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Pyhäinpäivä vai Halloween?
Jos joku pyhimys on pyhä, niin hän on sitä ainoastaan
Jeesuksen varassa. Sen takia pyhäinpäivä on teologisesti
aika nerokas yhteensulautuma. Siinähän tavalliset kristityt
ja kaikki kovan luokan pyhimykset on tuotu samalle
viivalle.
Ehkä jopa sinä voisit uskaltautua tuolle samalle viivalle?
Voisit uskoa, että Jeesus Kristus on tuonut kuolemallaan ja
ylösnousemisellaan Jumalan armon tavallisen ihmisen
tasolle? Ja että sinulle se on lahjoitettu henkilökohtaisesti
silloin, kun sinut kastettiin. Samalla tavalla Jeesuksen
pelastava armo on tuotu myös niille poisnukkuneille
rakkaillemme, joita muistelemme pyhäinpäivänä ja viemme kynttilöitä heidän haudoilleen.
Kaste ja sen sisältöön eli Jeesukseen uskominen antavat
kyytiä kuolemalle, zombeille ja möröille. Niinpä pyhäinpäivä ei ole kuoleman pelottavuudella leikkivää Halloween
-juhlaa. Siitä tulee juhla kuoleman voittamisesta Jeesuksessa. Hänen ja saamamme kasteen takia me saamme olla
osallisia näkymättömästä pyhien yhteydestä, joka on
kuolemaa voimakkaampi.
Sen vertauskuva on kynttilän vaatimaton liekki haudalla.
Mutta kerran Jeesuksen maailmaan tuoma valo on häikäisevän ihana.

Kuva: Harri Jäntti

Pyhäinpäivä on yhteensulautuma kahdesta kristillisestä
juhlasta, nimittäin ”kaikkien pyhien päivästä” 1.11. (Festum omnium sanctorum) ja ”kaikkien uskovien vainajien
muistopäivästä” 2.11. (Commemoratio omnium fidelium
defunctorum). Näin ollen pyhäinpäivänä ei muistella vain
jotain tiettyä pyhimystä, kuten pyhää Laurentiusta tai
pyhää Barbaraa, vaan kaikkia pyhimyksiä köntässä. Ja sen
lisäksi vielä kaikkia muitakin kristittyjä, jotka ovat kuolleet
uskossa Jeesukseen, mutta eivät ole yltäneet sellaiseen
sankarilliseen Kristuksen seuraamiseen kuin pyhimykset.
Mutta miten kukaan tavallinen talliainen voi uskaltaa
viettää tällaista päivää? Eikö pyhäinpäivä aseta riman liian
korkealle? Uskallanko ajatella omista poisnukkuneista
rakkaistani että hekin kuuluvat niihin, joita pyhäinpäivänä saa muistella? Vai pitäisikö pyhäinpäivä antaa suosiolla
amerikkalaistyyppiselle mörköilylle ja zombeille ja
vampyyreille?
Ei pitäisi. Vaan pyhäinpäivänä on turvauduttava kasteeseen. Kaste ei ole pelkkä nimenantojuhla vaan siinä
kastettavasta tehdään kristitty ja hänelle annetaan omaksi
se, mitä Jeesus on ihmiskunnan hyväksi tehnyt. Silloin hän
pääsee osalliseksi myös Jeesuksen pyhyydestä.

Sammeli Juntunen
Juntunen
Sammeli
kirkkoherra
kirkkoherra

pyhäinpäivä
lauantai 3.11.
Enonkosken kappeliseurakunta
klo 10 pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus kirkossa. Mukana kirkkokuoro ja gospelryhmä. Pyhäinpäivän tilaisuus seurakuntatalossa.
Su 4.11. ei jumalanpalvelusta kirkossa.

Kerimäen kappeliseurakunta
klo 16 pyhäinpäivän messu talvikirkossa
klo 17 tilaisuus srk-kodilla vuoden aikana läheisensä menettäneille.
Tarjoilu. Ohjelmaa surusta ja toivosta.

Punkaharjun kappeliseurakunta
klo 18 iltakirkko kirkossa. Luetaan viime vuoden aikana siunattujen
nimet ja sytytetään kynttilät. 4.11. Vuoriniemen hautausmaan juhla ja
messu Vuoriniemellä. Kyyditys Punkaharjulta klo 10. Ilmoittautuminen
kyyditykseen 1.11.menn. 050 310 0190. Su ei messua kirkossa.

Rantasalmen kappeliseurakunta
Pyhäinpäivän Vesper kirkossa klo 18. Luetaan vuoden aikana poisnukkuneiden seurakunnan jäsenten nimet ja sytytetään muistokynttilä läheiselle sekä yhteinen kynttilä muille Rantasalmella siunatuille.
Mukana Aikamiehet-kuoro.

Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta
Messu tuomiokirkossa klo 10. Mukana Kirkkokuoron seniorit.
Sinua en unohda –hartaushetket
Pyhäinpäivän Sinua en unohda -hetkissä sanat ja musiikki tuovat lohtua ja
kutsuvat hiljentymään muistojen äärelle. Jokaisessa Sinua en unohda -hetkessä on mukana seurakuntamme pappi sekä musiikista vastaava kanttori.
Pääskylahdessa ja Talvisalossa esintyy Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro.
klo 13 Ahvensalmen hautausmaalla.
klo 13 Pääskylahden siunauskappelissa.
klo 14.30 Varparannan hautausmaalla.
klo 15 Talvisalon kappelissa. Nokipannukahvit klo 14-16.
klo 18 Pyhäinpäivän iltamusiikki tuomiokirkossa. Tilaisuudessa luetaan
vuoden aikana Ahvensalmella, Varparannalla, Pääskylahdessa ja Talvisalossa sekä Savonlinnan keskussairaalassa ja terveyskeskuksessa
siunattujen seurakuntalaistemme nimet.

Savonrannan kirkkopiiri

Sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10. Luetaan viime vuoden aikana
Savonrannalla siunattujen nimet ja sytytetään kynttilät.
Kirkkokahvit srk-kodilla.

Suru
Miten selviäisin arjessa? Kunpa olisi joku jolle puhua. Kuinka löytäisin rauhan
muistojeni kanssa? Kuka ymmärtäisi minua, kun suruni on niin omani?
Purskahdin taas itkuun enkä oikein edes tiedä, miksi.
Suru on hyvin henkilökohtainen kokemus. Suru herättää monenlaisia tunteita ja
kysymyksiä. Suruprosessin pituus ja siinä eteenpäin pääseminen riippuvat yksilöllisistä tekijöistä ja menetyksen laadusta. Jokainen kokee surun omalla tavallaan ja
etenee surutyössä omassa tahdissaan. Kaipaus, muistot, sisimmän kipu ja muuttunut elämäntilanne voi koskettaa syvemmältä kuin menetyksen juuri kohdattua osasi
ajatellakaan. Joskus yhdessä jakaminen vertaistuen avulla voi auttaa omassa henkilökohtaisessakin suruprosessissa.
Seurakuntamme sururyhmät ovat surevia varten. Ryhmät on tarkoitettu sureville, joiden läheisen kuolemasta on 3 kk-2 v. Sururyhmistä voit kysyä lisää diakoniatyöntekijältä: Eija Janhunen, Rantasalmi 040 838 5412, Mari Kulmala, Savonlinnan keskusta
044 776 8058, Marja Mustonen, Enonkoski 040 865 5653, Leila Mäkitalo, Savonlinnan keskusta 044 776 8055, Raija Nuopponen, Kerimäki 050 540 6114, Jaana Parviainen, Punkaharju 050 310 0193
Jos ryhmä ei tunnu sinulle luontevalta tavalta käsitellä surua, mutta koet tarvitsevasi apua surun käsittelyssä, voit olla yhteydessä myös seurakuntamme pappeihin.

5.11. Leivässä ollaan
pyhäinpäivän tunnelmissa
Pyhäinpäivän jälkeisenä maanantaina kutsumme Hengen Ravintola Leipään kaikkia,
joita suru koskettaa. Alkurukouksessa klo 10.30 Minna-kanttorin johdolla toivon ja
lohdun lauluja. Lounaan jälkeen vietetään hiljaisuuden messua taivas-ajatuksin
klo 12. Leivässä on mahdollisuus keskustella surusta papin ja diakoniatyöntekijän
kanssa, mutta haluaisimme rohkaista surun kanssa eläviä etsimään Leivässä juttuseuraa
myös toisista samassa tilanteessa olevista.

Leipä

Hengen ravintola.

Savonlinnan seurakuntakeskus muuttuu
maanantaisin klo 10 alkaen Hengen ravintola Leiväksi. Ruokailu klo 11-12 (vapaaehtoinen maksu) kahvia tarjolla klo 10
alkaen, Hiljaisuuden messu klo 12.
Pappi ja diakoni paikalla.

Sari Vauhkosesta
Punkaharjun
aluekappalainen
Punkaharjun kappeliseurakunnassa seurakuntapastorina työskennellyt Sari Vauhkonen (TM)
siirtyi Punkaharjun aluekappalaisen tehtäviin
1.10. alkaen. Aluekappalainen vastaa kappeliseurakunnan seurakuntatyön suunnittelusta ja johtamisesta sekä toimii seurakuntapappina.

Kymppijuttu Kerimäellä!
Kanttori Maria Padatsu kutsui Kerimäen
kymmenvuotiaat laulamaan syntymäpäivän kunniaksi kymmenen virttä Savonlinna
kvartetin säestyksellä - ja kymmenvuotiaat
tulivat! Maria kiersi koko syksyn kouluilla
treenaamassa laulajien kanssa ja homma hui-
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pentui 14.10. pidettyyn Kymppikonserttiin. Kuulijoita saapui lähes 130 ja konsertin jälkeen herkuteltiin - synttäreillä kun
kerran oltiin. Lämmin kiitos upeille nuorille laulajille ja vielä kerran onnea kymmenennen syntymäpäivän johdosta!

Sarin virkaanasettamismessua vietetään palmusunnuntaina 14.4. klo 10 Punkaharjun kirkossa.

Papin päivystys Punkaharjun
seurakuntatalolla torstaisin klo 9.30-11.
Tervetuloa juttelemaan!

Kymppikonsertti järjestettiin sunnuntaina 14.10. Kerimäen talvikirkossa.

Kirkkomusiikkiviikko 30.10.-6.11.
Perinteikäs Savonlinnan kirkkomusiikkiviikko tarjoilee kymmenen kirkkomusiikkielämystä ajalla 30.10.6.11. Nimekkäiden vieraiden lisäksi Kirkkomusiikkiviikolla esiintyvät seurakuntamme kanttorit.
Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa konserttiesittelyt kaikista tuomiokirkon konserteista.
Kirkkomusiikkiviikon ohjelma on tuttuun tapaan monipuolinen. Viikko alkaa Pauliina Hyryn urkukonsertilla,
jossa kuullaan Syvän ääniä Bachilta, MendelssohnBartholdylta, Toivo Kuulalta ja Oskar Merikannolta. Keskiviikkona esiintyy Liza Ivleva, piano. Konsertin teemoja
ovat Viisaus ja Intohimo, joita lähestytään Bachin, Beethovenin ja Frankin teosten kautta.

Erkki Lasonpalo johtaa Savonlinnan Orkesteria,
Pétur Sakari solistina
Pyhäinpäivän jälkeen Kirkkomusiikkiviikko jatkuu kahdella
upealla orkesterikonsertilla. Sunnuntaina 4.11. on vuorossa
Savonlinnan Orkesteri, johtajanaan nopeasti nousujohteista
kapellimestariuraa tekevä Erkki Lasonpalo. Solistina konsertissa toimii huippu-urkuri Pétur Sakari.

Missa a cappella saa kantaesityksensä
Perjantaina 2.11. on vuorossa ainutlaatuinen kulttuuritapaus: säveltäjä Olli Tuunasen kuoroteos Missa a cappella
kuullaan ensi kertaa kokonaisuudessaan Savonlinna-kuoron
esittämänä. Kuoroa johtaa Matti Makkonen.

Suomalainen barokkiorkesteri Savonlinnassa ensi
kertaa kokonaisuudessaan
Kirkkomusiikkiviikon viimeisessä konsertissa tiistaina 6.11.
kuullaan Suomalaista barokkiorkesteria, johtajanaan barokkimusiikin uranuurtaja Kreeta-Maria Kentala. Tämä on
ensimmäinen kerta, kun orkesteri saapuu kokonaisuudesSinua en unohda -hetket tuovat lohtua muistoja
saan Savonlinnaan. Il prete rosso – punainen pappi.Vivaltäynnä olevaan päivään
din parhaita –konsertissa solisteina toimivat Essi Luttinen,
Vuosi sitten ensi kertaa järjestetyt suositut Sinua en unoh- mezzosopraano sekä Jani Sunnaborg, fagotti.
da –pyhäinpäivän muistohetket saavat jatkoa tänä vuonna.
Sinua en unohda –hetket ovat yhdistelmä tekstejä ja musiik- Konserttiesittelyt tarjoavat uusia näköaloja
kia, jotka yhdessä tuovat lohtua ja kutsuvat hiljentymään Tänä vuonna konserttivieraat pääsevät ensimmäistä kertaa
muistojen äärelle. Seurakuntamme kanttorit ovat säveltäneet tutustumaan illan konsertin ohjelmaan etukäteen. Konserttipyhäinpäivän hartauksia varten myös aivan uutta musiikkia. esittelyissä johtava kanttori Minna Raassina jututtaa illan
esiintyjiä. Luvassa on taustatietoa teoksista sekä esiintyjien
kuulumisia. Säämingin seurakuntatalossa järjestettävissä
Lämpimästi tervetuloa
konserttiesittelyissä on mahdollisuus ostaa illan ohjelma
Kirkkomusiikkiviikon tapahtumiin!
etukäteen.

Johtava kanttori Minna Raassina, kanttori Katariina Kokkonen, kanttori Minna Malinen,
Savonlinna Orkesterin intendentti Ilkka Vesioja, Savonlinna Kuoron puheenjohtaja Piia Karjalainen,
säveltäjä Olli Tuunanen sekä Savonlinna kuoron hallituksen jäsen Paavo Kanervo.

Ohjelma

Ti 30.10. klo 18 Syvän ääniä - Syväniäniä
Pauliina Hyry, urut. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.
Konserttiesittely klo 17.30 tuomiokirkossa. Mukana
Pauliina Hyry.
Ke 31.10. klo 18
Bach, Beethoven, Frank. Viisaus ja intohimo.
Liza Ivleva, piano. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
Konserttiesittely klo 17.30 tuomiokirkossa. Mukana
Liza Ivleva.
Pe 2.11. klo 19
Olli Tuunanen Missa a cappella kantaesitys
Savonlinna-kuoro, Matti Makkonen kuoronjohtaja,
Minna Raassina luenta. Vapaa pääsy, käsiohjelma
20/10 €. Konserttiesittely klo 18.15 Säämingin srktalossa. Mukana Olli Tuunanen.
La 3.11. klo 13 Ahvensalmen siunauskappeli
Sinua en unohda -hetki
Musiikki: kanttori Minna Malinen. Pastori Tero Tyni.
La 3.11. klo 13 Pääskylahden siunauskappeli
Sinua en unohda -hetki
Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro, johtajanaan
kanttori Katariina Kokkonen. Pastori Kaisa Oittinen.
La 3.11. klo 14 Savonrannan siunauskappeli
Sinua en unohda -hetki
Kanttori Minna Raassina. Kappalainen Jaana Paju.
La 3.11. klo 15 Talvisalon siunauskappeli
Sinua en unohda -hetki ja nokipannukahvit
Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro, johtajanaan
kanttori Katariina Kokkonen. Kappalainen Jani
Lamberg.
La 3.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltamusiikki
tuomiokirkossa ”Sinua en unohda”
Kanttori Minna Raassina. Kappalainen Jaana Paju.
Su 4.11. klo 19 Savonlinnan Orkesteri
johtaa Erkki Lasonpalo. Pétur Sakari, urut. Ohjelmassa mm. Rheinbergerin II urkukonsertto Vapaa
pääsy, käsiohjelma 20 € Järj. yhteistyössä: Savonlinnan Orkesteri-yhdistys ry. Konserttiesittely klo 18.15
Säämingin srk-talossa. Mukana Ilkka Vesioja.
Ti 6.11.klo 18 Il prete rosso - Punainen pappi.
Vivaldin parhaita.
Essi Luttinen, mezzosopraano. Jani Sunnarborg, fagotti.
Kreeta-Maria Kentala, viulu ja liidaus. Suomalainen
barokkiorkesteri. Vapaa pääsy, käsiohjelma 20 €.
Konserttiesittely klo 17.15 Säämingin srk-talossa.
Mukana cembalisti Petteri Pitko.
Konsertit tuomiokirkossa ellei toisin mainita

Seurakuntavaalit 2018
Mitä?

Kuka?

Missä?

Seurakuntavaaleissa seurakunnan jäsenet
valitsevat heitä edustavat luottamushenkilöt.
Seurakuntavaaleissa valituksi tulleet muodostavat 33-henkisen kirkkovaltuuston, joka päättää
mm. seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, rakennushankkeista ja virkojen
perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Seurakuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat
varsinaiseen vaalipäivään, 18.11., mennessä 16
vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon
jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää
ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai
muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain
oman seurakunnan äänestyspaikassa.

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi
kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan
käytännön toimintaa ja hallintoa yhteistyössä
seurakunnan viranhaltijoiden kanssa.

Kotiäänestys

Ennakkoäänestys
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Savonlinnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, 57100
Savonlinna, kello 9.00 – 18.00
Tiistai 6.11.
9.00 – 18.00 Enonkosken seurakuntatalo,
Kirkkotie 2
9.00 – 18.00 Kerimäen seurakuntatoimisto,
Urheilukuja 2
9.00 – 18.00 Savonrannan seurakuntakoti,
Pappilantie 17
10.00 – 15.00 S-Market Rantasalmi,
Kylätie 23
Keskiviikko 7.11.
15. 00 – 18.00 S-Market Kerimäki,
Multamäentie 22
Torstai 8.11.
9.00 – 18.00 Punkaharjun seurakuntatoimisto,
Oikotie 10
9.00 – 18.00 Kirkkorinne, Rantasalmi,
Kirkkotie 3
11.00 – 14.00 K-Market Sairanen,
Kerimäki, Hälväntie 2
10.00 – 19.00 Citymarket Savonlinna,
Tulliportinkatu 10,
10.00 – 19.00 Prisma Savonlinna,
Nojanmaantie 15
Perjantai 9.11.
9.00 – 18.00 Enonkosken seurakuntatalo,
Kirkkotie 2
15.00 – 18.00 S-Market Punkaharju,
Kauppatie 10
15.00 – 18.00 K-Market Hummeri,
Rantasalmi, Kylätie 33
10.00 – 19.00 Citymarket Savonlinna,
Tulliportinkatu 10
10.00 – 19.00 Prisma Savonlinna,
Nojanmaantie 15
Lauantai 10.11.
10.00 – 16.00 Citymarket Savonlinna, Tulliportinkatu 10
10.00 – 16.00 Prisma Savonlinna,
Nojanmaantie 15

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia
on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta
kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on
ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilauta-kunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen
kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi
äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa
laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.
Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita
on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien
verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.
Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018
kello 16.00 saakka.
Kirkkoherranviraston puhelinnumero on
015 576 800.

Ketä?
Seurakunnassamme on näissä vaaleissä neljä
valitsijayhdistystä, joissa yhteensä 62 ehdokasta.
Valitsijayhdistykset esittäytyvät sivuilla 5-7 arvotussa
järjestyksessä. Valitsijayhdistykset ovat vastanneet
viiteen samaan kysymykseen.
Moni ehdokkaista
esittäytyy myös vaalikoneessa:

seurakuntavaalit.fi/vaalikone

MC Samppa
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16 vee!
		

Vaalipäivä
Varsinaisena vaalipäivänä 18.11. klo 11-20
äänestyspaikka on Savonlinnan seurakuntakeskus,
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
Seurakuntakeskuksella on
kahvipannu kuumana.
Tervetuloa vaalikahveille!

Vaalikeräys
Vaalien yhteydessä järjestetään Kirkkohallituksen päätöksellä vaalikeräys, jonka tuotto
käytetään lasten ja nuorten sekä naisten koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen
Suomessa ja kehitysmaissa. Keräykseen voi
osallistua äänestyspaikoissa.
Keräyksen järjestäjinä ovat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Suomen
Pipliaseura ja Kirkkopalvelut.

Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit,
joissa jo 16-vuotiailla on äänioikeus. 16 vuotta on
täytettävä varsinaiseen vaalipäivään, 18.11. mennessä. Kaikille tuttu savonlinnalainen MC Samppa
muistuttaa sekä nuoria että ihan kaikenikäisiä
äänestämisen tärkeydestä. MC Samppa kiertää
esiintymässä kouluilla ympäri seurakuntaa sekä
seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikoilla
Savonlinnassa, Enonkoskella, Kerimäellä,
Punkaharjulla, Rantasalmella ja Savonrannalla
ti 6.11 ja to 8.11. Aikataulusta tiedotetaan
seurakunnan somekanavissa ja nettisivuilla.
”Lähdin mukaan nuorten takia”, MC Samppa
kertoo. ”On tärkeää että nuori tietää kaikki
vaihtoehdot ja sen, että 16-vuotiaskin voi äänestää!”
Luvassa on vaaliaiheisia riimejä, mutta mitä?
Sitä kannattaa tulla kuuntelemaan paikan päälle!
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Onko valitsijayhdistyksenne taustalla jokin jo
toimiva yhteiskunnallinen järjestö, puolue tms?

Yhteinen Avoin Keskusta -valitsijayhdistyksen
taustalla ovat Suomen Keskusta r.p:n Savonlinnan, Rantasalmen ja Enonkosken kunnallisjärjestöt. Yhteinen tarkoittaa kunnallisjärjestöjen
yhteistyötä yli kunnallisten rajojen; avoimuus
sitä, että ehdokkaalta ei tarkasteta puolueen jäsenyyttä, vaan listalla on myös sitoutumattomia
ehdokkaita, jotka kuitenkin hyväksyvät keskustalaisen arvomaailman.
Miksi äänestäjän kannattaisi antaa äänensä
juuri teidän listallanne olevalle ehdokkaalle?

Yhteinen Avoin Keskusta -valitsijayhdistyksen
vaalilauseet ovat: Löydä oma tiesi kirkkoon, Jumalan Sanan, armon ja voiman lähteelle.
Seurakuntamme on yhteinen ja avoin kaikille. Tule
siis kirkkoon kuin kotiin, sellaisena kuin olet. Jumalan luomina meistä jokainen on tervetullut ja
hyväksytty seurakunnan yhteyteen. Yhdessä me olemme vahvempia kuin yksin, Jumala näkee meidät ja
pitää meistä huolta. Jumala on meidän turvamme
ja linnamme. Hänen Sanassaan meillä on pelastus.
Nämä lauseet ohjaavat listamme ehdokkaiden
päätöksentekoa seurakunnallisissa luottamustehtävissä. Näissä lauseissa kuvaamme sitä, että
hyväksymme jokaisen seurakunnan jäseneksi, ja
että seurakunta tarjoaa henkisen turvan ja ajattelupaikan kiireisessä arjessa kaiken ikäisille ja
kokoiselle ihmisille sukupuoleen, ihonväriin tai
muuhunkaan etniseen taustaan katsomatta. Seurakunnan vahvuus kasvaa yhteisöllisyydestä, josta
pääsemme nauttimaan kuulemalla Jumalan
Sanaa.
Tärkein tavoitteenne seurakunnan toiminnan
kehittämisessä?

Pia Julkunen
koulunkäynninohjaaja
Rantasalmi

Aniitta Kaskinen
sairaanhoitaja
Savonlinna

Virpi Loikkanen
lukion lehtori
Savonlinna

14

Keijo Pesonen
ammattikasvatusneuvos, KL
Savonlinna

8

Kari Kiiveri
huoltoteknikko
Savonlinna

11

10

Kari Lappalainen
yrittäjä, eläkkeellä
Rantasalmi

Satu Jalvanti-Hannikainen
maaseutuyrittäjä, yrittäjä
Kerimäki

12

Jouko Paajanen
maatalousyrittäjä
Punkaharju

15

Jari Rautiainen
metsätalousinsinööri,
metsäneuvoja, Rantasalmi

16

Liisa Rautiainen
lapsityönohjaaja, toimintaterapeutti, Punkaharju

19

18

20

Mikko Jantunen
mv, Mela-asiamies
Savonlinna

9

Anne Käyhkö
asiamies, toimittaja
Savonranta

13

Riitta Parttimaa-Redsven
luokanopettaja
Enonkoski

17

Tiina Reijonen
diakoni
Rantasalmi

21

Seurakunnallisen toiminnan turvaaminen lähitoimintoina jokaiselle seurakuntalaiselle. Tällä tarkoitetaan seurakunnan toimintojen jalkautumista
seurakuntalaisen luokse.
Mikä on mielestänne seurakuntamme suurin
haaste ja mikä on ratkaisunne siihen?

Savonlinnan seurakunnan suurin haaste on sen
maantieteellinen laajuus, joka haastaa sen viranhaltijat ja työntekijät miettimään tosissaan seurakunnallisen elämän tasa-arvoisuutta ja kaikkien kohtaamista. Myös väestökato seurakunnan
alueella tuo haasteita seurakuntaan ja sen taloudenpitoon. Ratkaisuna tähän on jatkaa nykyistä
vallitsevaa toimintatapaa, jossa seurakunnan toimintaa arvioidaan säännöllisesti eri strategioissa.
Näissä käydään kriittisesti läpi niin omaisuus,
kiinteistöt kuin työntekijäresurssi kohdistamalla
ne seurakuntalaisia parhaiten palvelemalla.
Millainen haluaisitte Savonlinnan seurakunnan olevan neljän vuoden päästä, kun nyt
valittavat valtuutetut ovat päättämässä toimikauttaan?

Savonlinnan seurakunta on samankokoinen yhteisö kuin nyt. Se ulottaa toimintonsa kaiken
ikäisille ja kokoisille seurakuntalaisille hyväksyen
myös kritiikin. Sillä uudistua voi vain ja ainoastaan kritiikkiä esiintuomalla. Samalla tavalla sai
alkuseurakunta alkunsa.

Arto Sairanen
maatalouslomittaja
Savonranta

Kati Saramäki
TM, lukion lehtori
Savonlinna

22

Eija Suni
myyntijohtaja, eläkkeellä
Savonlinna

26

Aune Tuunanen
toimistosihteeri
Punkaharju

Miika Soini
lomaluotsi, maatalousteknikko, Savonlinna

23

24

Juho Tiainen
maanviljelijä
Rantasalmi

Aino Tiainen
eläkeläinen
Savonlinna

27

Anna-Liisa Uimonen
erityisluokanopettaja, KM
Kerimäki

Heikki Sorjonen
erityisnuorisotyönohjaaja,
omaishoitaja, Savonlinna

25

Anitta Turkulainen
lähihoitaja
Punkaharju

28

Eeva Vuorinen
eläkeläinen
Savonlinna

2. Elävä seurakunta
Onko valitsijayhdistyksenne taustalla jokin jo
toimiva yhteiskunnallinen järjestö, puolue tms?

Valitsijayhdistys ”Elävä seurakunta” on seurakuntavaaleja varten vapaasti erilaisista ehdokkaista syntynyt ryhmä. Valitsijayhdistyksemme
on poliittisesti sitoutumaton, jossa yli puoluerajojen haluamme toimia koko seurakunnan
parhaaksi.
Miksi äänestäjän kannattaisi antaa äänensä
juuri teidän listallanne olevalle ehdokkaalle?

Ehdokaslistallamme on sekä seurakunta-aktiiveja että uusia seurakunnan työstä kiinnostuneita ja siihen sitoutuneita henkilöitä,
jotka toivottavasti tuovat uusia ajatuksia seurakuntaelämäämme. Meille on tärkeää, että seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä
rohkaisee välittämään lähimäisestä ja
luomakunnasta.
Tärkein tavoitteenne seurakunnan toiminnan
kehittämisessä?

Tavoitteemme on laajentuneessa seurakunnassamme toteuttaa ja kehittää perustehtävää,
henkilöstö ja voimavarat tasapuolisesti jakaen.
Seurakunnan toiminnot tulee mitoittaa siten,
että erilaiset kirkolliset tehtävät ja toimitukset
voidaan toteuttaa kiristyvänkin taloudellisen
tilanteen aikana. Parhaiten se onnistuu hyvällä
yhteistyöllä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken.
Mikä on mielestänne seurakuntamme suurin
haaste ja mikä on ratkaisunne siihen? Seura-

kuntamme suurin haaste on alueemme väestönkehitys ja seurakunnan jäsenmäärä. Samalla
on kuitenkin osattava ottaa huomioon miten
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saadaan
kohtaamaan ja toteutumaan. Haasteenamme
on myös miten kohtaamme nuoret ja vieraantuneet, ja miten aktivoimme heidät mukaan
toimintaan. Tarvitaan uusia avauksia, mistä hyvänä esimerkkinä on vasta alkanut ”Leipä maanantai”. Eli haluamme kohdata ihmiset arjessa.

Millainen haluaisitte Savonlinnan seurakunnan olevan neljän vuoden päästä, kun nyt
valittavat valtuutetut ovat päättämässä
toimikauttaan?

Tavoitteenamme on, että neljän vuoden päästä yhä useampi seurakuntalainen kokee uskon
ja seurakuntayhteyden omana voimavarana
muuttuvassa ja monimuotoisessa yhteiskunnassa, niin että seurakunta neljän vuoden kuluttuakin on elävä yhteisö, missä kristillinen julistus
ja kohtaaminen ovat keskeistä toimintaa.

29

Heikki Forssell
eläkeläinen
Savonlinna

Tapani Hannonen
rakennusmestari
Kerimäki
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34

33

Leena Hämäläinen
laskenta-assistentti,
eläkkeellä, Savonlinna

37

Päivi Kujamäki
kasvatustieteen tohtori,
luokanopettaja, Kerimäki

41

Iikka Muhonen
mylläri, eläkkeellä
Kerimäki

45

Tapio Räsänen
eläkeläinen
Punkaharju

49

ile a!
e
k
o
K onett
vaalik

30

Kaisa-Mari Soini
palvelujohtaja
Punkaharju

Pirjo Jäntti
lähihoitaja
Savonlinna

Minna Heiskanen
toimistosihteeri
Enonkoski

Antero Liimatainen
metsänhoitaja, eläkkeellä,
Savonlinna

42

Jarmo Luostarinen
toimitusjohtaja, KTM
Savonlinna

40

Aune Malinen
palveluneuvoja
Savonlinna

44

Sirkka Rautiainen
sairaanhoitaja, eläkkeellä
Savonlinna

48

47

Poku Sihvonen
opettaja, eläkkeellä
Kerimäki

50

Helena Strand
FM, kirkkomuusikko
Savonlinna

Anneli Kosonen
eläkeläinen
Punkaharju

43

46

Lea Sairanen
asiakkuuspäällikkö
Punkaharju

36

39

Tuula Rasimus
kasvatustieteen maisteri,
matkailuyrittäjä, Savonlinna

Pasi Pekkonen
Hpj
Savonlinna

Pekka Huovila
kunnossapitopäällikkö,
eläkkeellä, Savonlinna

35

Martti Konsti
verkostomestari, eläkkeellä,
Savonlinna

38

32

31

51

Keijo Suokas
eläkeläinen
Punkaharju

Tero Sipilä
FT
Savonlinna

52

Pekka Turunen
yrittäjä
Kerimäki

3. Seurakunta sydämmellä
Onko valitsijayhdistyksenne taustalla jokin jo
toimiva yhteiskunnallinen järjestö, puolue tms?

Ei ole, olemme ihan tavallisia seurakuntaan veronsa maksavia jäseniä.
Miksi äänestäjän kannattaisi antaa äänensä
juuri teidän listallanne olevalle ehdokkaalle?

Tulemme tukemaan seurakunnan työntekijöitä, vapaaehtoisia ja jäseniä kirkon toiminnan
elävöittämiseksi ja monipuolisen sekä uudistuvan seurakuntatyön kehittämiseksi. Olemme
avoimia kaikelle uudelle ajattelulle, siten että
kuuntelemme seurakuntalaisia herkällä korvalla niin, että seurakunnan jäsenten toiveet ja
muu aktiivinen toiminta otetaan tarkasti huomioon toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Tärkein tavoitteenne seurakunnan toiminnan
kehittämisessä?
Tärkeimmät tavoitteemme: Sukupuoli syrjinnälle ehdoton ei ! Kirkon jäsenet ja työntekijät
vaikuttamaan ja toimimaan aktiivisesti esim.
jollain lähidemokratia tilaisuuksilla. Kirkko
tullaan pitämään kaikille yhteisenä hyvänä ja

Elämänmenot

avoimena sekä turvallisena paikkana ihan arkisissa asioissa.

53

Mikä on mielestänne seurakuntamme suurin
haaste ja mikä on ratkaisunne siihen?

Suurin haaste on seurakunnan jäsenmäärän
ylläpitäminen tai jopa hienoinen lisääminen.
Siksi kirkon tuleekin mennä ihmisten luo arjessa, eikä ihmisten kirkon luo. Eli täysin uusi
toimintamalli käyttöön. Täten saamme hyvin
tietoa ihmisten arkisista asioista ja voimme
olla täten hyvin lähellä heitä ja saada näin
aktiivinen ja läpinäkyvä vuorovaikutus
molempia osapuolia tyydyttävälle tasolle.

Markku Ihalainen
myyntipäällikkö
Savonlinna

54

Millainen haluaisitte Savonlinnan seurakunnan olevan neljän vuoden päästä, kun nyt
valittavat valtuutetut ovat päättämässä
toimikauttaan?

Avoin kaikista lähimmäisistä vastuuta kantava
ja jäsenet todellisesti huomioon ottava
avoin kirkko. Kumppanuudet eri kansalaisjärjestöjen kanssa aktiivisia, innostuneita ja
motivoituneita.

Timo Pulkkinen
rakennusinsinööri Amk,
työpäällikkö, Punkaharju

4. Kaikkien kirkko
Onko valitsijayhdistyksenne taustalla jokin jo
toimiva yhteiskunnallinen järjestö, puolue tms?

Valitsijayhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Taustalla on Tulkaa kaikki -liike, Tulkaa kaikki -liike haluaa herättää rehellistä keskustelua kirkon perustehtävästä, lisätä kirkollisen päätöksenteon avoimuutta ja luoda siltoja
eri tavoin ajattelevien välille.
Miksi äänestäjän kannattaisi antaa äänensä
juuri teidän listallanne olevalle ehdokkaalle?
Kaikkien kirkko kampanjoi aidosti suvaitsevaisen seurakunnan puolesta. Savonlinnan seurakunnassa on valtavasti hyvää, sydämellä töitä
tekeviä ihmisiä niin ammattinsa puolesta kuin
vapaaehtoisenakin. Me haluamme olla tuomassa kirkkoomme entistä avoimempaa keskustelukulttuuria, jossa moniäänisyyttä ei tarvitse
nähdä uhkana vaan rikkautena. Uskomme,
että seurakuntamme pystyy käymään kunnioittavaa keskustelua myös erimielisyyttä herättävistä asioista.
Tärkein tavoitteenne seurakunnan toiminnan
kehittämisessä?
Tahdomme rakentaa seurakuntaa, johon jokaisen on hyvä ja turvallista tulla omana itsenään.
Mielestämme seurakunnan tärkein tehtävä on
auttaa ihmisiä löytämään aito yhteys sekä Ju-

56

55

Heikki Härkönen
yrittäjä
Savonlinna

malaan että lähimmäisiin. Toisen ihmisen
voi kohdata kunnioituksella, vaikkei jakaisi
hänen näkemyksiään. Jokaisella täytyy olla
vapaus kuunnella omaatuntoaan ja toimia
tämän mukaisesti. Tahdomme edistää tasaarvoa ja lisätä osallisuutta ihmisille, jotka
eivät ole kokeneet olevansa tervetulleita seurakuntaan. Tavoitteenamme on saada aikaan
kirkko, jossa ketään ei syrjitä oman näkemyksen, sukupuolen tai seksuaalisen suuntauksen
perusteella. Olemme yhdessä ennen kaikkea
Kristuksen ruumis ja asiat, jotka meitä yhdistävät ovat paljon suuremmat kuin ne, jotka
meitä erottavat.
Mikä on mielestänne seurakuntamme suurin
haaste ja mikä on ratkaisunne siihen?
Ratkaisu on haaste: uskaltautuminen keskusteluun kaikenlaisten ihmisten ja ajatussuuntien kanssa, avoimuus maailman muutoksille, uteliaisuus ja valmius kehittää kirkon
toimintaa ennakkoluulottomasti, konserttien
tanssien, ruokailujen, pop-up- ja muiden tapahtumien kautta. Hyvä alku oli viime kesän
yöpyminen kirkossa. Myös sosiaalista mediaa
tulisi hyödyntää monipuolisemmin. Kirkon
tulisi olla enemmän avoin yhteisö, matalan

Lauri Kulmala
opiskelija
Savonlinna

Millainen haluaisitte Savonlinnan seurakunnan olevan neljän vuoden päästä, kun nyt
valittavat valtuutetut ovat päättämässä
toimikauttaan?

On ja osoittaa olevansa suvaitseva ja saavutettava, on läsnä rinnalla kulkijana ja kuuntelijana ja toimii siellä missä ihmiset elävät arkeaan:
työpaikat, koulut, päiväkodit, tapahtumat, yritykset, sosiaalinen media, kadut, torit, kapakat.
Kirkko on läsnä kaikenikäisten arjessa tukena ja
apuna elämän tilanteiden vaihdellessa, yhteistyössä paikkakunnan yritysten, työnantajien,
yhdistysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
On käytännöllisellä ja konkreettisella tavalla
kansainvälinen ja avoin eri puolilta maailmaa
tuleville. Rakentaa siltoja ihmisten välille.
Ei syrji ihmisiä sukupuolen tai seksuaaliseen
suuntautumisen perusteella vaan huolehtii aktiivisilla toimillaan, että kaikki ihmiset kokevat
olevansa tervetulleita mukaan, sekä huomioi
erilaisten, erityisesti vanhempien, seurakuntalaisten tarpeet varmistamalla toiminnan ja tilojen esteettömyyden

58

59

Sanna Niemelä
koulunkäynnin ohjaaja
Savonlinna

Sari Helena Nyrhinen
DI, KM opettaja
Savonlinna

57

Merja Mustonen
VTM, ammatillinen
opettaja AmO, Savonlinna

61

60

Ari Oslanus
eläkeläinen, toimitilahuoltaja, Savonlinna

kynnyksen paikka myös etsijöille. Tavoitteena
ja ratkaisuna on toiminnan kehittäminen niin,
että harvoin seurakunnassa viihtyvät jäsenet
voisivat löytää oman paikkansa.

Minna Pii
kokki
Savonlinna

62

Pinja Rahikainen
yhteisöpedagogi
Savonlinna

63

Ritva-Liisa Virtanen
kuvataiteilija
Savonranta

Kastetut Viikko 37: Aatos
Toivo Antero Auvinen, Viivi Ilona Borg, Sofia Anne
Maria Häkli (Kmäki), Arttu
Niilo Daniel Jaatinen (Rsalmi) Viikko 38: Peetu Unto
Olavi Koponen (Kmäki),
Tytti Tellervo Laakso, Milja Hilpi Hannele Muhonen,
Karo Paavo Samuel Nupponen (Kmäki), Alvar Edvin
Raassina Viikko 39: Helmi
Alina Loponen (Rsalmi), Mikael Johannes Kalevi Muttonen, Livia Avelina Pääkkönen (Kmäki) Viikko 40:
Johanna Dedvukaj, Eemil
Teemu Olavi Malinen, Vanessa Jessica Pesonen (Rsalmi) Viikko 41: Luca Eemil
Lind (Pharju), Leevi Aulis
Olavi Jääskeläinen, Aatu Leo
Samuel Penttinen Viikko
42: Martta Emilia Heikkonen (Kmäki), Mikael Eemil
Ikäheimonen(Ekoski), Ares
Ferenc Kesijärvi (Rsalmi),
Oiva Juhani Siitonen (Pharju)
Avioliittoon aikovat Viikko 40: Mikko Wiljam Oskari
Wennström ja Anna Daniela
Puustinen (Slinna, Kmäki
ja Pharju) Kuolleet Viikko
37: Martti Veikko Sairanen
95v (Pharju), Leila Marjatta Kokkonen 87v (Pharju),
Matti Tynkkynen 86v (Pharju), Rainer Antti Jakonen
82v, Arvi Juhani Vahvonen
72v (Rsalmi), Rauno Ensio
Sairanen 58v (Pharju) Viikko
38: Hilkka Helena Kantanen
98v (Rsalmi), Hilkka Lyydia Nousiainen 96v (Sranta),
Arvi Mikael Viinanen 85v,
Raimo Kaleva Luukkonen
80v, Milda Verho 79v (Pharju), Risto Tapani Tapanainen
74v, Veli Kyösti Ahonen 68v
(Pharju) Viikko 39: Olavi
Henrik Toljander 93v, Eero
Ilmari Rinkinen 92v, Veikko
Olavi Luukkonen 91v, Eino
Armas Korhonen 90v (Sranta), Hilda Maria Hämäläinen
89v, Sirkka-Liisa Ahokas 89v
(Kmäki), Martti Olavi Lajunen 88v (Pharju), Liekko
Rauha Orvokki Suikkanen
87v (Pharju), Osmo Ensio
Muukkonen 86v (Kmäki),
Teuvo Nikolai Kallio 81v,
Oili Onerva Hynönen 80v,
Eino Einari Silvennoinen
72v (Pharju) Viikko 40: Eini
Katri Loikkanen 91v (Ekoski), Aulis Adolf Muhonen
89v (Kmäki), Helka Marjatta Muhonen 89v (Pharju),
Rauha Tuulikki Tarhonen
89v, Lyyli Tiainen 87v, Kyösti
Tapio Turunen 84v (Kmäki)
Viikko 41: Laina Mustonen
98v (Kmäki), Hilkka Amalia
Tolvanen 97v, Tauno Juhana
Silvennoinen 97v, Aira Kyllikki Väisänen 88v (Pharju),
Hilkka Aino Anneli Halonen
82v, Viljo Tapio Pulkkinen
82v, Seija Mirjam Palm 79v
(Kmäki), Eila Marjatta Soisalo 76v (Sranta), Ritva Kaarina
Heiskanen 69v, Aili Annikki
Kosunen 56v, Jari Pekka Olavi Vuohelainen 53v Viikko
42: Jouko Matti Hemminki
89v, Veli Viljo Tavi 88v, Keijo
Kalevi Nyyrikki Kristiansson
86v, Toivo Taavetti Haaparanta 83v (Kmäki), Maila
Annikki Myllys 82v, Paavo
Antero Pöllänen 81v, Pertti
Pekka Kalevi Hannikainen
59v (Pharju), Olli-Pekka Siljander 58v (Rsalmi), AnnaMaija Marjaana Laitinen 56v,
Tuula Anneli Heikkinen 52v,
Pirjo Tuulikki Leppänen 51v,
Lilli Anneli Jääskeläinen 43v
(Rsalmi)
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SAVONLINNAN SEURAKUNTA¤

Savonlinnan
tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044 776 8016
Jumalanpalvelus tuomiokirkossa sunnuntaisin klo 10.
Hengen ravintola Leipä maanantaisin klo 10 srk-keskuksessa.
Arkimessu Pääskylahden kirkossa torstaisin klo 10.30.
Puuhamessu Pääskylahden kirkossa su 28.10. ja su
25.11. klo 10.
La 10.11. klo 17 Loistomessu tuomiokirkossa
Su 28.10. klo 10 Aunustyön
kirkkopyhä. Messu kirkossa,
jonka jälkeen tilaisuus
Säämingin srk-talolla
Uuden elämän ilta Pääskylahden kirkossa su 4.11., su
18.11. ja su 2.12.
Su 18.11. klo 12 Tuomaslaulumessu Pääskylahden
kirkossa
Su 25.11. klo 13 messu
Oravin rukoushuoneella
Enonkosken
kappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen p. 044 776 8050
Jumalanpalvelus su klo 10.
Ti 30.10. klo 11-13 Raamattua vuorolukuna seurakuntatalossa.

Ma 12.11. klo 13 pappi
vierailee Enonkosken Eläkkeensaajat ry:n viikkotapaamisessa.
Ma 12.11. klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta seurakuntatalossa.
Ti 13.11. klo 18 kaikkien
seurakunnan vapaaehtoisten
ilta seurakuntatalossa.
Ke 28.11. klo 13 seurakunnan ja eläkejärjestöjen ikäihmisten joulujuhla seurakuntatalossa.
Enonkosken
luostariyhteisö
Messu luostarissa (Ihamaniementie 848) 28.10. ja
25.11. klo 13.Kirkkokahvit.
Kerimäen
kappeliseurakunta
Aluekappalainen rovasti Toivo
Loikkanen p. 050 540 6111
Jumalanpalvelus su klo 10.
To 1.11. klo 17.30 Bible Journal –työskentelyä srk-talon
salissa
Su 4.11. klo 16 Opetusmessu
talvikirkossa Miksi noustaan
seisomaan, milloin lauletaan
aamen? Näihin kysymyksiin
saat vastauksen messussa.
Su18.11. Ikäkausisyntympäivät. Messu kirkossa klo 10.
Juhla srk-kodilla klo 11.30.

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

Punkaharjun
kappeliseurakunta
Aluekappalainen Sari Vauhkonen 050 3100190
Nuorten ilta srk-talolla pe
2.11. ja 23.11. klo 18-21.
Pe 2.11. klo 11 Ystäväpalvelun myyjäiset ja avoimet
ovet Ystäväntuvalla. Tarjolla
uutispuuroa.
Pe 9.11. klo 18-20 Kids’ Action Night, yhteiskristillinen
toimintailta alakouluikäisille
Punkaharjun yläkoulun salissa
su 18.11. klo 14 Topelius
200 -juhla Punkaharjun seurakuntasalissa. Vapaa pääsy.
Kahvitarjoilu.
Rantasalmen
kappeliseurakunta
Vs. aluekappalainen Susanna
Vihavainen p. 044 776 8083
Jumalanpalvelus su klo 10.
Ke 28.11. klo 9.30. Lasten
adventtikirkko kirkossa
Savonrannan
kirkkopiiri
vt. kappalainen Henrik Koponen p. 0447768052
Jumalanpalvelus su klo 10.
Ti 30.10. klo 13. Ikäkausisyntymäpäivät srk-kodilla

Tukea ja apua
Vaikeassa elämäntilanteessa voi tarvita apua ja tukea arjessa
jaksamiseen. Diakoniapäivystys ottaa vastaan ilman ajanvarausta ja auttaa pienissä ja suurissa asioissa.
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
Ryhmissämme mm. ikäihmiset, omaishoitajat,
surun kanssa elävät ja yksinäiset löytävä tukea ja voimaa.
Tutustu: savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan

Pyhäinpäivän la 3.11.
tapahtumat sivulla 2

Lähetystyö
Ma 5.11. klo 17.30 Kansainvälinen Kipinä-ilta, International evening Säämingin srk-talolla
Su 11.11. klo 11.30 Isänpäivänlounas lähetyslounas Savonrannan srk-kodilla
Lähetyssoppi Sääminginkatu 4, puh. 044 776 8091 avoinna ma, ke-pe klo 11-16 ja ti klo 11-18.

Joulun lapsi-keräys, iloa Romanian ja Moldovan
lapsille. Laatikot ja pakkausohjeet Lähetyssopessa
Sääminginkatu 4 ma, ke, to, pe klo 11-16, ti
klo 11-18

Kummikirkko tuomiokirkossa
su 18.11. klo 10
Tervetuloa kaikenikäiset kummit
ja kummilapset yhteiseen messuun, jonka jälkeen mahdollisuus
valokuvaukseen. Kuvat postitetaan kotiin muistoksi yhteisestä
hetkestä. Kahvit ja mehut messun
jälkeen kaikille.

Palautus 12.-19.11.

Kirkkomusiikki
To 1.11. klo 15 Teemalaulut: ”Taivas” srk-talolla Lauletaan Viisikielinen -laulukirjoista
Kari Pykäläinen säestyksellä, Anneli Wirkola juontaa
Ma 12.11. klo 10 Yhteislaulutuokio Kellarpellon srk-kodilla ja Ti 13.11. klo 13 Pääskylahden srk-talolla. Laulattajana Arto Liukko.
Pe 16.11. klo 19 Petri Laaksonen Loistakoon liekki -konsertti Rantasalmen kirkossa.
Liput 5 e ennakkoon Rantasalmen kirjastosta 14.11. asti.
Ma 19.11. klo 17.30 Aakkosvirret: ”Kirja” Pääkirjasto Joelin Miitissä
La 24.11. klo 18 ”Saarnaaja” -levyn julkaisukonsertti tuomiokirkossa
Olavin Jazz, Nova Records Oy ja Savonlinnan seurakunta.
Savonlinnan Kirkkomusiikkiviikko 30.10.-6.11. Ohjelma lehden sivulla 3.

Ti 19.11. klo 18.30 draamamonologi
”Äidinsirpaleellakin voi elää”
Kulttuurikellari (Olavinkatu 34). Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
Monologi Irja Lyytikäinen, Piano ja laulu Helen Avent,
Kitara, viulu, lyömäsoittimet ja laulu Mikael Sykiäinen.
Tanssi Anna Lamberg.
Järjestää: Savonlinnan seurakunta ja
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskus

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 Seurakuntauutiset ilmestyy pe 30.11. Juttuvinkit: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

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

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

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

