pertti Järvisalo.
Suuri Jouluorkesteri solisteina Aki Alamikkotervo, Leena
Reinman ja Markus Järvisalo. Liput 20 €.
To 13.12. klo 13 tuomiokirkko Elohopeakuoron joulu-

konsertti. Konsertin jälkeen Osuuspankin tarjoamat
kahvit srk-keskuksella.
Pe 14.12. klo 18 tuomiokirkko Taidelukion joulukonsertti. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 euroa.
Pe 21.12. klo 19 tuomiokirkko Petri Laaksosen joulukonsertti
La 22.12. klo 18 Rantasalmen kirkko Joulukonsertti
Anu Ontronen, mezzosopraano, Joonas Asikainen,
baritoni ja Marianne Rönkkönen, piano. 10 €.
Su 23.12. klo 14 Talvisalon kappeli Tänä pyhänä yönä
-musiikillinen runotuokio Runomusiikkiyhtye Helmi:
Anna Lamberg, Irja Lyytikäinen, Dana Kaiponen. Musiikki: Minna Malinen. Vapaa pääsy.
Ma 31.12. klo 12 tuomiokirkko Urkukonsertti Minna
Malinen, urut. Kesto n. 35 min.
To 3.1.19 klo 18 Pääskylahden kirkko Varjosta valoon
-joulukonsertti Savonlinnan Naiskuoro, joht. Terttu
Jauhiainen. Vapaa pääsy, ohjelma 10€
Pe 4.1.2019 klo 18 tuomiokirkko Urkukonsertti Minna Malinen, urut. Vapaa pääsy. Konsertin kesto n. 35 min.

Kauneimmat joululaulut ja yhteislaulutilaisuudet
Juvolantie 1353. Varparannan Kauneimmat joululaulut
Pe 14.12. klo 18 Moinsalmen Kielontalo Moinsalmentie 2124 Kauneimmat joululaulut
Su 16.12. klo 13 Oravin rukoushuone Kauneimmat
joululaulut. Seurakunta tarjoaa nokipannukahvit ja pullat.
Su 16.12. klo 14 Rönkönvaara
SavonrantaKauneimmat joululaulut
Su 16.12. klo 16 Kerimäen talvikirkko
Kauneimmat joululaulut
Su 16.12. klo 16 tuomiokirkko
Lasten kauneimmat joululaulut
Su 16.12. klo 18 Pääskylahden kirkko
Kauneimmat joululaulut hieman matalammalta
Su 16.12. klo 18 Enonkosken kirkko
Kauneimmat joululaulut
Su 16.12. klo 18 Savonrannan kirkko
Tuikkujen kauneimmat joululaulut
Su 16.12. klo 18 tuomiokirkko
Kauneimmat joululaulut
Su 16.12. klo 19 Rantasalmen kirkko
Kauneimmat joululaulut
Ma 17.12. klo 10 Savonlinnan seurakuntakeskus
Kauneimmat joululaulut Hengen ravintola Leivässä klo
10.30 Kauneimmat joululaulut klo 11-12 Lounas klo 12
Hiljaisuuden messu klo 12.30 Kauneimmat joululaulut
Ma 17.12. klo 18 Luotojärvi

Luotojärventie 92. Kauneimmat joululaulut
Ma 17.12. klo 19 Pääskylahden kirkko
Leijonaklubin kauneimmat joululaulut
Ti 18.12. klo 18 Kokkolahden kota, Savonranta
Kauneimmat joululaulut
Ti 18.12. klo 18 Punkaharjun kirkko
Lasten Kauneimmat joululaulut
Ti 18.12.klo 18 Ruusula, Kiviapajantie 1570
Kauneimmat joululaulut
To 20.12. 18 tuomiokirkko
Kauneimmat joululaulut
To 20.12. klo 18 Makkolan Päivölä
Kauneimmat joululaulut
Su 23.12. klo 10 tuomiokirkko
Kauneimmat Joululaulut -messu
Su 23.12.klo 18 Punkaharjun kirkko
Kauneimmat joululaulut
Ke 2.1.2019 klo 14 tuomiokirkko
Aakkosvirret: Muisto
Su 6.1.2019 klo 12 Kerimäen seurakuntakoti
Kauneimmat joululaulut. Huomioidaan hajusteallergiset.
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Su 2.12. klo 16 Tiemassaari, Rantasalmi
Kauneimmat joululaulut
Ma 3.12. klo 13 Kerimäen talvikirkko
Kauneimmat joululaulut
Ti 4.12. klo 18 Louhen koulu
Kauneimmat joululaulut
Ke 5.12. klo 18 Hiukkajoen kylätalo, Punkaharju
Kauneimmat joululaulut
Su 9.12. klo 13 Ihamaniemen luostariyhteisö
Kauneimmat joululaulut
Su 9.12. klo 18 Kerimäen talvikirkko
Kauneimmat joululaulut
Ma 10.12. klo 10 Kellarpellon seurakuntakoti
Arto Liukon Yhteislaulutuokio
Ti 11.12. klo 12 tuomiokirkko
Hiljaa kulkevien kauneimmat joululaulut
Ti 11.12. klo 13 Pääskylahden kirkko
Arto Liukon Yhteislaulutuokio
Ti 11.12. klo 18 Ihamaniemen luostariyhteisö
Lasten kauneimmat joululaulut luostarissa
Ke 12.12. klo 18 Vuoriniemen kirkko, Punkaharju
Kauneimmat joululaulut
To 13.12. klo 14 Punkaharjun seurakuntatalo
Ikäihmisten Kauneimmat joululaulut
To 13.12. klo 18 Anttolan koulu, Kerimäki
Kauneimmat joululaulut
To 13.12. klo 18.30 Kartanohostel AnnaCatharina
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SAVONLINNAN SEURAKUNTA¤

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-pe klo 9-13
p. 015 576 800 Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Tapahtumat Rantasalmen Lehdessä keskiviikkoisin, Puruvesi-lehdessä torstaisin ja Itä-Savossa perjantaisin.
Säännöllisesti kokoontuvat piirit, kerhot ja harrastusryhmät: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan Tapahtumakalenteri: savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
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Apua nopeasti
kotimaan kohteisiin

Laula ja lahjoita

Kotimaanapu auttaa hädänalaisia suomalaisia ja
suomessa asuvia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kotimaanavun kautta
voit auttaa joko vapaaehtoistyön tai
raha- ja tavaralahjoitusten kautta.
Kotimaanavun varoin tehtävä paikallinen avustustyö
toteutetaan Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyön kautta. Apu menee perille diakoniatyöntekijöiden välittämänä ihmiseltä ihmiselle.
Avustuskohteet: kotimaanapu.fi -sivustolta.
Sivuilla kohteita myös savonlinnan seudulta.

Kauneimmat Joululaulut ovat Suomen Lähetysseuran kampanja, joka järjestetään nyt 46. kertaa. Tänä
vuonna kerätään varoja maailman lapsille. Keräysvaroilla tarjotaan kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa
asemassa oleville lapsille koulutusta, terveydenhoitoa
ja turvaa. Erityisesti pyritään parantamaan tyttöjen,
vammaisten ja syrjittyihin vähemmistöihin kuuluvien
lasten asemaa. Kampanjan suojelija on tänä vuonna
Jenni Haukio.
Seurakuntamme Kauneimmat joululaulut
lehden sivulla 7

Ilahduta lahjallasi
lähellä ja kaukana

Jouluostoksille
Lähetyssoppeen

Toisenlaiset Lahjat ilahduttavat ystäviämme ja rakkaitamme lähellä ja kaukana niin arjessa kuin juhlassakin. Lahjoituksestasi saat annettavaksi perinteisen
postikortin tai sähköisen kortin, jossa kerrotaan tuesta, jota lahjoituksella annetaan ihmisille kehitysmaissa.
Lahjavaihtoehtoja on yli 40. Lahjoittaa voi vaikkapa
vuohia, koulutarvikkeita, aterioita, terveysvalistusta,
lukutaitoa tai kaivon kokonaiselle kylälle.
Tutustu osoitteessa toisenlainenlahja.fi

Lähetyssopesta saat laadukkaita käsitöitä itselle tai lahjaksi. Tue lähetystyötä ostamalla Sopen tuotteita!
Lähetyssoppi Sääminginkatu 4
ma, ke-pe klo 11–16 ja ti klo 11–18
24.11- 15.12. myös la klo 10–13
Suljettu 22.12.2018–13.1.2019
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Tukea ja apua

Vaikeassa elämäntilanteessa voi tarvita apua ja tukea arjessa jaksamiseen. Diakoniapäivystys ottaa vastaan ilman ajanvarausta ja auttaa pienissä ja suurissa asioissa. Diakoniapäivystys palvelee joulun
aikaan arkipäivinä. Joulunpyhinä ei päivystystä.
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 KESKUSTELUAPUA¤
Auttava puhelin 0400 22 11 80 on avoinna joka ilta klo 18 alkaen.
Pe ja la öinä -03 saakka, muina päivinä klo 01 saakka.
Palveleva chat on avoinna ma-pe klo 12-20.
Keskustelut ovat kahdenkeskisiä.
Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle nimettomänä.

Ajankohtaista tieto tapahtumista
ja toiminnasta sekä seurakunnan
kuulumisia myös somessa.
Tervetuloa seuraamaan!

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

Toiminnallinen tapahtuma 1.–7. -luokkalaisille
ma 10.12. klo 17–19.30. Ohjelmassa piparien
leivontaa, jouluista toimintaa ja välipala ym. Vapaa
pääsy.
Tapahtumapaikka: Savonlinnan seurakuntakeskus,
Kirkkokatu 17, nuorisopuoli. Sisäänkäynti Väinönkadun
puolelta sisäpihalta, ovi F.
Ilmoittaudu su 9.12. mennessä.

Tule mukaan Talviseikkailulle Hirvaslahteen pe–su 8.–10.2. Hinta 25 €.
Leirin aikana mm. makkaranpaistoa iltanuotiolla, lipunryöstöä ja
muuta mukavaa sisällä ja ulkona! Ilmoittaudu 27.1. mennessä.

Ilmoittautumiset: www.savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan
tai arkisin puh. 0440 768 001

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

