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Kastettuja:

Minea Ella Aurora Mikkonen, Eelis Tatu
Joonatan Pouta. Akseli Tapani Käyhkö (Ke).
Lilja Nelly Maria Haatanen, Penni Helena Pesonen, Lauri Juhani Pulkkinen, Iida
Enni Olivia Vehniäinen.
Aava Sofia Jurvelin, Ella Alina Kesälahti.
Iina Mila Olivia Kautonen (Ke). Pihla Helmiina Seppänen (Pu), Hilja Helvi Marjatta
Turunen (Pu).
Aleksanteri Erkki Juhani Forss, Janna
Maria Tolvanen. Santeri Onni Oskari Kirmanen (Ke).
Loviisa Siiri Onerva Kaaja, Iida Emilia Miettinen, Noel Niilo Antero Larinen,
Max Oliver Ryynänen, Vilina Rosa Adalmiina Ryynänen. Loviisa Siiri Onerva
Kaaja (Ke).
Jenna Helmi Maarit Mikkonen, Eetu Leo
Tapio Suomalainen, Jami Petteri Kalervo
Turtia. Elli Hilla Anneli Mononen (Sr).
Toni Teuvo Tapani Joronen, Jymy Kyösti
Kristian Naukkarinen, Otto Sisu Samuel
Paakkunainen, Eevi Anna Josefiina Palsa, Benjamin Sulevi Ruha.
Daniel Jare Juhani Kansanen, Topias Aarno Oliver Kopra, Lumie Isla Aurelia Kumpulainen, Erkki Albin Lajunen, Ahti-Pekka
Ilmari Matikainen.
Minea Paula Irene Muhonen, Luukas Valtteri Tervonen. Tiitus Tapio Tervonen (Pu).
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Savonlinnan seurakunta

Miten Jumalaan voisi uskoa?
Monet nykyihmiset kyselevät sisimmässään, että miten minä voisin uskoa Jumalaan. Jumalasuhde antaisi
merkitystä elämään, mutta kun minä en osaa uskoa.
Eräs Jumalaan uskomisen apu,
tosin vaatimaton, voisi olla tiede.
Nykytieteen valossa Jumalan olemassaolo näyttää jälleen, jos ei nyt
varmalta, niin kuitenkin järkevältä
oletukselta. Nykytieteen mukaan
maailmankaikkeus syntyi 13,7 miljardia vuotta sitten, kun mahdottoman pieni piste, singulariteetti,
alkoi laajeta valtavalla nopeudella.
Silloin syntyivät energia, aine, aika ja tila. Se muistuttaa aika paljon ajatusta siitä, että maailma on
luotu tyhjästä. Alkuräjähdysteoria
herättää kysymyksen, miksi se pieni
piste räjähti juuri oikealla voimalla.
Kaiken alussa vaikuttaneiden neljän
perusvoiman (painovoima, heikko
ja vahva ydinvoima sekä sähkömagnetismi) on pitänyt olla aivan täsmälleen oikeassa suhteessa toisiinsa
nähden. Jos klappia olisi ollut edes

tuhannesmiljardisosan verran, kaikkeus olisi levähtänyt kaaokseksi kuin
Jokisen eväät; tai sitten vetäytynyt
takaisin pisteeksi. Miksi noiden voimien suhde oli täsmälleen sellainen,
että tuloksena on kaunis ja elämää
ylläpitävä kaikkeus? Onko sittenkin
oletettava viisas Luoja, joka on säätänyt nuo voimat oikein, kyselevät
monet fyysikot.
Tieteen tuloksia perusteellisesti
miettimällä voi päästä pienen askeleen lähemmäs Jumala-uskoa. Mutta
ei se vielä mitään jumalasuhdetta
ihmiselle tuo.
Sillä jos Jumala on olemassa, hän
on aivan toisella tasolla kuin me ihmiset. Välissä on luojan ja luodun
välinen ääretön kuilu. Vaikka ihminen menisi avaruusraketilla miten kauas tahansa, ei Jumalaa sieltä
löytyisi; vaikka etsisi parhaalla hiukkaskiihdyttimellä, ei Jumalaa alkeishiukkasten välistä tavoitettaisi.
Ainoa mahdollisuutemme on siinä, että Jumala itse ylittää luojan ja
luodun välisen kuilun.

Kirkon sanoman ydin on se, että
näin on jo tapahtunut. Se tapahtui
Jeesuksessa. Hänessä Jumala syntyi
ihmiseksi. Hänessä Jumala tuli yhdeksi meistä, tänne meidän tasollemme. Siksi Jeesus on silta Jumalan
ja ihmiskunnan välillä. Se silta rakennettiin, kun Jeesus syntyi. Siksi
enkeli sanoi paimenille jouluyönä:
”Katso, minä ilmoitan teille suuren
ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt
Vapahtaja. - - Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.”
Taivaan ja maan välinen kuilu on
siis ylitetty. Jumala teki Jeesuksessa
sen, mihin meidän tieteemme, uskontomme, filosofiamme tai eettinen yrityksemme eivät riitä.
Miten Jumalaan voisi uskoa? Tiedettä parempi keino on Jumalan lupauksen kuuleminen. Se synnyttää
uskon. Jumala on luvannut, että Jeesus ja hänen ristinsä ovat taivaan
ja maan yhdistäjä. Jumala itse on
sen luvannut: Jeesuksessa Jumala
on tullut tavoitettavaksi, sovinto

tuotu ja syyllisyys poistettu; myös
sinua varten.
Jos haluat uskoa Jumalaan, tartu tähän lupaukseen. Sen pätevyyden takeena on se, että Jeesus nousi
kuolleista. Mieti lupausta, anna sen
vaikuttaa sinussa. Sen kautta sinä
alat uskoa ja löydät Jumalan.
Seurakunta on olemassa sitä varten, että se pitää esillä Jumalan lupausta Jeesuksesta. Siksi pidämme
messuja, teemme lapsi- ja nuorisotyötä, tuemme lähetystyötä ja
harjoitamme diakoniaa ja kirkkomusiikkia. Uskomme, että usko
Jumalaan tekee hyvää tavalliselle
ihmiselle.
Ps. Keskiviikkoillan klo 18 raamatunselitys- ja ehtoollishetket Tuomiokirkossa ovat jälleen alkaneet.
Tilaa on vielä lähes tuhannelle osallistujalle.
Sammeli Juntunen
kirkkoherra

Avioliittoon kuulutettuja:
Toni Eero Kalervo Kukko ja Heidi Riikka
Mirjami Kosonen (Ke).
Tuomas Henrik Tynkkynen ja Anni Helmi
Sofia Voutilainen. Tuomas Olli Antero Valta ja Elina Annika Hanikka (Ke).
Jukka Tapio Pietikäinen ja Heli Johanna Oikkonen, Aappo Mikael Pulkkinen ja
Saara Maria Pouta, Juha Pekka Ritola ja
Katja Kristiina Kilponen. Timo Juhani Karhinen ja Soili Marjatta Lampen (Pu).
Juha Kalervo Luukkainen ja Jaana Helena Järvisalo (Pu).
Juha Tuomas Antero Solonen ja Sari Katariina Hostikka (Ke).
Juho Ville Sairanen ja Eeva-Liisa Tuulikki Laitinen.
Tatu Valtteri Salminen ja Mari Hannele
Suomalainen.

Uskonpuhdistuksen
muistopäivä

Yksi sunnuntain
virsistä on
Martti Lutherin
sanoittama jykevä
virsi:

”Uskon perustus”
Jumalanpalvelus

”Jumala ompi
linnamme”

su 25. lokakuuta klo 10
Savonlinnan ja
Enonkosken kirkoissa.

(Virsi 170)

Mikä on minun elämäni suola, ja miten
se minussa näkyy ja vaikuttaa?
Mikä on minun elämäni valo, ja miten
se minussa näkyy ja vaikuttaa?
Vaikkapa näitä kysymyksiä voi miettiä Uskonpuhdistuksen muistopäivän messussa.
Ja kun me yhdessä tunnustamme, jälleen
kerran, että ”tuli mokattua” - Jumala sanoo
meille, että yksin uskosta, yksin armosta,
Kristuksen tähden: ”ei se haittaa”.
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Rahel rakastaa elävää kirkkoa!
Tariku Rahel Habtamu on vahva ja valoisa nainen. Opettajana Addis Abebassa hän piti raamattukoulua lapsille. Suomessa hän luennoi maansa koulutus-, kulttuuri- ja terveyskysymyksistä. Tällä hetkellä
Savonlinnassa asuva kahden lapsen äiti tekee Jyväskylän yliopistoon gradua naisten johtajuudesta Etiopian koulusysteemissä ja haaveilee tohtorin väitöskirjasta.
Uransa ja äitiytensä lomassa Rahel ei epäröi puhua Jeesuksesta ja Jumalasta. Voisi melkein luulla, että hän
on kaiken aikaa kasvavan evankelisen Mekane Yesus -kirkon Suomeen lähettämä lähetystyöntekijä.
- Jumala on elämäni keskipiste. Ilman häntä en ole mitään, Rahel sanoo.
Savonlinnaan hän asettui viisi vuotta sitten avioiduttuaan suomalaismiehen kanssa. Perheessä on 6ja 3-vuotiaat lapset.
Rahelin lapsuuden perheessä alkoi pikkuhiljaa muodostua.
oli kahdeksan lasta. Isä työs- Yksi seurakunnan järjestämä
kenteli opettajana ja äiti Meka- tapahtuma, Hevosenkenkäilta,
ne Yesus -kirkon työntekijänä. muutti arjen.
Äiti Elisabeth Abebe perusti - Ilta avasi minulle suuren oven.
Addis Abebaan vuonna 2003 Minua haastateltiin ja sain kertoa
kristillisen koulun. The Good äitini koulusta. Sen jälkeen ihmiSamaritan Training Center tar- set alkoivat tervehtiä kadulla.
joaa 18-25-vuotiaille köyhille
Tällä hetkellä toimelias nainen
ja vähäosaion kuitensille naisille
kin hieman
ammatillista
turhautuKaikki on
koulutusta.
nut. Hän
mahdollista
haluaisi
Myös köyhät
ja orvot lapset
toimia seutässä maassa,
saavat ilmaisrakunnaskun avaa silmänsä.
saan aktiita opetusta.
Rakastan Suomea,
Kasvoin
visesti paitrakastan Etiopiaa”
kristillisessä
si rukoillen,
ympäristösmyös työtä
Tariku Rahel Habtamu
sä. Äiti piti
tehden.
meille raa- Olen itselmattuhetkiä
leni vihaija saimme pienen palkinnon, jos nen, kun en toimi Jeesuksen
osasimme vastata kysymyksiin. hyväksi. Istuminen ja kuunteKuitenkin vasta teini-ikäisenä leminen ei ole minua varten.
ymmärsin, mitä suhde Jeesukseen tarkoittaa. Kun vanhemMaassa maan tavalla. Ramat erosivat, minulle tuli to- hel on vähitellen mukautunut
deksi, että oli olemassa Jeesus, suomalaisen jumalanpalveluksen
joka auttaa.
rauhaan. Jos mahdollista, hän
sekoittaisi vähän suomalaista
Rahelille seurakuntayhteys ja etiopialaista seurakuntakultmerkitsee paljon. Hänen toi- tuuria keskenään. Suomalaisesta
nen lapsensa kastettiin Savon- hän ottaisi vieraanvaraisuuden,
linnassa. Yhteys seurakuntaan anteliaisuuden ja monipuolisen

”

pyhäkoulumateriaalin sekä ennen kaikkea urkumusiikin.
- Rakastan laulaa urkujen säestyksellä. Tuntuu kuin saisi yhteyden Jumalaan.
Etiopiasta hän toisi koskettavat Jeesus-laulut ja jumalanpalvelusten reippauden.
- Mutta rakkaus on kaiken alku.
Hymy, halaukset ja välittäminen. Olemme kaikki yhtä. Kyse
ei ole mistä me tulemme, vaan
mitä olemme. Kulttuuri on kulttuuri, yhteiskunta on yhteiskunta. Mustia tai valkoisia, ei sillä
ole väliä.
Etiopiassa on asukkaita noin 90 miljoonaa. Toisin kuin Suomen luterilainen
kirkko, evankelinen Mekane
Yesus -kirkko kasvaa. Vuoden
2013 lopussa kirkkoon kuului
yli 6,3 miljoonaa ihmistä ja se
on tällä maailman suurin luterilainen kirkko. Suomalaisten
lähetystyöntekijöiden mukaan
Raamattu otetaan vastaan Jumalan sanana ja sen opetuksia
halutaan noudattaa. Rukous
on läsnä arjessa ja siihen varataan aikaa.
- Suomessa teillä on kaikkea,
vaikka sisäisiä ongelmia on, Rahel taustoittaa.
- Ihmiset puhuvat autojen, tieto-

Tervetuloa messuun!

Kuolleita:
Viljo Arvid Luukkanen 91v, Erna Brita Sofia Laukkanen 89v, Esko Aarne Sihvonen
83v, Kalevi Joronen 78v, Pekka Juhani
Konttinen 57v, Jari Arto Luukkonen 31v.
Silkka Eliina Karvinen 90v (Sr). Ukko
Heikki Antero Mälkiä 79v (En). Vuokko
Sinikka Hellevi Hakulinen 64v (Ke). Jouko Kalevi Kosonen 88v (Pu), Hilkka Anneli
Kosonen 87v (Pu), Päivi Sinikka Honkanen 62v (Pu).
Veikko Olavi Tammisuo 87v, Aulis Ilmari Reijonen 84v, Marjatta Turtiainen 83v,
Reino Ensio Nikkonen 81v, Pekka Juhani
Partanen 57v. Martti Johannes Laamanen
89v (Sr). Laila Koso 97v (En). Hilkka Annikki Kosonen 87v (Pu).
Hilkka Heinonen 97v, Hilkka Marjatta Riikonen 90v, Aune Marjatta Hällstén 88v,
Aino Anelma Räsänen 76v, Ulla-Maija
Pesonen 57v. Saimi Siivonen 95v (Sr).
Ilkka Velimies Ahokas 79v (Ke), Alpo Johannes Nousiainen 76v (Ke). Eero Olavi
Mikkonen 65v (Pu).
Anna Kaarina Anttonen 95v, Elle Josefiina
Kuusa 91v, Eija Olla Lesonen 84v. Siiri Siviä Venäläinen 93v (En), Asta Elina Seppänen 70v (En). Helmi Lovisa Kovanen
94v (Ke), Raimo Sakari Niiranen 72v (Ke).
Anja Kanerva Hämäläinen 72v (Pu).
Roini Aatos Parviainen 76v, Jorma Juhani Silvennoinen 67v, Virpi Orvokki Matikainen 53v. Ossi Juhani Laukkanen
71v (Pu).
Kerttu Marjatta Sairanen 92v, Saimi Joskitt
85v, Veikko Ponkilainen 78v. Seppo Olavi
Kosonen 77v (Ke).
Terttu Mirjami Valjus 92v, Svante Johannes Pellinen 87v, Seija Elina Eronen 76v,
Pentti Kalevi Ropponen 69v. Ritva Tuulikki
Ohvo 78v (Ke).
Arvid Albin Lajunen 96v, Kaino Edvin Tarvonen 84v, Anja Inkeri Ikonen 68v, Maija
Anneli Silvennoinen 66v, Helge Jouko
Huttunen 63v. Ilpo Antero Laamanen
57v (Sr). Auni Marjatta Karvinen 51v
(En). Lasse Antero Mielonen 80v (Ke).
Airi Anneli Kankkunen 78v (Pu), Veijo Ilmari
Vänttinen 67v (Pu).
Veikko Antero Pöllänen 85v, Sirkka Helena Kainulainen 84v, Marjatta Tynkkynen
74v. Raimo Pellervo Turtiainen 81v (Ke),
Kari Tapio Suomalainen 75v (Ke), Heikki
Väinö Tapani Manninen 65v (Ke). AnnaLiisa Aulikki Jaatinen 61v (Pu).
Aino Vihavainen 98v, Irja Mirjam Kauronen 89v, Aino Marjatta Nielikäinen 77v,
Helka Kaarina Reinikka 76v. Hilkka Kyllikki Muhonen 56v (En). Kyösti Olavi Mielonen 83v (Ke). Pekka Kalevi Neuvonen
79v (Pu).
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SAVONLINNAN
SEURAKUNTA

Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
savonlinnan.kirkkoherranvirasto@
evl.fi
Avoinna ma-pe klo 9-15, kuukauden 1. ke klo 10-15.
Papin päivystys ma-pe klo
9-12.
p. (015) 576 800, 5768 012, 5768
080, fax 5768 042.
Kirkkoherra Sammeli Juntunen, p.
(015) 5768 016, 044 7768 016
Kirkkoherranvirasto ylläpitää kirkonkirjoja, antaa virkatodistuksia
ja tekee sukuselvityksiä ja sukututkimuksia, ottaa vastaan kirkkoon
liittymiset sekä hoitaa toimitusten
aika-, paikka- ja työntekijävaraukset myös kappeliseurakunnissa ja
kirkkopiirissä.
Tuomiokirkon klo 10 jumalanpalvelus kuunneltavissa suorana lähetyksenä linkistä osoitteessa
savonlinnanseurakunta.fi/verkkokirkko
Alkoholiton ehtoollisviini Tuomiokirkossa joka kuukauden 1. sunnuntaina.

Puuhamessu
Pääskylahden
kirkossa
kuukauden viimeisenä sunnuntaina
klo 10
(ei joulukuussa).

Viikkomessu
torstaisin klo 10.30
Pääskylahden
kirkossa,
Kaartilantie 62.

Messu
25.10., 15.11. ja
13.12. klo 13
Oravin
rukoushuoneella,
Kiramontie 3.

savonlinnanseurakunta.fi

¤
Punkaharjun
kappeliseurakunta

Kirkkotie 8, 58175 Enonkoski

Oikotie 10, 58500 Punkaharju

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

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

Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

¤
Savonrannan
kirkkopiiri

Urheilukuja 2, 58200 Kerimäki

Pappilantie 17, 58300 Savonranta

Pappien päivystys ti klo 9-12
ja to klo 9-12. Aluekappalainen Toivo Loikkanen, p. 050
5406 111.
Seurakuntapastorit Jani Lamberg 050 5406 116 ja Kati Lounela 044 776 8091.

Aluekappalainen Jaakko Parkkinen, p. 044 7768 049.
Papin päivystys ma klo 9-12.
Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.

Raamattuluento
ja ehtoollinen
Tuomiokirkossa
2.12. asti klo 18,
Työntekijöiden sähköposti
pääsääntöisesti:
etunimi.sukunimi@evl.fi

koneiden ja kännyköiden vaihdosta, eivät perusasioista. Miksi
rukoilla, kun tietokoneelta löytää kaiken? Etiopiassa on puute
perusasioista eikä siellä ole sosiaalitoimistoja, joista hakea apua.
Tarve Jeesukselle ja Jumalalle on
suurempi, on rukoiltava.
Paljon ulkomailla asunut
Rahel toivoo, että Savonlinnaan
mahdollisesti tulevat turvapaikanhakijat otetaan lämpimästi
vastaan.
- Heidät on kohdattava sisarina
ja veljinämme. Jeesus auttoi köyhiä, niin meidänkin on tehtävä, vaikkei se helppoa olisikaan.
Jos Jeesus on elämämme keskipiste, silloin pystymme siihen.
Heidät on toivotettava tervetulleiksi. Myös minä voin ojentaa
käteni.
Tulevaisuudesta joustavaksi itseään luonnehtiva Rahel ei kanna huolta.
- Jumala tietää, hän naurahtaa.
- Kaikki on mahdollista tässä
maassa, kun avaa silmänsä. Rakastan Suomea, rakastan Etiopiaa. Nyt te olette kansaani.
Mekane Yesus on Etiopian ortodoksikirkon käyttämää kirkkokieltä geez`iä ja tarkoittaa Jeesuksen asuinpaikkaa.
(Wikipedia).

Sammeli Juntunen
(ei 28.10. ja 4.11.).
Kirkko on avoin kulttuurista ja kansasta riippumatta kaikille, toivovat etiopialainen Rahel ja lähetyssihteerit Sakari Seppälä ja Sanna Stainer .

- Jumala on elämäni keskipiste. Ilman häntä en ole mitään, Rahel sanoo.
Rahelin äidin Addis Abebaan perustamasta kristillisestä koulusta valmistuneita. The Good
Samaritan Training
Centerissä naiset
voivat opiskella
kampaamoalaa,
cateringia, ompelua, koruompelua
ja lastenhoitoa.

Vuoropuhelun aika
Afrikan Namibian Ambomaalla syntynyt, kahden kulttuurin kasvatti, lähetyssihteeri Sakari Seppälä
jos kuka osaa samaistua maahanmuuttajien asemaan. Hän eli lapsuutensa ja nuoruutensa suomalaisena
afrikkalaisten keskellä, toimi myöhemmin lähetystyössä Virossa ja on nyt tavallaan maahanmuuttajana
omassa maassaan.
Turvapaikanhakijoita Savonlinnaan odotellessa lähetystyössä valmistaudutaan kohtaamaan erilaisia
ihmisiä, kulttuureja ja uskontoja. Seppälä näkee mahdolliset tulijat apua tarvitsevina lähimmäisinä,
mutta myös mahdollisuutena levittää evankeliumia. Lähetys- ja uskontokasvatusta oman väestön keskuudessa on tarjottava.
- Painopiste pitäisi olla lähetyskasvatuksessa, erityisesti lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyössä. Siihen olisi panostettava ja mietittävä uusia vaihtoehtoja ja työkaluja. Otan ajatuksia vastaan, Seppälä sanoo.
Savonlinnan seurakunnalla on
nimikkolähettejä ja kohteita
ympäri maailmaa. Perinteinen
lähetystyö on kuitenkin murroksessa. Lähetyspiireissä väki
vähenee, toisaalta lähetyskentät
tulevat muuttoliikkeen mukana
omalle maaperälle.
Kiertäessään lähetyspiirejä
Seppälä on pannut merkille, että suurin osa lähetysaktiiveista on
saanut ensimmäiset ”pistonsa” lähetystyöhön ja varhain nuoruudessa. On aika miettiä uusia vaihtoehtoja lähetysinnon herättämiseksi nykynuorten parissa.
Seppälä vieraileekin mielellään kouluissa ja liikkuu siellä,
missä nuoret ovat.
- Heitä pitäisi kannustaa lähtemään lähetysjärjestöjemme tapahtumiin ja tutustumaan kansainväliseen toimintaan ja ulkomaisiin lähetyskenttiin. Tähän
tarvitaan sekä rukoustukea että
taloudellista tukea.

Virasto- ja toimitusasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta.
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Kerimäen
kappeliseurakunta
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Myös uskontokeskusteluun
ja vuoropuheluun on herättävä.
Suomalainen ei ole järin herkkä
puhumaan uskonnosta, mutta
Lähi-idästä saapuville uskonto
on keskeinen asia.
- Jumalasta ja uskonnosta voi
rohkeasti keskustella, mutta toisen uskontokäsitystä on kunnioitettava. Tämän päivän eri uskontoihin on syytä tutustua, Seppälä

sanoo ja visioi samalla uskonto- - Opettajien ja vanhempien kankasvatusta omalle väestölle.
nattaa ennakoida, kuinka suhHän muistuttaa, että esimer- tautuvat tulijoihin ja välittävät
kiksi muslimit eivät välttämättä tietoa uusista kielistä ja kulttuuvoi tulla kirkkoon, vaikka halua reista.
hengellisiin
tilaisuuksiin
Lähetysolisikin.
ja uskonto- Koteihin he
kasvatuksen
Jumalasta
tulevat ehtyökenttä on
ja uskonnosta
kä helpomlaaja. Sitä
voi rohkeasti
pohtiessaan
min ja siellä
keskustella,
uskalletaan
Seppälää autmutta toisen
puhua myös
taa ajatus, etuskonnosta
tä lähetystyö
uskontokasvatusta
ja Jumalasta.
on ja pysyy
on kunnioitettava”
Yhteys seurakirkon keskiSakari Seppälä
kuntaan voi
össä ja on yhsyntyä myös
teinen asia.
sitä kautta.
- Työntekijöiden määrä
Itse kansainvälisyyteen kas- seurakunnissa vähenee, mutta
vaneena Seppälä kannustaa sa- lähetystyötä voi tehdä, vaikkei
vonlinnalaisia kulttuuri- ja kie- joka seurakunnassa omaa lähelimuurista huolimatta ottamaan tyssihteeriä olekaan. Rohkeasti
rohkeasti kontaktia kaukaa tule- vaan ideoimaan ja yhteys meiviin ja heittää pallon myös ko- hin!
teihin ja kouluihin.

”

Koululaisten
iloa joulujuhlassa. Light House
-kouluprojektiin valitaan vähävaraisia ja orpoja lapsia saamaan ilmaista
opetusta.
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Urut ulkoa ja sisältä
Savonlinnan Tuomiokirkon
urut ovat kuuluisat kauniista
soinnistaan ja ne ovat yhdet
Suomen suurimmista uruista.
Kanttori Arto Liukko istutti
kolme muusikkoa tämän ihmeen ääreen.
Aloitetaan tutuimmasta, koskettimistosta. Niitä uruissa on
yhden, molemmille käsille tarkoitetun sormion sijasta kaksi tai
kolme ja jaloille lisäksi oma, jota
kutsutaan luonnollisesti jalkioksi. Ensimmäistä kertaa urkujen
ääreen istuvalle opiskelija Liina Lohikoskelle koskettimisto
on tuttu pianonsoiton harrastamisen myötä. Taidelukion ekaluokkalainen soittaa sen lisäksi
klarinettia ja laulaa.
- Uruista tulee ensimmäisenä
tietysti mieleen pillit ja se, että
kyseessä on ISO soitin, sanoo
Lohikoski.
Jalkatila on Lohikoskelle uusi
tuttavuus: sieltä löytyy ihan samanlainen koskettimisto kuin
pianostakin, mutta sitä soitetaan
kantapäillä ja päkiöillä. Vaikka
kanttori Arto Liukko antaa hänelle luvan soittaa kengät jalassa,
päädytään ottamaan kengät pois.
Conversien pohjat saattavat olla
vähän nihkeät jalkiosoittoon.
- Älä pelkää, näitten päällä voi
ihan kävellä, rohkaisee Liukko.
Urkujen soitossa raajojen
koordinaation lisäksi hyvin tärkeää on niiden hallinta itsenäisesti ja toisista erillään.
- Jalkiosoitossa on samat tekniset
mahdollisuudet kuin sormiossakin, esimerkiksi legatosoittoon
käytetään kantapäitä varsinkin
virsisäestyksessä, kertoo Liukko.
Myös pianistina aloittanut

Liukko kertoo, että jalkion haltuunotto vaatii, niin kuin mikä
tahansa soitin, vain kärsivällistä
harjoittelua.
- Itse pidän esimerkiksi tällaisesta kaksiäänisestä improvisoinnista harjoittelumenetelmänä, hän
sanoo, ja jalat aloittavat vakuuttavan luikertelun jalkiolla.

Amélie käväisi kirkossa
Lohikoski istuutuu vuorostaan
soittajan puupenkille, johon
hyvin kaksikin mahtuisi. Sopivaa etäisyyttä koskettimistoon
on vaikeaa arvioida, kun täytyy
ottaa koko vartalo soittoon mukaan. Urkujensoitto vaatii myös
hyviä keskivartalolihaksia.
- On tässä ihan eri kosketus kuin
pianossa. Eikä ole pedaaliakaan,
mutta sen sijaan äänikertanappuloita huimaava määrä, ihailee
Lohikoski.
Seitsemän vuotta pianoa soittanut Lohikoski soittaa ranskalaista iltapäivätunnelmaa Amélie-elokuvasta, mikä sopii yllättävän hyvin suureen kirkkotilaan.
Liukko neuvoo ottamaan murtosoinnuille puuttuvan kaikupedaalin sijaan harmonista pohjaa
jalkiosta, jolla saa vaikutelman
pidemmästä soinnista.
- Nuo messinkiset pedaalit voit
vielä unohtaa, niillä yhdistetään
sormion äänikerrat jalkioon,
neuvoo Liukko.
Jalkiossa yhdistelmiä käytetään
harvemmin, mutta kun lataamme isoimman huulipillin, 16-jalkaisen kontra-c:n humisevan matalaan perusääneen vähän pasuunaa ja trumpettisoundia, niin vaikutelma on jotain rikkonaisen
moottorisahan ja tuomiopäivän
pasuunan välimaastosta.

lodionissa ja harmoonissa myös
palkeella voi saada aikaan crescendoja ja diminuendoja, koska soittimissa on kielitetyt äänikerrat.
Laulavana rumpalina Järvensivu hallitsee musisoidessaan kaikkia viittä raajaansa, ja urkujen
soitossa on paljon samaa.
- Automaatioon ne molemmat
perustuvat. Ja siihen, että raajat
toimivat itsenäisesti. Opettaessani joudun paljonkin miettimään myös ihmisen keskiviivan
ylitystä eli sitä, kun aivolohkossa
informaatio menee ristiin. Esimerkiksi silloin, kun rumpali
joutuu vaihtamaan oikean käden haikasta peltiin, miettii Järvensivu.
Urut eivät ole täysin vieraita kevyen musiikin ammattilaiselle.
- Kyllä minäkin muistan hyvin
vielä ajan, kun Leslie- tai Hammond -urkuja kannettiin kei-

Urkujen sielu, pyramidi
ja kruunu
Äänikerroissa on urkujen soinnin avain, ne tekevät jokaisesta
soittimesta omanlaisensa. Tuomiokirkon uruissa on 45 äänikertaa, jotka on jaettu kolmelle
sormiolle: pääpillistölle, selkäpillistölle ja yläpillistölle. Soivan sävelen pituusyksikkönä käytetään
jalkaa, joka on noin 30 senttiä.
Peruskorkeutena voidaan pitää 8-jalkaista avointa Principal-huiluäänikertaa, joka aina
puolet lyhyempänä saa uuden
oktaavikaksinnuksen ylempää.
16-jalkaista, matalaa huiluäänikertaa edustavat suurimmat,
urkurin edessä seisovat liki viisimetriset metalliputket.
Kanttori rakentaa kappaletta
kohden aina oman sointipyramidin. Perusreseptinä voidaan
pitää 8-jalkaisia perusäänikertoja
ja niille 4- ja 2- jalkaisia mausteita. Lopuksi koristeeksi nakataan
sointikruunu, vaikkapa Mixtur
tai Cimbeln.
- Itse mietin yhdistelmät aina
messua edeltävänä päivänä, virsisäestyksiin pehmeitä huiluäänikertoja ja kiitos- ja kunniavirsiin
voimakkaampia kieliäänikertoja,
paljastaa Liukko.
Äänikerrat valitaan ulosvedettävistä nappuloista molemmin
puolin sormiota.
Urkuri saa aika paljon itse
päättää, mitä äänikertoja haluaa käyttää. Uruille sävelletyssä
musiikissa alettiin määrätä äänikertoja vasta 1800-luvulla.
Lohikoskeen Liukon selvitys
äänikerroista on selvästi tehnyt
suuren vaikutuksen.
- Tiesin kyllä, että soitin on iso,
mutta että näin iso! Kyllä täs-

Rumpali Janne Järvensivu valitsemassa sopivaa äänikertaa kanttori Arto Liukon opastamana.
Rekisteritapit sijaitsevat sormion molemmin puolin.

tä tulee semmoinen tunne, että pitää saada tietää lisää, sanoo
Lohikoski.
Vielä Liukko ehtii esitellä Lohikoskelle sähköisen muistijärjestelmän. Urkurin vasemmalla
puolella on DDR:läisen radion

näköinen sähkölaite muistipaikkoineen. Kun painaa numeroitua nappia, valo syttyy ja
kummituskäsi sipaisee äänikertanamikat salamannopeasti oikeaan asentoon.

Vaikuttavasta tilasta
sisätilaan
Paikalle saapuu rumpali ja bändinjohtaja Janne Järvensivu ja
on samaa mieltä soittimen vaikuttavasta koosta.
- Mielikuvaani uruista liittyy
mulla kiinteästi myös se, miten
tilalla voi olla niin merkittävä
osa soundin muodostuksessa.
Vitsi, tääl on varmaan sekunnin mittainen viive, ihailee Järvensivu.
Liukko laittaa taas koneen
käyntiin. Kun virta-avain kiertyy lukossa, kirkon tornissa oleva sähkömoottori alkaa työntää
ilmaa viiteen isoon nahkapalTuomiokirkon urut rakennettiin kirkon peruskorjauksen
yhteydessä vuonna 1991. Lähtökohtana on ollut Silbermannbarokkiurkutyyppi. – Sille on
tyypillistä väririkas äänikertavalikoima, jonka hallitseminen
on olennainen osa urkurin taiteellista ilmaisuvoimaa ja soittotaitoa, kertoo Liukko.

URUT
Urut on yhdistetty puhallin- ja kosketinsoitin, jossa on paineilman
avulla soivat pillit.Yleensä sähköllä

toimiva puhallin puhaltaa ilmaa varastopalkeeseen, josta ilma johdetaan ilmakanavia pitkin ilmalaatikoihin ja soittoventtiilin kautta pilliin.
Pillejä on sekä puu- että metallirakenteisia, toimintaperiaatteeltaan
sekä huuli- että kielipillejä. Kutakin
tällaista eri tavoin soivaa pillirivistöä
sanotaan äänikerraksi.
Urkujen ääniala on yleensä hyvin laaja. Suuret urut ovat mitoiltaan
ja äänen dynamiikaltaan suurin ja
samalla tekniikaltaan monimutkaisin akustisista soittimista.
Urut ovat kirkkomme tärkein jumalanpalvelussoitin. Ne alkoivat

vakiintua liturgisena soittimena jo
900-luvulla. Urut eivät aluksi säestäneet seurakunnan laulua, vaan
korostivat itsenäisesti liturgian eri
kohtia. Seurakuntalaulun säestämiseen urkuja alettiin käyttää vasta
1700-luvulla.
Tällä hetkellä maassamme on
noin 1400 urkua. Niistä noin kolme neljäsosaa on seurakuntien
omistuksessa ja muut museoissa, oppilaitoksissa ja yksityisessä
omistuksessa.
(lähde: wikipedia,
http://www2.siba.fi/shu/,
http://www.tampereenseurakunnat.fi)
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Millainen
on
kanttorin
työviikko,
Minna
Malinen?

Urut ovat tekniikaltaan monimutkaisin kaikista akustisista
soittimista. Soittimen sisätila
koostuu tuhansista eri osasista, joista jokainen on tarpeellinen.

keeseen, jotka ovat ison urkupillistön takana. Siellä on pillejä
kolmessa eri kerroksessa, siis iso
osa 45:stä pilliperheestä. Urkurin tehtäviin kuuluu myös niiden virittäminen tarvittaessa.
Sisätila koostuu mäntyportaista ja laveteista, hienonhienoista
puuosista, isoista nahkapalkeista ja erityyppisistä pillistöistä.
Urkuri kiipeää kuulosuojaimiin
ja puuvillaisiin suojakäsineisiin
sonnustautuneena urkujen sisälle, kun joku pilleistä on epävireessä. Viritystaidon opetteleminen kuuluu kanttoreiden
koulutukseen.

koille mukaan. Mutta kirkkourkuihin liittyy tietty kunnioitus.
On se niin hienon kuuloinen
soundi. Ja pienemmätkin urut
kuulostavat kirkossa hyviltä, sanoo Järvensivu.

Vielä syvemmälle
sointiin

Vesiuruista harmooniin
ja Hammondiin
Urut on alun perin kehitetty jo
antiikin Kreikassa noin 200 eKr.
Vesiuruissa eli hydrauliksessa ilma saatiin urkuun vedenpaineen
avulla. Todennäköisesti alusta
asti urkujen yksi tärkeä ominaisuus on ollut kantava ääni.
- Uruilla ei voi tehdä dynaamisia
vaihteluita ilmanpaineen avulla,
mutta äänikertoja vaihtamalla se
onnistuu. Huulipillistö vaatii tasaisen paineen, muuten sävelen
vire muuttuu, kertoo Liukko.
Muissa ilmanpainetta käyttävissä kosketinsoittimissa, kuten
esimerkiksi harmonikassa, me-

Pianonsoiton opiskelija Liina Lohikoskelle jalkiosoitto on uusi tuttavuus.

Kanttorin työviikkoa rytmittävät jumalanpalvelukset ja
kirkolliset toimitukset. Suunnittelu ja valmistelu on iso
osa työtä, myös toimistotöitä
on tehtävä. Ammattitaidosta
on pidettävä lähes päivittäin
huolta. Urkuharjoittelulle on
kalenterissa aikaa lähes päivittäin. Kanttorin työviikko huipentuu viikonloppuun.

Vanhan musiikin asiantuntija,
viola da gamban soittaja Katri
Susitaival alkaa puolestaan heti
miettiä barokin ajan viritysjärjestelmiä, joita Tuomiokirkonkin urut edustavat.
- Näissä esimerkiksi C-duuri
soi harmonisesti parhaiten ja
tasaisesti, kun taas ne, joissa on
paljon etumerkintöjä taas huonommin. Hyvin soivat myös ne
sävellajit, joissa johtosävel on sisäänrakennettu, kuten c-mollissa, valottaa Susitaival.
Liukko myöntää etumerkintöjen runsauden vaikuttavan urkujen sointiin ja kutsuu huonommin soivia sävellajeja hienotunteisesti ”karummin soiviksi”.
Myös cembalonsoittoa opiskellut Susitaival luonnehtii urkujen sormiteknikkaa ilmavammaksi kuin pianonsoitossa.
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Rumpali Janne Järvensivu sai ihailla kirkkosalin lisäksi myös urkujen sisätilaa, jossa on tilaa pienen kaksion verran.

- Puhutaan myös yhden sormen
legatosta, erotuksena sellaisesta
liimatusta pianolegatosta, kuvailee Liukko.
Urut ovat Susitaipaleelle hyvin
tutut jo lapsuudesta.
- Soitin liittyy sunnuntaiaamun
äänimaisemaan ja äidin kuuntelemaan radioon. Myöhemmin
olen ollut kiinnostunut useista soittimista ja urkujakin olen
näplännyt aina silloin tällöin.
Kyllä soitin assosioituu aina
kirkkotilaan, vaikka tietysti sillä soitetaan myös muuta kuin
kirkkomusiikkia, miettii Susitaival.
Vasta Susitaipaleelle Liukko
uskaltaa näyttää äänikerroista ihmeellisimmät: quinta- ja
tertia -äänikerrat, jossa perusäänen lisäksi soi sen kvintti tai
terssi.
- Tässä luodaan sävelelle keinotekoisesti yläsävelsarjaa. Tätä voi
oikeastaan käyttää vain sooloissa, varoittaa Liukko.
Heti kajahtaa hiukan vinksahtanut Kolmen kuninkaan marssi. Susitaival on löytänyt soittimen kanssa yhteisen sävelen.
- Onhan tää aivan mieletön
peli!

Soinnin ihme
ja salainen elämänlanka
Urkujen mahtavuus ja ylenpalttisuus ovat mykistäviä. Soittimen noin ziljoona osaa ja monimutkainen koneisto, herkät
pillistöt ja suuren tilan akustiikka yhdistettynä soittajan
taituruuteen ja parhaimmillaan kahteentuhanteen keskittyneesti kuuntelevaan korvaan
juhlallisessa kirkkotilassa ovat
jotain ainutkertaista ja kunnioitusta herättävää. En liene ainoa, jolla kuuntelukokemus on

lähellä itkurefleksiä tai sydämen
rytmihäiriötä.
Kuitenkin korkealla kirkon
tornissa on sähkömoottorin
vieressä pieni vaatimaton vanerilaatikko, josta lähtee harmaa
pellavanarun pätkä hiirenkolon
kokoisesta aukosta palkeisiin.
Tämä painetta tasaava elämänlanka jos katkeaa, niin yhtään
ilmaa ei pääse palkeisiin eikä säveltäkään kuulu. Miten se vertaus pienestä sinapinsiemenestä
menikään?
Pia Rask
Kuvat: Erkki Pitkänen

Huulipilli viritetään naputtamalla metallista virityskoukkua, joka
säätelee pillin sisällä olevan kielen värähtelevän osan pituutta.
– Barokin viritysjärjestelmät poikkeavat tasavireisistä, kuten näidenkin
urkujen Werkmeister III –järjestelmä, kertoo vanhan musiikin tuntija
Katri Susitaival.

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Vilkas viikko alkaa työntekijäkokouksella. Aamupäivällä suunnittelen
papin kanssa loppukuun jumalanpalvelusta ja käyn läpi iltapäivän kuoroharjoituksen. Puuttuvat nuotit on
etsittävä ja uudet kappaleet läpilaulettava ja -soitettava. Iltapäivällä tapaan
vihkiparin, vastaan soittopyyntöihin
ja kartoitan hautajaismusiikkia. Uusia työtehtäviä ilmaantuu kalenteriin.
Illalla on vielä yhteislaulutilaisuus
Tuomiokirkossa.

Valmistaudun aamupäivän viikkomessuun
Pääskylahden kirkossa, ennen sitä on toimistotöitä, sähköposteja, ostolaskuja ja nuottien
järjestelyjä. Puolilta päivin siirryn urkuharjoitteluun Tuomiokirkkoon. Käyn läpi sunnuntain jumalanpalveluksen musiikin ja lauantain häämusiikin sekä valitsen alustavasti
lauluja ja urkumusiikkia adventin ja joulunaikaan. Iltapäivällä järjestelen konserttiasioita
ja -sopimuksia ja laitan tietoa eteenpäin. Tänään pääsen kotiin jo neljän maissa. Hoidan
kotona vielä pari puhelua.

Aamupäivällä on hautajaiset.
Menen suoraan siunauskappelille urkujen ääreen harjoittelemaan. Ennen tilaisuuden alkua
valitsen virret päivällä pidettävään vanhustentalon ehtoolliskirkkoon. Iltapäivä kuluu toimistotyössä.

Tänään on kolmet hautajaiset ja yhdet häät. Hautaan siunaamiset ovat
tunnin välein aamupäivällä. Tuntia
ennen kello 15 alkavia häitä menen
kirkkoon rekisteröimään ja läpisoittamaan häämarssit ja virittämään
kieliäänikerrat. Hääparin poistuttua jään kirkkoon harjoittelemaan
sunnuntain jumalanpalveluksen loppusoittoa ja virsiä.

Aamu alkaa kello 8 Tuomiokirkossa. Käyn läpi
jumalanpalveluksen alku- ja loppusoitot, virret
ja laulut. Äänenavaus on tärkeä. Suntion kanssa
vietetyn kahvitauon jälkeen vielä neuvottelu
liturgin kanssa. Heti messun jälkeen kiirehdin
Oravin jumalanpalvelukseen, lounastauko on
tänään vietettävä automatkalla eväsleipien kera.
Perillä testaan Oravin rukoushuoneen urut ja
soitan virret. Jumalapalveluksen jälkeen nautin leppoisat kirkkokahvit kyläläisten kanssa.
Kalajuttua on kiva kuunnella. Kotona olen
kolmen jälkeen ja katsastan vielä ensi viikon
työt ja käyn läpi sähköpostit.
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Pyhäinpäivän sanomassa
on valo pimeyden keskellä
Pyhäinpäivä on pimeän syksyn juhla. Tämä juhla sijoittuu marraskuun alkupäiviin
tai lokakuun loppuun. Marras
tarkoittaa kuollutta - ja marraskuussa luonto on kuollut.
Mennyt kesä ja sen elämä ovat
vain muistoissamme. Luonto
ja ihmiset valmistautuvat talveen. Elämme näinä aikoina
vuoden pimeintä aikaa. Mustan marraksen keskelle syttyvät
pyhäinpäivän aikaan haudoille
kiitoksen, kaipauksen ja muistamisen kynttilät. Nuo kynttilät ovat myös toivon ja rukouksen liekkejä pimeyden, sateen
ja tuulen keskellä.

Muistamme heitä ja muistamme surevia ja kaipaavia.

omia pois kutsuttuja läheisiäni
muistaen.

Kun läheisensä menettäneet
tulevat pyhäinpäivänä yhteen,
he saavat voimaa myös heidän
yhteisestä kokemuksestaan,
vaikka he eivät voikaan aina
jakaa tuota kokemusta sanallisesti. Pyhäinpäivänä voi matkansa päättäneiden läheisten
muistamiseksi sytyttää kynttilän myös kotona. Voi ajatuksin ja rukouksin muistaa
heitä. Itse sytytän pyhäinpäivän pimetessä kotona kynttilät

Pyhäinpäivä on herkkä surevien ja kaipaavien ja läheisiään
muistavien juhla. Samalla pyhäinpäivä on kristillisen kirkon
vahva juhlapäivä. Pyhäinpäivän
sanoma virsissä ja Raamatun
teksteissä puhuu taistelusta,
kilvoittelusta, elämän rajallisuudesta ja kuolemasta. Mutta
pyhäinpäivän sanoma puhuu
myös siitä, että kuoleman valta
on voitettu ja että Kristuksen
seuraajat kulkevat taistelunkin
keskellä aina Voittajan joukossa, valoa kohti.

Valot
pimeyden keskellä

Pyhät
ja autuaat

Yksi kynttilä ei paljon valaise
mustan ja märän maan keskellä. Silti kynttilän pieni kajo
loistaa kauas. Hautausmaita lähestyessä voi ihailla sitä, kuinka
paljon pieniä, hauraita valoja
on pimeyden keskellä. Monta
pientä liekkiä yhdessä antavat
jo suuren valon.

Viime aikoina on puhuttu pyhyyden tunnon kadottamisesta. Me tämän ajan ihmiset kaipaamme pyhyyttä ja toisaalta
kaiken pinnallisen elämän keskellä kadotamme tuon pyhyyden. Kristillisen uskon sanoma
on siinä, että Jumala tekee armossaan meistä raihnaisista ja
syntisistä ihmisistä pyhiä. Jeesus Kristus on meidän pyhyytemme. Hänen sovitustyönsä ja
ylösnousemuksensa tuo meille
armon ja pyhyyden. Tästä näkökulmasta rohkenemme muis-

Pyhäinpäivänä monien askeleet johtavat kirkkoihin ja
haudoille. Kirkoissa luemme
vuoden aikana siunattujen
seurakunnan jäsenten nimet.

Kuva: Eero Lötjönen

taa meitä ennen vaeltaneita Jumalan pyhinä. Jumala tuntee
heidän elämänsä ja uskonsa.
Kristus on heidänkin armonsa
ja pyhyytensä.
Pyhäinpäivän evankeliumitekstinä ovat Jeesuksen autuaaksi julistukset (Matt. 5:112).
Autuaaksi julistukset puhuvat niistä ihmisistä, jotka ovat
kohdanneet ja myös tunnustaneet oman mahdottomuutensa,
heikkoutensa ja syntisyytensä.
Siltä pohjalta he ovat antaneet
tilaa sydämessään toiselle pyhyydelle, Jumalan armolle. Jumalan armo voi vaikuttaa meissä niin, että autuaaksi julistukset voivat koskea myös meitä.

Muistot ja suru
Pyhäinpäivän sanomaan on
luonteva liittää joitakin ajatuksia myös muistoista ja surusta.
Muistaminen kuuluu ihmisen osaan ja elämään. Muistaminen kuuluu kristilliseen
perinteeseen. Pyhäinpäivä on
ennen meitä vaeltaneiden muistamisen ja hiljattain poiskutsuttujen muistamisen päivä. Vaalimme läheistemme muistoa
monella tavalla.

Valtuutetulta

Villi visio:
Pyhät Polut
Enonkosken seurakuntataloon
kokoontui lauantaina 26. syyskuuta vuotuiseen Pyhät Polut
-tapahtumaan joukko ihmisiä,
jotka haluavat kehittää suurta
unelmaa askeleen verran eteenpäin. Haave on saada näille seuduille toimiva pyhiinvaellusverkosto, jonne saataisiin vaeltajien virta eri puolilta maailmaa.
Pyhillä Poluilla on jo valmiita
reittejä, vuosittain järjestetään
useita opastettuja vaellustapahtumia. Miten polkujen käyttäjiä
saataisiin lisää, mitä paikallinen
väki voisi tehdä, jotta reiteistä
tulisi vetovoimaisia?
Tapahtuman avasi Pyhät Polut
ry:n puheenjohtaja, rovasti VeliMatti Hynninen, joka on idean
kanssa yhtäaikaa mieli pilvissä
ja jalat maassa. Visiona on teh-

dä Enonkoskesta yksi maailman
pyhiinvaelluskeskuksista, mutta
se halutaan toteuttaa pienin askelin. Tapahtuman tavoitteena
on ottaa seuraava pieni askel,
tehdä se yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat paikalle
halunneet tulla.

- Ollaan vallattomia ja annetaan ajatuksille villiä liikettä, Hynninen lietsoi.

Virityspuheenvuoron piti viestintäyrittäjä Heikki Hakala, joka on itse elämässään opetellut
kulkemaan valtatien sijaan polkua pitkin. Polulla kulkemisessa
matka on itseisarvo, sillä on vai-

keaa kiirehtiä. Se tasavertaistaa,
sen varrella pysähdytään katselemaan maisemia. Hakala puhui
myös pyhiinvaelluksiin, lähinnä
traditioihin liitetyistä negatiivisista ajatuksista ja asenteista, jotka usein pohjautuvat pyhiinvaellusten oheisilmiöihin. Pyhiinvaellus on kuulunut moniin eri perinteisiin, ihmisille toiset paikat
ovat pyhempiä kuin toiset.

- Pyhät Polut edustavat kaik-

Muistot ovat osa surua ja surutyötä. Suru on joskus lamauttava ja ahdistava. Suru sinällään
on kaunis ja hyvä tunne, koska
se kertoo rakkaudesta. Se kertoo siitä, että suremme jonkin
hyvän menettämistä. Suru kertoo siitä, että sinun ja läheisesi
välillä on ollut jotakin kaunista
ja tärkeää. Se kertoo, että läheisesi antoi ja merkitsi sinulle
paljon.

Jumala pyyhkii
kaikki kyyneleet
Surulla on omat vaiheensa ja
erilaiset muotonsa. Seurakunnassa ja lähimmäisinä haluamme tukea surevia niin, ettei kukaan jää surunsa valtaan vaan
että elämä voi jatkua. Ajan
myötä suru muuttuu enemmän kaipaukseksi ja kiitollisuudeksi ja jopa elämän voimaksi. Joskus suru voi säilyä
hyvin kipeänä ja arkana elämän
loppuun asti.
Pyhäinpäivä johtaa ajatukset myös siihen, että kerran Jumala pyyhkii kaikki kyyneleet
silmistämme (Ilm. 7:9-17).
Täällä suremme ja kipuilemme, kerran ei ole enää itkua
eikä murhetta.
Toivo Loikkanen

kea muuta kuin pyhiinvaellustraditioita, joissa ei olla
uskallettu luottaa Jumalan
armoon, vaan siihen on pitänyt liittää tekoja, painotti
Hakala.

Pyhillä Poluilla ei olla, jotta saataisiin Jumalalta pisteitä, vaan
matkalla, siinä maisemassa, niissä tarinoissa, ja samalla omalla
sisäisellä polullaan. Pyhä, metsä,
matka kutsuvat hiljentymään ja
syventymään.

lut ovat ja voisivat olla, alkaa
piirtyä. Hakala haastaa myös
miettimään kertomusta pyhästä
polusta. Kertomukset liikuttavat ihmisiä, ne houkuttelevat
kuulemaan ja kuuntelemaan,
paikan päällä.

Kulkijan kokemus:
pyhät polut

Ilahduttavaa on, että tapahtuma oli kaikille avoin ja jokaisen
ajatukset olivat tärkeitä. Paikalle
tuli pääosin ihan tavallisia aktiivisia enonkoskelaisia. Aivan seurakuntalon läheisyydessä asuvat
Tuovi ja Niilo Timonen tulivat hämärää syyspäivää viettämään mielenkiintoisen aiheen
äärelle.
Turusta lainatun kyläasiamies
Pirkko Kaskisen johdolla jakaannuttiin ryhmiin ja pidettiin
oppimiskahvilaa, jossa pohdittiin Pyhiä Polkuja annettujen aiheiden pohjalta ja jossa jokainen
pääsi ideoimaan.

Toimiva kokonaisuus ei synny
pelkästä ideasta, siihen tarvitaan käytännön tekoja. Talojen verkko, maatilayrittäjät, ei
hoitamattomia pajupusikoita.
Pyhyys, syvyys, elämys. Käytäntö, jotta elämykset syntyvät. Kuva siitä, mitä pyhät po-

- Aihe on tuttu, ja nyt on saa-

nut oikein syventyä asiaan.
Mukavaa, kun otetaan muidenkin kuin asiantuntijoiden ajatukset huomioon,
kehui Tuovi Timonen.

Pyhien polkujen kehittämisestäkin on tehty polku, pyhiinvaellusmatka, jossa ollaan tasavertaisia ja on aikaa pysähtyä. Unelmaa kohti, pienin
askelin.
Tanja Auramo
Enonkosken kirkon kupeessa pohdittiin pyhiä polkuja porukalla.

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

Adventin
äänenavaus
su 29.11. klo 12 Savonlinnan linja-autoasemalla.

Santiago de Enonkoski
- suuri unelma ja pienet askeleet
Enonkosken kirkonkylä on siellä, missä ei uskoisi enää mitään
olevan. Mutkainen tie vie Savonlinnasta korpeen päin, syyssade viskoo pisaroitaan, puut ovat
ruskapuvussaan, ja ihan ykskaks
ollaan ihanassa kirkonkylässä, joka on itsenäisen kunnan keskus,
vireä ja elinvoimainen. Harvinaisuus Suomessa, saati maailmalla.
Enonkoskella on kunniakas historia, vanhat reitit ovat tästä kulkeneet, maisemat ovat kuin luomisen ensi aamuna. Täällä ovat
Pyhät Polut.

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

(Julkaistu Kotimaa-lehdessä 1.10.2015)

Uuden elämän ilta
su 1.11., 15.11. ja 29.11. klo
16 Pääskylahden kirkossa,
Kaartilantie 62.

Kesä on lopuillaan ja alkaa hiljentyminen syksyn
kautta talveen. Samalla on
joutunut pohtimaan oman
elämänsä rajallisuutta, koska tulen juuri neljänsistä
hautajaisista vähällä aikaa.
Nämä neljännet olivat
mukavat ja iloiset, jos nyt
näistä juhlista uskaltaa niin
sanoa. Lähtijä oli käytännössä valmistellut kaiken.
Tarjottavat, kutsuttavat ja
muiston äärellä yhteisesti
lautettavan laulun.
Näitä asioita mietiskellessä tulee vahvana ajatus,
miten aina kannattaa olla
valmis jokaisen eletyn päivän jälkeen. Kannattaa pitää välit kunnossa kaikkien ihmisten kanssa, koska
elämä on yllättävä ja varsin
lyhyt kokonaisuus. Ihmisen elämä muodostuu toisen ihmisen kautta, emme
yksin elämällä.
Samalla voi antaa vaikka
neuvoksi meille jokaiselle,
miten kannattaa pitää yhteyttä toisiin ihmisiin ja
käydä niiden luona, jotka
eivät itse jaksa enää fyysisen voimansa vähennyttyä
toimia. Mukava on kuulla,
mitä kuuluu ja miten menee ja saada vaikka vinkkejä oman elämän koukeroihin. Korkean iän omaavia
onkin 2000-luvun lopussa
arviolta 26 miljoonaa maailmassa. Hyvän elämän ohjeina korostuu yhteys toisiin ihmisiin, liikunta, ravinto ja positiivinen mielen
laatu. Monet kokevat olevansa vielä mieleltään nuorempia ja leikkisimpiä.
Eiköhän oteta tästä ohjetta ja annetaan aikaa toiselle vierellä kulkijalle ja
tehdä sitä tilastoimatonta
diakoniaa, eikä se hymykään maksa. Vanha sanonta
pitää tässä paikkansa, kun
antaa toiselle, niin saa monin verroin takaisin.
Talvea odotellessa
Marja Sisko Nousiainen

Apu soikoon
-hyväntekeväisyyskonsertin tuotto oli yhteensä
2079,43 euroa. Summa
ohjataan lyhentämättömänä Euroopan pakolaiskriisin lievittämiseksi Kirkon
Ulkomaan avun kautta.
Kolehtina kertyi 1662,53
e ja ViaDian järjestämästä
lounaasta 416,90 e. Lämmin kiitos esiintyjille, lahjoittajille ja kaikille järjestelyissä mukana olleille!

Sanan, laulun ja
rukouksen äärellä
Säämingin seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4.
Ma 2.11. klo 13 mukana
Mikko Rinkinen ja Juha Hasanen.
Su 8.11. klo 15 Yhteisen leivän jaamme -messu, mm.
Juha Hasanen, Matti Manninen, Arto Liukko.

Päiväkerhotyö 70 vuotta
Lasten, nuorten
ja perheiden
jumalanpalvelus
su 15.11. klo 10
Tuomiokirkossa.

SEURAKUNTAUUTISET

Kotakirkko
ke 28.10. klo 18 Luotojärven metsästysseuran kodalla. Kerimäen ja Savonrannan yhteinen.

Sydämellinen kiitos
kaikille onnitteluista ja muistamisista kuoron juhlapäivänä.
Kerimäen kirkkokuoro ry

SAVONRANTA
Pyhäinpäivän
messu
la 31.10. klo 10 Savonrannan kirkossa.
Messussa luetaan viime pyhäinpäivän jälkeen Savonrannan kirkkomaahan siunattujen seurakuntalaisten nimet
ja sytytetään kynttilät.
Kahvitarjoilu kirkkovieraille
seurakuntakodissa, Pappilantie 17.
Kirkkopiiri tarjoaa ilmaisen
kirkkokyydin messuun, ilm.
29.10. klo 15 menn. p. (015)
5768012.

Mukana seurakunnan lapsikuoro Maria Padatsun johdolla.
Muissa kirkoissa ei
messua.
Messun jälkeen
juhla seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17. Nukketeatteri Sananjalka,
puuhapisteitä.

Aunus
-kirkkopyhä

ENONKOSKI
Rukouspäivän
iltarukous
ja iltateehetki
la 24.10. klo 18 Enonkosken luostariyhteisössä,
Ihamaniementie 848.

Pyhäinpäivän
messu
la 31.10. klo 10 Enonkosken kirkossa.
Messussa luetaan edellisen
pyhäinpäivän jälkeen Enonkoskelle siunattujen vainajien nimet.

KERIMÄKI
Pyhäinpäivän
messu
la 31.10. klo 18 Kerimäen
talvikirkossa.
Messussa luetaan vuoden
aikana Kerimäelle siunattujen seurakunnan jäsenten
nimet.
Tarjoilu ja tilaisuus läheisensä menettäneille messun jälkeen Kerimäen seurakuntakodissa, Urheilukuja 2.

Raamattuhetki

Loistoilta

ti 17.11. klo 13 Pääskylahden seurakuntatalossa,
Kaartilantie 62.

la 24.10. klo 17 seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17.

Su 8.11. seurakuntakeskuksessa, Kirkko-

Yhteislaulutuokiot

Klo 10 Jumalanpalvelus
Tuomiokirkossa.

Ma 9.11. klo 13 Kellarpellon
seurakuntakodissa, Aapelintie 7.

Klo 11.30 ruokailu ja Aunus-juhla seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17.

Ti 10.11. klo 13 Pääskylahden seurakuntatalossa,
Kaartilantie 62.

Juhlassa vieraita Aunuksesta ja diakuvia Ylä-Aunuksen kylästä ja seurakunnan toiminnasta. Vapaaehtoinen maksu ruokailusta ja jumalapalveluksen kolehti Aunuksen seurakunnan tukemiseen.
Tervetuloa!

la 31.10. klo 10 Punkaharjun kirkossa. Messun jälkeen muistojuhla noin vuoden aikana läheisensä menettäneille seurakuntatalossa, Oikotie 10.
Tilaisuudessa sytytetään
muistokynttilät Punkaharjulle
haudatuille. Tarjoilua varten
ilmoittautuminen ti 20.10.
mennessä Jaana Parviaiselle, p. 050 3100 193.

Piirakkamyyjäiset

Rohkenetko puhua
kuolemasta?

TYTÖT JA POJAT

Donkkis Big
Night
-toimintailta
1.-7.-luokkalaisille to 3.12.
klo 17-19.30 seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu
17, sisäänkäynti pääovista.
Opetusta, pelejä, nyyttärit,
välipalaa ja toimintapisteitä.
Ilmoittaudu viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä klo 12 mennessä p. (015)
576 8029.
Järj. Savonlinnan seurakunta ja
Etelä-Savon Kansanlähetys.

Kids´Action
Night
1-7. -luokkalaisille pe 6.11.
& 11.12. klo 18-20 Punkaharjun yläkoulun liikuntasalissa, Palomäentie 2, sisäänkäynti koulun takaan.
Opetusta, toimintapisteet,
nyyttärit.
Järj. Punkaharjun kappeliseurakunta, Punkaharjun helluntaiseurakunta ja Savonlinnan vapaakirkko.

NUORET

Joululeiri
pe-la 11.-12.12. Hirvaslahden leirikeskus.
Hinta 22 e. Jouluista menoa
nuorille. Paljon hyvää ruokaa,
jouluun valmistautumista ja
hyvää seuraa.
Ilmoittautua voit 2.-27.11. Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon p. (015) 576 8029
tai savonlinnanseurakunta.
fi/nuorille

LÄHETYSTYÖ

Lähetyspäivät
”Jumala on turvamme”
la-su 24.-25.10. Enonkosken seurakuntatalossa,
Kirkkotie 2. La klo 13-16 ja su
messun ja lounaan jälkeen
lähetystilaisuus. Lähettimme
Esko Helenius mukana päivillä. Ilm. Sakari Seppälälle
p. 044 776 8031 jos haluat
osallistua päiville ja tarvitset
kyytiä.

Leivonnaisia
myytävänä
pe 6.11. klo 11-16 Lähetyssopessa, Sääminginkatu 4.

Kauneimmat
joululaulut
hiljaa kulkeville
ke 2.12. klo 12 Tuomiokirkossa, Ville Särkkä ja Katariina Kokkonen.

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

katu 17

Aunus-työn hyväksi
pe 20.11. klo 12 alkaen
seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17.
Erilaisia piirakoita ja leivonnaisia, arpajaiset,
kahvio.
Tulot Aunuksen seurakunnan joulujuhlien järjestämiseen ja lasten joulupaketteihin sekä lasten
leirien ruokailuihin.

Virsistä voimaa
Masentaako marraskuu?
Kaipaatko virkistystä virrestä! Tule laulamaan ja toivomaan marraskuun virsiä yhdessä Kirkkokuoron kanssa
ma 16.11. klo 18 Talvisalon
siunauskappeliin, Kalmistontie 1. Laulattajana kanttori
Katariina Kokkonen.
Adventtivirret vuorossa ma
30.11. klo 18 Tuomiokirkon
parvella.
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Pyhäinpäivän messu
la 31.10. klo 10 Tuomiokirkossa.
Lähiliikenteen kirkkokyydit Tuomiokirkon messuun
kulkevat.

Iltamusiikki
klo 18 Tuomiokirkossa, Maria Padatsu ja Arto
Liukko, laulu, Minna Raassina urut.
Tilaisuudessa luetaan vuoden aikana poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet.

Hartaudet:
klo 13 Pääskylahden kappeli, klo 14 Talvisalon kappeli, klo 13 Ahvensalmen hautausmaa,
klo 14 Varparannan hautausmaa.

Glory Halleluja
Hyväntekeväisyyskonsertti

it arap aírgela
ím arap y

Malawin köyhien auttamiseksi afroamerikkalaisten
spirituaalien hengessä
la 28.11. klo 17 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Kirkkokatu 17.
Heli Närhi, sopraano, Tiina Sinkkonen, altto, Matti Heroja, piano.
Järj. One Way Mission ja seurakunta

alegría para ti
y para mí

PUNKAHARJU
Pyhäinpäivän
messu

-teemailta to 27.10. klo 18
Punkaharjun seurakuntatalossa, Pentti Tynkkynen,
”musiikkipakinoi” aiheesta
”kuolema”, mukana Marjaana Härkönen. Mahdollisuus
keskusteluun. Puhutaan avoimesti kuolemasta, surun kohtaamisesta, lohdutuksesta.
Tilaisuus on kaikille avoin, ei
ikärajaa.

Vauvakirkko
su 1.11. klo 10 Punkaharjun kirkossa. Jumalanpalvelus, jossa pienimmät seurakuntalaiset erityisesti huomioidaan.

Merimieskirkkoilta
ma 9.11. klo 18 Punkaharjun seurakuntatalossa. Merimieskirkko ry:n yhteyspäällikkö (ja Benelux-maiden tuleva johtaja) Katri Oldendorff
tulee kertomaan Merimieskirkkotyöstä. Kahvitarjoilu klo
17.30 alkaen.

Opiskelijailta

Kamarimusiikkikonsertti

ma 30.11. klo 18 seurakuntakeskuksen nuorisopuolen takkahuoneessa, Kirkkokatu 17. Tervetuloa!

ke 18.11. klo 19 Punkaharjun seurakuntatalossa, Oikotie 10. Savonlinna-kvartetti, Hannu Salmenkivi.

Koko perheen ilta
12. marraskuuta seurakuntakeskuksessa,

Kirkkokatu 17

Luvassa on Jukka Salmisen Tarinasafari ja konsertti, perheneuvonnan teemakahvit ja mukavaa puuhaa
lapsille.
Vieraana on laulaja, lauluntekijä Jukka Salminen.
Ilta alkaa Tarinasafarilla juhlasalissa klo 17. Jukka
kuljettaa kuulijansa Tansaniaan, Nepaliin ja Venezuelaan. Uudet laulut ja tarinat sykkivät lähetystyön arkea
ja unelmia. ”Sinä, minä, hän, joku muu on maailmamme tää, jokainenhan kaipaa lähellensä hyvää ystävää”.
Esitys sopii alle kouluikäisille, alakoululaisille ja vanhemmille.
Perheneuvonnan teemakahvit aiheesta ”Murrosikä
- mikä vanhemmuudessa muuttuu” alkavat klo 17.45
pikkusalissa. Lapsille on siksi aikaa järjestetty omaa
ohjelmaa. Alle kouluikäiset siirtyvät Tarinasafarin
jälkeen klo 17.45 päiväkerhotiloihin, jossa heistä pidetään huolta ja klo 9-15.

ellum

Koululaisille riittää touhua V-Arkissa nuorisosiivessä. Tarjolla on kivoja toimintapisteitä ja välipalaa.
V-Arkkiin on ilmoittauduttava nuorisotoimistoon
11.11. klo 12 mennessä (015) 5768 029.

mulle

Jukka Salminen konsertti ”Sinun kanssasi huomiseen” alkaa klo 18.30. Konsertti, V-Arkki ja pikkulasten hoito päättyvät klo 19.30.
Tilaisuuden järjestävät seurakunnan perheasiainneuvottelukeskus, varhaisnuoriso- ja lapsityö.

Tervetuloa kaikenikäiset viettämään yhteistä torstaiiltaa!
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N:o 5 lokakuu 2015 l Savonlinnan seurakunta
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Kirkkomusiikkiviikko
Savonlinnan tuomiokirkossa 25.10. - 1.11.2015
Su 25.10. klo 18.00
Lauluyhtye

Club for Five

”Hiljainen hetki”

Vapaa pääsy, ohjelma 15 euroa

Ti 27.10. klo 19.00
Urkukonsertti

Heikki Mononen, urut
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa

To 29.10. klo 19.00

Uuden kirkkomusiikin konsertti
Ortodoksista liturgista musiikkia

Isä Kalevi Kasala
Trio MaRiE: Esa Santonen: tenori, Maija Loukola: kontra-altto, Rikhard Dahlström: basso
Yhteistyössä Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n kanssa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa

La 31.10. klo 18.00

Pyhäinpäivän iltamusiikki

Maria Padatsu ja Arto Liukko, laulu. Minna Raassina, urut
Tilaisuudessa luetaan vuoden aikana poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet
Vapaa pääsy (ei ohjelmamaksua)

Su 1.11. klo 19.00

W.A. Mozart: Requiem

Savonlinnan Orkesteri
Kari Kropsu, kapellimestari
Henna-Mari Luolamo, sopraano. Minna Raassina, altto.
Ville Salonen, tenori. Olli Tuunanen, basso
Savonlinnan Oratoriokuoro
Varkauden Laulu
Savonlinnan
seurakunta¤

Liput 20 € aikuiset ja eläkeläiset, opiskelijat ja lapset (alle 16v.) 10 €
Liput ennakkoon: Savonlinnan musiikkiopisto, musiikkikirjasto 3 krs, Sotilaspojankatu 1, ma-to klo 11-18, pe klo 10-16,
käteisellä. Lipunmyynti ovelta tuntia ennen esitystä, käteisellä.

Diakoniatyön
jouluavustukset
lapsiperheille

Anna lahjaksi lämmin joulumieli

ovat haettavissa Savonlinnan seurakunnan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Voit täydentää yksisivuisen lomakkeen itse tai tulla oman
alueesi diakoniapäivystykseen täyttämään sen yhdessä
diakoniatyöntekijän kanssa. Hakuaika päättyy 23.11.
Avustuksen saaville perheille ilmoitetaan kirjallisesti viikolla 49.

Suomen Merimieskirkko tarjoaa tänäkin vuonna mahdollisuuden lähettää joulupaketteja merenkulkijoille. Lahjat voi toimittaa 2.11. mennessä osoitteella Vuosaaren
merimieskirkko, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki tai lähimmälle merimieskirkolle.

Merimieskirkon kautta on jo 140 vuoden ajan välitetty joululahjoja ”tuntemattomille
merenkulkijoille”. Tämä joululahjatraditio elää yhä vahvana. Suomen merimieskirkon toimipisteet kotimaamme rannikkokaupungeissa sekä Hollannissa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Kreikassa ja Saksassa välittävät kotoisen tunnelman heille,
jotka viettävät joulunsa merellä.

Katso lisää nettisivuilta
savonlinnan.seurakunta.fi/apua-ja-tukea

Lisätietoja merimieskirkko.fi

SEURAKUNTAUUTISET
Savonlinnan seurakunta
savonlinnanseurakunta.fi

Paketin sijaan voi antaa myös rahalahjoituksen. Kertyneillä varoilla Suomen Merimieskirkko tekee joulupaketteja merenkulkijoille. Yhden paketin hinta on tällöin
15 e. Rahalahjan voi lähettää Suomen Merimieskirkko ry:n tilille Nordea FI91
1745 3000 0222 79 NDEAFIHH. Merkitse viitenumeroksi 3052 tai viestikenttään
tieto ”Joululahja merenkulkijalle”.
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