VUOSIKERTOMUS 2013
TOIMINTA-AJATUS:
Savonlinnan seurakunnan tehtävä on tuoda ihmisten elämään Jumalan todellisuus, lohdutus
ja rakkaus. Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä pitämällä esillä Jumalan sanaa ja
sakramentteja sekä olemalla yhteisö, jossa vallitsee avoimuus ja lähimmäisen rakkaus.

TAPAHTUI SEURAKUNNASSA v. 2013 (kirkkoherra Sammeli Juntunen)
Seurakunta suureni
Vuoden 2013 alussa Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken seurakunnat liittyivät
kappeliseurakuntina Savonlinna-Säämingin seurakuntaan, jonka nimi muuttui samalla
Savonlinnan seurakunnaksi. Yhdistymistä juhlittiin Jumalan kasvojen edessä juhlamessussa,
joka pidettiin seurakunnan kaikkien alueitten yhteisenä messuna Savonlinnan
Tuomiokirkossa loppiaisena 6.1.
Laajentuneen seurakunnan työyhteisön yhtenäisyyden vahvistamiseksi järjestettiin
Savonlinnassa lähiesimiesten palavereja kerran kuussa (paitsi kesäkautena). Tämä koettiin
tarpeelliseksi siksi, että johtamisjärjestelmämme on haastava, ns. matriisiorganisaatiomalli.
Se perustuu siihen, että kunkin työalan työntekijöillä on sama lähiesimies, sekä
”emäseurakunnassa” että kappeleissa. Toisaalta kappeleiden omaleimaisuus ja paikallisuus
jumalanpalvelusyhteisöinä on haluttu turvata sillä, että jumalanpalveluselämä ja yleinen
seurakuntatyö on kappeleiden kappalaisten johtamaa. Järjestelmä toimi suhteellisen hyvin,
mutta kappelien kappalaisten vastuu ja valta suhteessa työalojen esimiesten vastaavaan
edellyttää säännöllisiä lähiesimiesten kokoontumisia.
Laajentunutta työyhteisöä hoidettiin myös sillä, että kaikkien alueitten työntekijät
kokoontuivat joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona (paitsi kesällä) ns. ”isoon
kirkkoaamuun” Savonlinnan Tuomiokirkossa pidettyyn messuun. Sen jälkeen oli koko
henkilöstöä koskeva työntekijäkokous. Kirkkoherra tapasi henkilökohtaisesti kaikki
kappeleiden työntekijät v. 2013 alkupuolella.
Kirkkoherra kävi vierailemassa saarnaajana kappeleiden messuissa. Kuitenkin kappelit
toimivat jumalanpalveluselämässään itsenäisinä paikallisyksikköinä.
Rippikoulutyö hoidettiin työalajohtoisesti. Kappeleiden nuorille oli kuitenkin heille
tarkoitettuja omia rippileirejä.
Tapahtumia ja juhlia
Kerimäen isossa kirkossa järjestettiin kesällä 2013 aluekappalainen Toivo Loikkasen
johdolla suuren suosion saavuttanut, valtakunnallinen näyttely, johon oli koottu kattava otos
vaivaisukkoja maamme eri kirkoista. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin seminaari ja
toimitettiin vaivaisukkoja käsittelevä kirja.
Savonrannan kirkon 150 –vuotisjuhlia vietettiin 1.12. Juhlamessun liturgina toimi
Savonrannan kappalainen Jaakko
Parkkinen ja kirkkoherra saarnasi. Seurakuntatalo täyttyi juhlavieraista.
Samana päivänä vietettiin Enonkosken uuden aluekappalaisen, Pekka Auvisen
virkaansiunaamisjuhlaa. Enonkoski sai kauan kaivatun vakinaisen papin.
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Yhteistyö oopperajuhlien kanssa jatkui. Heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestettiin
perinteinen oopperajuhlamessu Olavinlinnan isolla linnanpihalla. Piispa Simo Peura
saarnasi. Katsomo oli jälleen lähes täynnä kristikansaa.
Työkiireitä ja kiinteistöstrategiaa
Seurakuntaliitoksesta aiheutuneiden ylimääräisten töiden vuoksi strategiatyöhön ei jäänyt
riittävästi voimavaroja. Kirkkovaltuustolle järjestettiin kuitenkin ”iltakoulu” 31.10. Siinä
käsiteltiin v. 2014 toiminnan linjauksia.
Aiemmin käyttöön otetusta Personal Results –johtamisjärjestelmästä luovuttiin sen ilmeisistä
hyödyistä huolimatta. Syynä oli se, että sen käyttöön ei jäänyt aikaa.
Samoin Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän kehittämishankkeelle, johon
seurakuntamme osallistui pilottiseurakuntana, jäi kuluneena vuonna niukalti aikaa
seurakuntaliitoksen teettämän työn takia. Punkaharjun aluekappalainen Marjaana Härkönen
oli kuitenkin osa-aikaisena työntekijänä kyseisessä projektissa. Toiveenamme on, että hänen
v. 2013 aikana saamansa kokemus ja oppi saadaan jatkossa seurakuntamme käyttöön.
Kirkkoneuvosto asetti kiinteistöstrategiatyöryhmän pohtimaan kiinteistöjen kohtaloa sekä
metsän ja mahdollisesti tonttien myyntiä. Työryhmä kävi tutustumassa laajentuneen
seurakunnan kiinteistöihin kesän ja syksyn aikana, mutta ei saanut selvitystään valmiiksi
vuoden 2013 aikana.
Ekumeenista yhteistyötä
Savonlinnassa ekumeeniset suhteet eri kirkkokuntien kanssa ovat olleet perinteisesti hyvät.
Vuodelta 2013 mainittakoon kuitenkin muutamia uusia asioita:
Roomalais-katolinen Pyhän Olavin seurakunta sai v. 2012 kirkkoneuvostolta luvan pitää
messuja Pääskylahden kirkossa. Ne alkoivat marraskuussa 2012 ja jatkuivat vuonna 2013
noin kerran kuussa. Messut oli suunnattu pääasiassa Savonlinnan burmalaisille
maahanmuuttajille.
Ortodoksinen kirkko sai luvan pitää Pikkukirkossa pääsiäisyön jumalanpalveluksen, vaikka
omistusoikeus ei ollut vielä siirtynyt heille. Palveluksen toimitti arkkipiispa Leo. Myyntiin
liittyvän valitusprosessin takia myynti ei toteutunut v. 2013. Ortodoksisen kirkon kanssa
yhteistyö laajeni myös siten, että ortodoksit rakennuttivat Haukiniemen kylään tsasounan.
Luterilainen seurakunta järjesti siellä mm. suuren suosion saavuttaneen jouluaamun
hartauden. Käytäntöä päätettiin jatkaa.
Jo usean vuoden ajan seurakunnan pappeja on kokoontunut yhdessä vapaaseurakunnan ja
helluntaiseurakunnan pastorien kanssa yhteiseen ekumeeniseen rukoushetkeen, n. kerran
kuussa. Tämän yhteistyön hedelmänä päätettiin v. 2014 piispantarkastuksen yhteydessä
järjestää ekumeeninen juhla, johon kutsutaan alueen kaikkien kristillisten kirkkojen
edustajia.
Entinen hyvä jatkui
Edellä on mainittu vain pieni osa seurakunnan toiminnasta. Lisäksi seurakunnassa pidettiin
viikottaisia Raamattu-luentoja Tuomiokirkossa, toimitettiin kahta viikottaista radio-ohjelmaa
Radio Deille, pidettiin useita raamattupiirejä, julkaistiin Seurakuntauutiset -lehteä, lukuisia
kuoroja toimi, varhaisnuorten V-arkki -tapahtumia järjestettiin, rippikouluja pidettiin,
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Hevosenkenkä -iltoja järjestettiin isosten ja kerhon ohjaajien koulutusta järjestettiin,
järjestettiin nuorten retkiä, järjestettiin kinkereitä, pidettiin lasten päiväkerhoja,
perhekerhoja ja iltapäiväkerhoja, diakoniatyön leirejä ja kerhoja, toimitettiin kasteita,
vihkimisiä, hautaan siunaamisia, laitoshartauksia, koulujen aamunavauksia, tehtiin
oppilaitostyötä, perheneuvonta auttoi yksilöitä, pareja ja perheitä heidän ongelmissaan,
Palveleva puhelin toimi, samoin suuri joukko lähetyspiirejä. Diakoniatyö palveli apua
tarvitsevia ja kirkkokonsertteja järjestettiin. Loka-marraskuun vaihteessa oli perinteinen
kirkkomusiikkiviikko.
Taloudesta
On muistettava, että kaiken tämän mahdollistajana on ollut ahkera ja vastuullinen
kiinteistöjen ja talouden hoito.
Silti on sanottava, että taloudellisesti vuosi 2013 oli heikko. Alijäämää tuli reilut 600.000
euroa. Puskurirahastojen turvin seurakunta kestää tällaista muutamia vuosia. On kuitenkin
selvää, että päättäjät ovat vaikeiden taloudellisten päätösten edessä.
Sammeli Juntunen
kirkkoherra

SEURAKUNTA VUODEN 2013 LOPUSSA
Väkiluku (läsnä oleva väestö) 30.390
Jäsenmäärä (sis. poissa olevat) 31.225
Vihityt 62
Avioliittoon siunaamiset 4
Avioerot 88
Kastetut 239
Kuolleet 492
Seurakuntaan liittyneet 68
Seurakunnasta eronneet 396
Henkilöstö 112
Kirkollisveroprosentti 1,5
Tilastot 31.12.2013

TALOUS (tuhansina euroina)
Toimintakulut 8.487
Toimintatulot 1.769
Vuosikate -79.807
Investoinnit 11.713
Tase
Lähetyskannatus
- talousarvio (sis. KUA:n avustuksen) 125.465
- vapaaehtoinen 211.884
- yhteensä 337.349
- euroa/jäsen (sis. KUA) 10,80
- euroa/jäsen (vap.eht.) 6,79
Yhteisvastuukeräys
- euroa/jäsen 1,11
Tilikauden yli-/alijäämä -610.623
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KOLEHDIT
Jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa kerättiin vuoden aikana
kolehteja yht. 106.673, 76 e (63.739,23 v. 2012).
Suurimmat yksittäiset kolehdit
1.) Kirkkohallitus, Pohjois-Suomen tunturikappelien ja tiekirkkotoiminnan tukemiseen 7.7.
Olavinlinna 2.009,65 e 2.) Lähetystyö 25.12. Kerimäki 1.519,86 e 3.) SLS Kauneimmat
joululaulut 22.12. Tuomiokirkko 1.291,22 e 4.) SLS Malavin kirkon julistus- ja
seurakuntatyö 6.1. Tuomiokirkko 1.266,53 e 5.) Stefanus-lähetys ry Nigeriassa vainottujen
kristittyjen auttamiseen 29.12 Tuomiokirkko 1.242,30 e 6.) Aunustyölle 20.10.
Tuomiokirkko 1.092,30 e 7.) SLS Kauneimmat joululaulut 15.12 Tuomiokirkko 1.069,45 e
8.) SLS lasten aseman ja oikeuksien parantamiseen 1.12. Tuomiokirkko 1.052,85 e 9.)
Israelin ystävät ry 28.5. seurakuntakeskus 951,95 e 10.) Kansan Raamattuseuran julistustyö
11.8. Kerimäki 909,25 e 11.) Kansan Raamattuseuran julistustyö 10.8. Kerimäki 854,52 e.

KIRKKOHERRANVIRASTO
Kirkkoherranvirasto ylläpitää jäsenrekisteriä, antaa virkatodistuksia ja tekee sukuselvityksiä
ja sukututkimuksia sekä hoitaa toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävaraukset.

TIEKIRKOT
Tuomiokirkko ja Kerimäen kirkko olivat mukana valtakunnallisessa tiekirkkoketjussa.
Tuomiokirkko oli avoinna 3.6.-18.8. klo 10-18 ja Kerimäen kirkko 26.5.-31.8.
Tuomiokirkkoon tutustui kesäkuussa 933 (1177), heinäkuussa 1980 (2018) ja elokuussa 937
(1287) henkilöä, yhteensä 3850 (4482). Oppaina Tuomiokirkossa palvelivat Aurora
Juntunen, Linda Juntunen ja Anne Puustinen. Keskiviikkoisin pidetyissä Kesäpäivän
konserteissa kävi kuulijoita yhteensä 2570 (2177).
Maailman suurin puukirkko ja siellä pidetty näyttely Vaivaisukot Kerimäellä houkuttelivat
paikalle peräti n. 50 000 kävijää.

JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalveluksia pidettiin säännöllisesti viikoittain Savonlinnan Tuomiokirkossa sekä
Pääskylahden, Kerimäen, Punkaharjun, Enonkosken ja Savonrannan kirkossa. Kappelien
jumalanpalveluselämä oli paikallisesti johdettua ja toteutettua. Seurakuntalaisia oli
tekstinlukijoina päiväjumalanpalveluksissa. Paikalliset kuorot avustivat messuissa.
Pääskylahden kirkossa toteutettiin normaalien klo 12 messujen ohella lapsiperheille
suunnattuja Puuhamessuja. Tuomiokirkossa oli keskiviikkoisin lyhyt Raamatun selityshetki,
johon kuului myös ehtoollisen vietto.
Erityismessuja pidettiin useita. Olavinlinnan oopperajuhlajumalanpalvelus kokosi jälleen
kerran linnan lähes täyteen. Suosittuja olivat mm. myös luontokirkot kuten Punkaharjulla
järjestetty kuutamokirkko, kansanlaulukirkot, puuha- ja perhemessut, vauvakirkot ja
Afrikkalainen gospelmessu. Kerimäen kirkon 165-vuotisjuhlamessua vietettiin lomarauhan
julistamisen yhteydessä kesäkuussa ja Savonrannan kirkon 150-vuotisjuhlamessua
ensimmäisenä adventtina. Enonkosken luostarissa pidettiin messu kerran kuukaudessa.
Savonlinnan seurakunta on mukana Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän
kehittämishankkeessa. Tiellä - På väg -hankkeen yhtenä tavoitteena on yhteisöllisyyden
vahvistaminen.
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PALVELEVA PUHELIN 01019 0071
Palvelevan puhelimen päivystäjät kävivät Savonlinnassa 816 puhelinkeskustelua (v. 2012
1057). Päivystysaika oli pe-su klo 20–24 ja päivystäjiä oli 16. Kolme uutta päivystäjää aloitti
koulutuksen keväällä ja neljä syksyllä.

PERINTEITÄ AIKUISVÄESTÖLLE
Aikuisväestöä pyritään tavoittamaan monin tavoin. Hevosenkenkäillat ja Uuden elämän illat
ovat vakiintunutta toimintaa. Perinteiset naisten- ja miestenpäivät vetävät vuodesta vuoteen
väkeä. Myös kinkereitä pidetään.
Vapaaehtoisia tuetaan löytämään oma palvelutehtävänsä ja paikkansa seurakunnassa.
Sitoutumista vahvistetaan järjestämällä koulutusta, retkiä ja tapahtumia. Juhannusaaton
kokkojuhla Poukkusalmessa kokosi jälleen paljon väkeä, samoin Adventin äänenavaus linjaautoasemalla. Kerimäellä vuoden kohokohtia olivat Lomarauhan julistus kesäkuussa sekä
Vaivaisukkonäyttely 25.5.-31.8.

KIRKKOKONSERTIT VETÄVÄT VÄKEÄ
Musiikki on osa seurakunnan toimintaa kaikissa ikäryhmissä. Kirkkomusiikin erityistehtävät
ovat jumalanpalvelus- ja kasuaalimusiikin hoitaminen sekä musiikkikasvatus, joihin
läheisesti nivoutuu kirkkomusiikin merkittävä muoto, kuorotoiminta.
Konsertit ja musiikkitilaisuudet
Musiikkitilaisuuksien kävijämäärä pysyi korkealla, osallistujia oli 23900. Tilaisuuksia oli
yhteensä 198. Konserttien yhteismäärä oli 107, yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin 91 kpl.
Konsertteihin osallistui 16600 ja yhteislaulutilaisuuksiin 7300 henkilöä.
Tuomiokirkossa keskiviikkoisin 5.6.-21.8. järjestetyissä kello 12:n kesäpäivän konserteissa
kävi 2570 kuulijaa.
Torstaikuoro konsertoi Venäjällä Petroskoin kirkossa ja Aunuksen kirkossa Torstaikuoro ja
Savonlinna-kvartetti vastasivat musiikista pääsiäisdraamassa Pietari Hiilivalkealla 24., 26. ja
27.3., kävijöitä n. 1200.
Kirkkomusiikkiviikon 27.10.–3.11.2013 musiikkitilaisuuksia pidettiin Tuomiokirkon lisäksi
Savonrannan ja Enonkosken kirkoissa, Kerimäen seurakuntakodissa ja Punkaharjun
seurakuntatalossa.
Konsertteja oli seitsemän: su 27.10. Savonrannan kirkossa, to 31.10. Enonkosken kirkossa
sekä pe 1.11. Savonlinnan Tuomiokirkossa Minna Raassina: ”Johannes Brahms 180 vuotta”,
su 27.10. Tuomiokirkossa Kotkan Kymin kirkon urkuri Matti Vaakanainen: ”Les grands
messieurs”, ti 29.10. Suomen kanttorikuoro - CCF: ”Laulaen kiitän”, joht. Kari Turunen,
ke 30.10. Kerimäen seurakuntakodissa kanttorit Katariina Kokkonen, Sinikka Litmanen ja
Esa Pyöriä: Kahvikupillinen musiikkia”, su 3.11. päätöskonsertti, Savonlinnan Orkesteri,
joht. Hannu Vesioja: W. A. Mozart: Requiem.
Lisäksi järjestettiin kaksi iltamusiikkia ja virsilaulutuokio: To 31.10. Punkaharjun
seurakuntasalissa virsilaulutuokio kanttori Kari Pykäläisen johdolla. La 2.11. Punkaharjun
seurakuntasalissa ja Savonlinnan Tuomiokirkossa Pyhäinpäivän iltamusiikki, Punkaharjulla
mukana Tuomas-kvartetti ja Tuomiokirkossa Savonlinna-Säämingin kirkkokuoro Katariina
Kokkosen johdolla.
Kirkkomusiikkiviikon konsertteihin osallistui 1340 henkilöä. Virsilaulutuokiossa ja
pyhäinpäivän iltamusiikeissa kuulijoita oli lisäksi 320.
Kerimäen kirkossa pidettiin viisi Kesäillan Sävel -konserttia.
Enonkosken, Kerimäen ja Savonlinna-Säämingin kirkkokuorot pitivät yhteiset konsertit 20.3.
Enonkoskella ja pitkäperjantaina Kerimäellä.
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Kuorot ja musiikkiryhmät
Enonkosken kappeliseurakunnassa toimii kirkkomuusikon johtamina kirkkokuoro (9
laulajaa), Gospel-ryhmä (10 jäsentä) sekä mieslauluryhmä (3 laulajaa). Lisäksi viranhaltija
johtaa periodiluonteisesti koulun kuoroa (10 laulajaa) seurakunnan ja koulun
yhteistoimintana.
Kerimäen kappeliseurakunnassa kanttorin johtamassa Kerimäen kirkkokuorossa on 21
laulajaa.
Punkaharjun kappeliseurakunnassa toimii kolme ryhmää; kirkkokuoro (joht. Kari
Pykäläinen), Tuomas-kvartetti (ei johtajaa) ja periodiluonteisesti toimiva lapsikuoro (joht.
Maria Padatsu), joka aloitti toimintansa vuoden lopulla. Laulajia ryhmissä on yhteensä 31.
Savonrannan kirkkopiirin lapsikuoro Tuikuissa oli 4 jäsentä. Kirkkokuoron toiminta hiipui
ja lakkasi vuonna 2012.
Entisistä kuoroista toimintaansa jatkoivat kirkkokuoro (johtajana Katariina Kokkonen, 16
laulajaa) ja kirkkokuoron seniorit (joht. Helena Strand ja Esa Pyöriä, 16 laulajaa),
Torstaikuoro (joht. Esa Pyöriä, 20 laulajaa), Tuomiokirkon lauluyhtye (joht. Minna Raassina,
8–12 laulajaa riippuen ohjelmistosta), laulukoulu (joht. Maija Keskinen, 38 laulajaa) sekä
Gospelpaja (joht. Katariina Kokkonen, 5 jäsentä). Kyläpääskyt-lauluryhmän toiminta lakkasi.
Uutena kuorona aloitti seurakunnan lasten gospelkuoro Maria Padatsun johdolla, laulajia n.
30. Toiminnan aloitti myös Heidi Takasen johtama gospelkuoro noin 40 laulajan voimin.

VETOVOIMAISET LASTENKERHOT
Lapsiperheitä rohkaistaan seurakuntayhteyden kautta etsimään ja löytämään elämän
perusarvoja ja voimavaroja. Päivä-ja iltapäiväkerhoissa on mukana lähes viisisataa lasta, joita
ohjaavat koulutetut lastenohjaajat. Vetovoimaisia perhekerhoja on useita eri puolilla
kaupunkia. Ekavauvakerho on sekä vauvojen että vanhempien viikoittainen piristyshetki.
Päiväkerhot 3-6-vuotiaille: Kellarpelto (2 ryhmää), Oravi, Pihlajaniemi (2 ryhmää),
Pääskylahti, Moinsalmi, Savonranta, Savonlinnan seurakuntakeskus, Kerimäen
Metsola ja Anttola, Enonkoski, Punkaharju ja Kulennoinen. Louhen ja Vuoriniemen
kerhot eivät jatkaneet enää syksyllä. Lapsia oli 323, joista 147 entisen Savonlinnan alueella,
85 Kerimäellä, 52 Punkaharjulla ja 39 Enonkoskella.
Iltapäiväkerhot: Kellarpelto, Miekkoniemi, Normaalikoulu, Pihlajaniemi, Pääskylahti
(2 ryhmää). Lapsia oli 167.
Kesäkerho 1-2-luokkalaisille järjestettiin 3.6.-21.6. klo 9-14 Miekkoniemen
seurakuntakodissa, Kerhossa ulkoiltiin, pelailtiin, askarreltiin, leikittiin ja syötiin lämmin
ateria. Lapsia oli 19.
Perhekerhot: Pääskylahden seurakuntatalo, Miekkoniemen, Kellarpellon ja
Pihlajaniemen seurakuntakoti, Savonlinnan seurakuntakeskus, Oravin rukoushuone,
Savonrannan seurakuntakoti, Punkaharjun seurakuntatalo, Kerimäen seurakuntakoti
ja Löytölä, Enonkosken seurakuntatalo.
Pyhäkouluja pidettiin kahdessa päiväkodissa sekä Savonrannalla seurakuntakodissa.
Haukiniemellä ja Kerimäen Makkolassa toimi kotipyhäkoulu ja Enonkoskella
perhepyhäkoulu. Kerimäellä pyhäkoulua myös pidettiin Kumpurannan ja Louhen kouluilla.
Kerimäellä pyhäkoulutoiminta loppui kevääseen.
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Suosittuja tapahtumia olivat mm. vauvakirkot, puuha- ja perhemessut, Punkaharjulla
toteutettu lentomessu, pääsiäisvaellukset ja lasten Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet.
Punkaharjun pääsiäispolulla oli 6 esitystä ja 220 osallistujaa. Seurakuntakeskuksen
pääsiäisvaellus järjestettiin 21 kertaa, osallistujia n. 600. Kerimäellä laskiaissunnuntain
ulkoilutapahtuma kirkon mäellä kokosi n. 150 ulkoilijaa. Keväällä kouluunlähtevien
kevätkirkot ja lasten koulutielle siunaaminen ovat perhejuhlia, joiden osallistujamäärä nousee
tuhanteen. Perinteinen hiihtokoulu järjestettiin helmikuussa Aholahdessa. Perhe- ja
isovanhempi-lapsenlapsi -leirit ovat odotettuja tapahtumia.
Varhaisnuorisotyön, Donkkis Big Nightin, lähetys- ja lapsityön yhteistyönä järjestettiin
perheille Lähetys lentoon -tapahtuma seurakuntakeskuksessa, osallistujia noin 200.
Tapahtumassa oli lähetysaiheinen jumalanpalvelus sekä toiminnallisia pisteitä eri puolella
seurakuntakeskusta.
Esikoiset kerhossa. Ekavauvakerho on sekä vauvojen että vanhempien viikoittainen
piristyshetki. Kerhossa voi solmia uusia tuttavuuksia ja saada vertaistukea. Kerhoon tullessa
on kahvipannu kuumana. Vauvat saavat köllötellä jutustelemassa tai sylitellä äidin kanssa,
kun äidit kahvi- tai teekupposen äärellä jakavat arkeaan. Kerhokertaan kuuluu myös pienten
triangelikellojen soitto alttarin äärellä. Soitto ja laulu saa kerholaiset hytkymään ja heilumaan
innokkaasti.
Kerho on tarkoitettu 0-8 kk ikäisille esikoisille vanhempineen, mutta ketään ei "häädetä"
pois, vaikka ikää kertyisi enemmänkin kerhokauden aikana.

YHTEISTYÖTÄ KOULUJEN KANSSA
Alakouluikäiset tavoitetaan kattavasti koulujen kautta. Kouluissa suhtaudutaan positiivisesti
seurakunnan toimintaan ja esim. 10-synttäreitä ja kirkkovierailuja odotetaan.
3.-luokkalaisille järjestettiin kinkerit, 4.-luokkalaisille 10-synttärit sekä 7-luokkalaisille
leiripäivät ja konsertteja.
Erilaisia tapahtumia järjestettiin 54, osallistujia 2627. Yhteiskristilliset V-arkki- ja Kids´
Action Night -tapahtumat kokosivat tyttöjä ja poikia yli seurakuntarajojen Savonlinnassa ja
Punkaharjulla. Myös Kansanlähetyksen kanssa järjestettävissä Donkkis Big Night -illoissa oli
paljon osallistujia. Perinteisillä tyttö- ja poikapäivillä oli sen sijaan osanottajapulaa.
Leirit ja retket ovat suosittuja. Leirejä 25, osallistujia yht. 576; retkiä 5, osallistujia 139.
Kerhonohjaajia oli riittävästi, mutta kerhotoimintaan sitoutuneita kerholaisia oli vaikea saada.
Ilmiö oli yleinen muuallakin kuin seurakunnan kerhoissa. Haja-asutusalueella kerhot toimivat
hyvin. Kerhoja oli 5, kerholaisia yht. 89. Uutena toimintana aloitettiin 6.-7-luokkalaisille
pitsaillat, joissa on myös raamattuopetusta.
Kerhonohjaajina toimivat pitkälti nuoret. Heitä tarvitaan myös tapahtumissa sekä leireillä ja
retkillä ohjaajina sekä leiriläisten isosiskoina ja -veljinä. Nuoren asema tyttöjen ja poikien
parissa tehtävässä työssä on merkittävä.
Partio
Seurakunta tukee taloudellisesti toimintaa antamalla tilat käyttöön Savon Saukot ry:lle
Säämingin seurakuntatalon alakerrasta. Enonkoskella toimii Samoilijat.
Partioryhmissä toimi 83 partiolaista. He järjestivät 6 tapahtumaa, osallistujia yht. 156. Lisäksi
partiolippukunta järjesti 10 retkeä ja 3 leiriä, osallistujina 165 partiolaista huoltajineen.
Partiolaiset osallistuivat myös partiopiirin tilaisuuksiin.

OHJAAJAKOULUTUS VETÄÄ NUORIA
Rippikoulut, ohjaajakoulutus, yhteistyö koulujen kanssa, kertaluonteiset tapahtumat sekä
leirit ja retket ovat kulmakiviä nuorten toiminnassa.
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Nuorille järjestettiin viikoittain mm. nuorten iltoja ja raamattupiiri. Nuorisotyöntekijä oli
mukana Linnalan perjantai-illan kahvilassa Haka-alueella ja Punkaharjun Nuokkarissa.
Nuorten iltoja ja vastaavia järjestettiin 117, osallistujia yht. 1460. Nuorten
gospelpajan/nuorten lauluryhmän ja ilmaisutaitopajan tuotoksia saatiin mm.
jumalanpalveluksiin ja päivänavauksiin.
Ohjaajakoulutuksessa olevat kantavat nuorten illoissa, jumalanpalveluksissa sekä muissa
tilaisuuksissa vastuuta yhdessä työntekijän kanssa. Ohjaajakoulutukseen osallistui yht. 188
nuorta. Isosina rippi-, nuorten- ja varhaisnuorten leireillä toimi 123 eri henkilöä. Isoset ovat
avainasemassa rippikoulujen onnistumisessa.
Koulujen päivänavaukset ja kummikoulutoiminta kytkevät seurakunnan luontevasti
Savonlinnan oppilaitosten arkeen. Yhteistyö vapaiden suuntien kanssa toimii. Kertaluontoiset
suurtapahtumat, kuten konsertit, kokoavat myös hyvin eri-ikäisiä nuoria ja aikuisia.
Tilaisuuksia oli 26, mm. 20-vuotissynttärit, Gospel Ridersien mopoilta ja ravintolapäivän
lettubaari, osallistujia yht.1184. Kärkitapahtumina olivat Isosseikkailu ja Maata Näkyvissä festarit Turussa.

YLI 300 RIPPIKOULULAISTA
Yli 300 nuorta kävi rippikoulun Savonlinnan seurakunnassa. Määrä on noin 92 %
Savonlinnan alueella asuvista, kirkkoon kuuluvista rippikouluikäisistä. Valtaosa nuorista kävi
rippikoulun leireillä. Erilaisista vaihtoehdoista tiedotettiin kouluissa 8.-luokkalaisille
järjestetyissä rippikouluinfoissa.
Omassa seurakunnassa käyneitä 311
Muualla rippikoulun käyneitä 12
Yksityistä opetusta saaneet 4
Ulkoseurakuntalaisia 5
Rippikoululaisia yhteensä 332
Kevään urheilupainotteinen leiri sekä yksi kesän leireistä eivät toteutuneet. Ryhmiä oli 15,
joiden leirijaksoista 12 pidettiin kesäleireinä Hirvaslahdessa, Pappilansaaressa, Tavisalossa ja
Varparannalla, yksi hiihtolomarippikouluna Hirvaslahdessa, yksi iltarippikouluna keväällä ja
yksi päivärippikouluna elokuussa. Jokaisessa ryhmässä oli 23–28 leiriläistä.
Yhteensä 15 rippikoulua, joista 13 oli leirimuotoisia.
Pääsääntöisesti opetus toteutettiin Raamattua, Katekismusta ja virsikirjaa käyttäen. Musiikin
opiskelussa käytettiin virsikirjaa sekä Nuoren seurakunnan veisukirja 2010 -laulukirjaa.
Hartauselämän tukena olivat Martin Lönnebon rukoushelmet.

ENNALTAEHKÄISEVÄÄ NUORISOTYÖTÄ
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä parissa tehdään ennaltaehkäisevää
ja etsivää työtä. Se on verkostotyötä ja toimii yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen
toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina olivat Savonlinnan seudun
Nuorisotoiminnan Tuki ry (NuTu), Linnalan Nuoret ry, Sami (Savonlinnan ammatti- ja
aikuisopisto), Kriisikeskus, Savuton verkosto ja moniammatillinen Neppariryhmä (mukana
17 kaupungin toimijaa), Savonlinnan kaupungin koulu- ja sosiaalitoimi sekä kirkkopiirissä
Nutu.
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Yhteistyötä tehtiin katupartioissa, nuorisotapahtumissa ja teematempauksissa sekä
yökahviloissa, nuorisotalo Possessa ja Haka-alueen nuorisotiloissa. Katupartiota järjestettiin
vappuna ja koulujen päättyessä. Yhteistyö poliisin ja sosiaalityöntekijän kanssa oli tärkeää.
Nuorisodiakoni oli mukana Samin oppilashuollon verkostossa ja teki yhteistyötä
starttikurssin kanssa. Starttikurssiryhmälle pidettiin oppitunteja ja järjestettiin yhteistyössä
leiri. Samin kanssa järjestettiin 15 aloittavien ryhmien leiripäivää sekä yksi erityisryhmän
toimintapäivä.
Diakoniatyön kanssa tehtiin vankilavierailuja Naarajärven vankilaan.

KUUNTELUA JA KESKUSTELUA OPISKELIJOIDEN PARISSA
Arjen keskelle jalkautunut oppilaitospappi menee sinne, missä nuoret ovat, ja rohkaisee
elämänkatsomuksellisten kysymysten pariin pitäen esillä kristillistä uskoa arkielämän
voimavarana. Oppilaitospappi on osa opiskelijoiden suojaverkostoa ja henkilöstön
työpaikkapappi. Hän tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten opiskelija- ja terveydenhuollon
kanssa, samoin Kirkkohallituksen ja hiippakunnan työalasihteereiden, eri opiskelijajärjestöjen
ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Savonlinnassa työtä tehdään Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonniemen kampuksella, ItäSuomen yliopiston Savonlinnan kampuksella ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa
(Samissa) noin 3550 opiskelijan ja noin 450 henkilökuntaan kuuluvan parissa.
Suurimpia massatapahtumia olivat kolmen oppilaitoksen adventtihartaudet, joissa osallistujia
oli yhteensä 560. Syyslukukaudella järjestettiin opiskelijailtoja yhdessä evankelisten
opiskelijoiden (Sley) kanssa.

YSTÄVÄNTUVAT VERTAISTUKENA
Ystäväntupien toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Ne ovat kohtaamispaikkoja, joissa eri
elämäntilanteissa olevat voivat tavata toisiaan. Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja
yhteisvastuun lisääminen lähimmäisestä. Lähtökohtana on turvallisuus, toimintakyvyn
ylläpitäminen ja ilon säilyminen elämässä.
Savonlinnassa on 4 ystäväntupaa. Toimintaa vetävät vapaaehtoiset ja sitä koordinoi Linnalan
Setlementti ry:ssä Pirjo Jäntti osana seniorityötä ja vapaaehtoistoimintaa. Seurakunta on
mukana yhteistyössä ja avustaa toimintaa taloudellisesti. Myös SPR:n ystäväpalvelun kanssa
tehdään yhteistyötä. Toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Ystäväntuvat ja kävijät
Haka-alue, Kangasvuokont. 13, to klo 10-14
Hernemäki, Haapavedent. 5, ti klo 10-14
Pääskylahti, Kaartilant. 62, ti klo 10-14
Laaksokoti, Notkolantie 10 , avoinna1kk/k.
Yht:

138
633
599
63
1433

Pääpäivystäjinä toimivat Leena Kosonen, Aulikki Tynkkynen, Helvi Loikkanen ja Maija
Luikku.
Miekkoniemellä avattiin yleisön pyynnöstä uusi ystäväntupa lokakuussa. Kokoontumiset ovat
Laaksokodin kerhohuoneessa.
Hernemäessä ja Pääskylahdessa toiminta jatkui vilkkaana. Haka-alueella toiminta on hiipunut
ja toiminnan jatkuminen on epävarmaa.
Ystäväntupa- sekä omaishoitotukitoiminnassa oli mukana 57 henkilöä.
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TURVALLISTA SEURAKUNTAYHTEYTTÄ
Diakonia tarjoaa turvallista seurakuntayhteyttä ja sosiaalista, henkistä ja hengellistä toimintaa
hädässä ja avuntarpeessa oleville. Kohderyhmiä ovat mm. vanhukset, yksinäiset,
maahanmuuttajat, surevat, sairaat, työttömät, mielenterveyskuntoutujat ja eri tavalla
vammautuneet.
Henkilökohtaisen työn piirissä oli 1099 henkilöä. Eri kohderyhmille järjestettiin 43 eri
ryhmää tai kerhoa. Ne tarjosivat tukea, yhteyttä ja sielunhoitoa yhteensä 490 osallistujalle.
Työttömien päiväkeskukset Linnalankulmassa, Haka-alueella ja Kellarpellossa tarjosivat
virkistystä ja virikkeellistä yhdessäoloa sekä vertaistukea työelämästä syrjäytyneille.
Maahanmuuttajat toimivat aktiivisesti Haka-alueen päiväkeskuksessa.
Eri kohderyhmille, yhteistyötahojen edustajille ja vapaa-ehtoisille järjestettiin 15 retkeä,
joissa osallistujia oli 441. Leirejä tai leiripäiviä oli 26, leirivuorokausia 43 ja osallistuneita
446.
Joulujuhlia, kirkkopyhiä, kutsu- ja koulutustilaisuuksia, tietoiskuja sekä laitosvierailuja
järjestettiin 96. Osallistujia yhteensä 3276.
Vapaaehtoistoimintaan osallistui 45 henkilöä, joista 25 oli Ystäväpalvelun vapaaehtoisia
sisältäen retki-, ja leiriavustajia, kerhojen vetäjiä. Ystäväpalvelutoiminta on yhteistä SPR:n
kanssa. Yhteiseen vapaaehtoisten peruskurssiin osallistui 63 henkilöä.
Diakoniatyön esittelyjä pidettiin rippikoululaisille riparipajoissa, työttömien päiväkeskuksissa
vieraileville työttömien aikuiskoulutusryhmille sekä eri järjestöille.
Yhteisvastuukeräys
Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto oli kulujen vähentämisen jälkeen 35 673,95 e eli 1,11 e/
seurakunnan jäsen. Listakeräys tuotti 18 305,59 e ja lipaskeräys 6 205,89 e. Kolehtituottoja
kertyi 3297,50 ja myyjäistuottoja 6721,70 e. Yhteisvastuukeräyksessä toimi noin 200
vapaaehtoista. Yhteisvastuukeräyksen tiimoilta järjestettiin 13 tapahtumaa eripuolella
seurakuntaa. Seurakunnalle jäävä osuus kohdennettiin vanhustyöhön.
Avustukset
Tavoitteena on auttaa yhteiskunnan turvaverkkojen läpi putoavia. Diakonia jakoi avustuksia
82.558,63 e, joista yhdistysavustuksia neljälle yhdistykselle 10.500 e. Seurakunnan varoja
käytettiin diakoniatyössä kaikkiaan 576.274,96 e. Lisäksi diakoniatyön kautta jaettiin
joulukuussa yhteisöjen tai yksityisten lahjoittamia avustuksia lähinnä lapsiperheille.
Kappeliseurakunnissa jaettiin EU ruoka-avustuksia. Avustustarve lisääntyy jatkuvasti ja
avustuskohteet ovat vuosittain aina haasteellisimpia.
Yhteistyö
Yhteistyötä tehtiin mm. kirkollisten tahojen (Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus
KDYK, hiippakunnan diakoniatoimikunta HDT, rovastikunta, seurakunnat) SPR:n,
Kriisikeskuksen, Linnalan Setlementin, Savonlinnan kaupungin, Sosterin (Itä-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä), Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimiston sekä eri laitosten ja
järjestöjen kanssa Virike ry, Pirtti-projekti, Teko ry sekä Savolaiset selviytyjät.
Talkooväkeä tarvitaan. Vapaaehtoisia tuetaan löytämään oma palvelutehtävänsä ja paikkansa seurakunnassa. Savonlinnan seurakunnan, SPR:n ja Etelä-Savon Muistiluotsin
vapaaehtoistyön peruskurssille osallistui 63 auttamistyöstä kiinnostunutta. Vapaaehtoisille
järjestetään säännöllisiä tapaamisia, koulutusta ja virkistystä.

KANSAINVÄLISTÄ DIAKONIAA
Ystävyysseurakuntana on vuodesta 1992 ollut Aunuksen seurakunta Venäjän Karjalassa.
Savonlinnan seurakunnan nimikkokyliä ovat Ylä-Aunuksen ja Kotkatjärven kylät.
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Aunukseen tehtiin seurakuntamatkoja ja sieltä vieraili Savonlinnassa muutaman hengen
ryhmä.
Toiminta on pienimuotoista ja hedelmällistä ja yhteydet ystävyysseurakuntaan luontevat.
Lasten ja nuorten välistä kanssakäymistä pyritään lisäämään molemmin puolin.
Seurakunta tuki talousarviovaroin työmuotojen toimintaa Aunuksessa. Täsmennettyä tukea
annettiin mm. invalidi- ja diakoniatyöhön ja opiskelustipendien rahoittamiseen.
Kirkkokolehdeilla ja piirakkamyyjäisten tuotolla saatuja vapaaehtoisvaroja käytettiin mm.
diakoniatyön hankkeisiin.
Talousarvioon oli budjetoitu 10.850 e, varoja käytettiin 10.142,16 e. Myyjäisillä, kolehdeilla
ym. vapaaehtoisvaroilla koottiin 7990,22 e.
Aunustyön tukiryhmä
Taisto Kontinen pj., Anja Kauppinen siht., loppukaudesta Mirja Petrelius. Jäsenet Kaija
Koivunen, Vesa Luostarinen, Jorma Marjokorpi, Seppo Rautiainen, Tuija TimonenKonsti ja Sirkka Värtinen. Vastaava teologi Tero Tyni.
Maahanmuuttajien parissa toimitaan aktiivisesti. Käsityöpiiri kokoontui OKL:n
opiskelijoiden johdolla sekä vapaaehtoisten ja työalan työntekijöiden avustuksella. Miesten
vapaalla lentopallovuorolla seurakuntakeskuksen palloilusalissa käy paljon
maahanmuuttajataustaisia pelaajia. Miesten kirkkoveneretki toteutettiin alkukesästä.
Yhteistyössä diakonian ja lapsityön kanssa toteutetulle perheleirille Varparannalla osallistui
n. 20 hlöä. Maahanmuuttajien kirkkopyhää vietettiin syksyllä Afrikkalaisen gospelmessun
merkeissä. Messun jälkeen oli lounas ja kansainvälinen keskustelutilaisuus.
Perinteinen maahanmuuttajien joulujuhla järjestettiin yhteistyössä Savonlinnan kristillisen
opiston sekä maahanmuuttajien tuki- ja neuvontapiste Navigaattorin kanssa.

”MENKÄÄ JA TEHKÄÄ KAIKKI MINUN OPETUSLAPSIKSENI”
Evankeliumia viedään sanoin ja teoin lähelle ja kauas. Lähetystyö on ulospäin suuntautuvaa
toimintaa toisten hyväksi. Seurakuntalaisia kutsutaan lähetysvastuuseen kertomalla
lähetystyöstä ja tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia sen tukemiseen. Nimikkolähettejä ja kohteita tuetaan rukouksin ja taloudellisesti mm. lukuisissa lähetyspiireissä. Varoja kerätään
myös järjestämällä retkiä, myyjäisiä, lounaita, talkoita ja muita tapahtumia.
Lähetystyötä esiteltiin mm. rippikoulupajoissa, lasten Lähetys lentoon -tapahtumassa,
Mahdollisuuksien torilla Linnalassa sekä Kauppatorin kevättorilla. Elämyksellinen matka
Raamattuun toteutettiin raamattuvaelluksena kesällä Savonlinnan kristillisen opiston,
Kirkkoniemen kellotapulin, Riihisaaren ja Tuomiokirkon ympäristössä. Kauneimmat
joululaulut -tilaisuudet kokosivat pelkästään emäseurakunnassa 3514 osallistujaa.
Käsityönäyttely pidettiin Säämingin seurakuntatalolla 10.-15. lokakuuta.
Hanne Puustisen toimittama Lähettihistoriikki julkistettiin 13. elokuuta.
Kotimaassa olevat nimikkolähetit tai lähetyssihteerit vierailivat seurakunnan omien
tapahtumien lisäksi kouluilla ja mm. Martoissa. Lähetystyö osallistui
evankelioimismateriaalin hankintaan Kylväjän joulukeräyksen kautta nuorten
evankelioimistyöhön Japanissa, Mongoliassa ja Itä-Aasiassa. Lisäksi lähetystyö tuki SLS:n
kautta Filippiinien hirmumyrskyn uhrien avustamista, Pakistanin Bible Correspondenc
Institutia, Sley:n joulukeräystä Etelä-Sudaniin sekä Sansa:n työtä. Marras- ja joulukuussa
toteutettiin villasukkien keräyskampanja Syyrian pakolaisille Libanoniin ja Jordaniaan.
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Kirkon lähetysjärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä ja järjestettiin mm.
Evankeliumiyhdistyksen, Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Suomen lähetysseuran päiviä tai
tapahtumia sekä useiden järjestöjen kesäjuhlia.
Martat toteuttivat lähetystyön sadonkorjuulounaan ja yksinäisten jouluaterian. Yhteistyötä
tehtiin myös kaupungin eri järjestöjen sekä Savonlinnan Kristillisen Opiston, rovastikunnan
lähetystoimikunnan ja seurakunnan eri työalojen kanssa.
Lähetyssoppi ja kesätori
Lähetyssopen tuotto oli 14 755,70 e (13 420,75 e v. 2012). Vapaaehtoisia myyjiä oli 44 (41).
Soppi oli avoinna ma, ke-pe klo 11-16 ja ti klo 11-18 sekä 23.11.-21.12. myös lauantaisin klo
10-13.
Myynnissä oli lähetystyön hyväksi erilaisia lahjoituksena saatuja uusia käsitöitä sekä
leivonnaisia. Sopen yhteydessä toimii kirpputori.
Vapaaehtoistyöntekijät kutoivat mattoja Pitkärannan seurakunnalle, Vieljärvelle ja
Karjalakotiin. Sortavalan sairaalalle toimitettiin sairaalatarvikkeita ja vuodevaatteita.
Lähetyssopen tuotteita myytiin lisäksi mm. heinäkuussa arkisin Kauppatorilla, Kirkkoniemen
kellotapulilla ja Kerimäen tapulikioskissa. Torin lähetyspöydästä vastasi Heli Piispa ja
vapaaehtoistyöntekijät. Tuotto yht. 4 766,70 e.
Lähetyssoppeen ja askartelupiiriin on vuoden aikana saatu lisää uusia vapaaehtoisia.
Nimikkolähetit ja -kohteet
Suomen Lähetysseuran kautta:
Tuija-Riitta ja Jouni Heiskanen perheineen perhetyössä Taiwanilla. Palasivat Suomeen
kesäkuussa.
Kaija ja Tapio Karjalainen thailaisten siirtotyöläisten parissa Singaporessa. Palasivat
Suomeen kesäkuussa.
Janne Rissanen kuurojen keskuudessa Lähi-Idässä.
Nimikkokohde: narkomaanityö Taiwanilla.
Suomen luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta:
Marja Ochieng kummilapsityössä Keniassa
Riikka Lautamo-Seppälä ja Sakari Seppälä perheineen seurakuntatyössä Virossa.
Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta:
Aatto Lamminpää rakennus- ja nuorisotyössä Etelä-Siperiassa
Johanna ja Joose Pitkänen perheineen seurakuntatyössä Inkerin kirkossa, Etelä-Siperiassa.
Tuula ja Esko Siljanen Etiopiassa Mekane Yesus -kirkon seminaarissa.
Ev.lut. lähetysyhdistys Kylväjän kautta:
Esko ja Päivi Helenius perheineen seurakuntatyössä Etu-Aasiassa.
Anne ja Petri Sihvonen perheineen Kaukasiassa. Petri Sihvonen kalatalouden
neuvonantajana ja Anne Sihvonen lasten ja nuorten ohjelman neuvonantajana sekä Merdekan
orpokotiprojektin johtajana.
Sanansaattajien kautta:
Seurakunta tukee Sansan kautta Intiassa tehtävää mundari radio-ohjelmaa sekä farsinkielistä
televisio-ohjelmaa Iranissa, Afganistanissa ja Tadzikistanissa ja SAT-7 Parsia-kanavaa.
Kerimäen kappeliseurakunnan nimikkolähetteinä toimivat Katinka Käyhkö työalueena
Venezuela (SLS), pastorit Tuija-Riitta ja Jouni Heiskanen työkohteena Taiwanin perhe- ja
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nuorisotyö (SLS), Päivi ja Esko Helenius, seurakuntatyössö Etu-Aasiassa (Kylväjä) ja
Tuula ja Esko Siljanen opetustehtävissä Mekane Yesus -kirkossa Etiopiassa (SEKL).
Nimikkokohteina olivat Kroatian evankelisen kirkon radiotyö (SANSA) ja Nenad
Hadzihajdic (työntekijä), Päiväkummun kurssikeskus Orivedellä (SLS), Hsinchun teologinen
seminaari Taiwanilla (SLS), Namibian lapsityö (SLS), Etelä-Kiinan kummilapsityö (SLS),
tukiopetusryhmä Venezuelassa (SLS) sekä Raamattu Suomen Suvulle -hanke (Suomen
Pipliaseura).
Punkaharjun kappeliseurakunnan nimikkolähetteinä olivat Joose ja Johanna Pitkänen
työalueena Venäjän Inkerin kirkon Siperian työ (SEKL) sekä Janne Rissanen kuurojen
parissa Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon palveluksessa. Inkerin kirkon toimintaa
tuetaan myös SLS:n kautta.
Enonkosken kappeliseurakunnan nimikkolähetteinä palvelivat Titta Hämäläinen Virossa,
Sihvosen perhe Kaukasiassa, Pitkäset Etelä-Siperiassa sekä Tiina ja Mika Latva-Rasku
Japanissa.
Seurakunnan lähetyskannatus 2013 (sis. Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju)
Läh.järjestö
SLS
SLEY
SPS
SANSA
SEKL
ELK
KUA
Yhteensä

Tal.arviovarat
53 380,15
15 191,00
5 695,00
15 654,00
17 473,00
15 746,00
2 326,00
125 465,15

Vapaaeht.varat
66 342,80
13 235,00
8 007,40
23 437,41
55 478,05
32 974,12
12 410,29
211 884,35

Yhteensä v. 2013Yhteensä v. 2012
119 722,23
85 057,92
28 426,00
22 036,00
13 702,40
11 887,90
39 091,41
26 856,50
72 951,05
48 883,15
48 720,12
28 921,37
14 736,29
40 605,46
337 349,50
264 248,30

KESKUSTELUAPUA JA SOVITTELUA PERHENEUVONNASTA
Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa keskusteluapua, sielunhoitoa, terapiaa, työnohjausta ja
perheasioiden sovittelua. Asiakkaaksi hakeudutaan yksin, puolison tai muun perheen kanssa.
Laadukasta perustyötä jatkettiin ja tiedotusta lisättiin. Seurakuntauutisissa julkaistiin
Parisuhteen palikat -kirjoitussarja. Valtakunnallinen asiakaspalautejärjestelmä otettiin
käyttöön ja perheneuvonnan suhdeklinikka.fi -nettipalstaa pidettiin eri yhteyksissä esillä.
Asiakkaita oli 258 (248 v. 2012 ), joista miehiä 86 (33 %) ja naisia 172 (67 %). Neuvotteluja
oli 2301 moduulia (2192 v. 2012 ), joista yksilöneuvotteluja 894, parineuvotteluja 910,
parineuvotteluja parityönä 362, perheneuvotteluja 22, perheneuvotteluja parityöskentelynä 8,
hoidollisia ryhmiä 89 ja ryhmätyönohjauksia 16 moduulia.
Nuorten aikuisten osuus on suuri. 18-39 -vuotiaita oli 126 (49 %) ja 40-49 -vuotiaita 24
(21 %).
Asiakkaat ja neuvottelut kunnittain (suluissa v. 2012)
– Asiakastilastoissa näkyvät kuntaliitokset vuoden 2013 aikana: Kesälahti on liittynyt
Kiteeseen sekä Punkaharju ja Kerimäki Savonlinnaan.
– Moduuli on 45 minuutin asiakaskäynti.

Enonkoski
Juva

asiakkaat 2013
11
(7)
(-)

neuvottelumoduulit 2013
97
(56)
(-)
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Kerimäki
Kesälahti
Kitee
Parikkala
Punkaharju
Rantasalmi
Savonlinna
Sulkava
Yhteensä

2
5
10
223
7
258

(29)
(2)
(-)
(-)
(10)
(13)
(187)
(-)
(248)

Seurakunnan käyttämät palvelut:
Työnohjaus
Esitelmät, toimitukset
Yhteensä
Ostettuja työnohjauspalveluita

(367)
(34)
9
(-)
23
(-)
(43)
86
(119)
2052 (1573)
34
(-)
2301 (2192)

100 moduulia
68 moduulia
168 moduulia
30 moduulia

Perhekasvatus ja ryhmätoiminta
Seurakuntien, kuntien, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa tehtävään perhekasvatukseen
sisältyi luentoja, alustuksia, esitelmiä ja puheenvuoroja erilaisissa tilanteissa.
Perheneuvojat olivat alustajina ja kouluttajina työttömien leirillä, ystäväpalvelun,
omaishoitajien ja Sisukkaiden tilaisuuksissa, ystäväpalvelun koulutuspäivässä, vanhemman
väen leirillä, rippikoululaisten illassa ja rippikoululeirillä sekä naistenpäivillä Sulkavalla.
Perhevalmennusryhmissä vierailuja oli kuusi.
Ryhmätoiminnassa järjestettiin suru-, ero-, naisten kasvu- ja parisuhderyhmät. Ryhmiä oli
yht. 7 ja jäseniä ryhmissä yht. 46.
Parisuhderyhmä on alkanut Kerimäellä. Kokoontumisia on talvikaudella 9 ja niissä käydään
läpi parisuhteen palikoiden teemoja.
Ryhmätoiminnassa uutena alkoi Kerimäellä parisuhderyhmä. Naisten kasvuryhmistä tuli
hyvää palautetta.
Yhteistyöryhmistä asiakkaita hakeutui erityisesti psykiatrian akuuttityöryhmän, neuvoloiden,
kuntien ja kaupunkien perhetyöntekijöiden ja työterveyspalvelujen kautta.
Yhteistyö
Yhteistyötä tehtiin Savonlinnan seurakunnan eri työmuotojen kanssa sekä A-klinikan,
perhepalvelukeskuksen, neuvoloiden sekä muun Sosterin, sosiaalivirastojen, Kriisikeskuksen,
eri järjestöjen, ympäristöseurakuntien ja poliisin kanssa.
Työnohjaus
Työnohjausta annetaan eri alojen työntekijöille joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.
Tavoitteena on ihmisen kasvu sekä työntekijänä että työyhteisön jäsenenä.
Ryhmätyönohjausta on annettu henkilökohtaisille avustajille ja Palvelevan Puhelimen
päivystäjille sekä yksilötyönohjausta seurakuntien työntekijöille. Työnohjauspalveluja on
ostanut Kriisikeskus ja Mäntykoti (2 ryhmää).
Hallinto
Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
Seurakunnan edustajat: Jaana Paju, pastori, pj (Timo Vainikainen, pastori), Pirjo Jäntti,
lähihoitaja, varapj. (Outi Kurttila), Marja Neittaanmäki, lääkäri (Kari Herttuainen, lääkäri),
Antti Vainio, asianajaja (Päivi Molari, asianajaja).
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Savonlinnan kaupungin edustajat: Aila Nikkonen, lastentarhanopettaja (Päivi Manninen),
Karoliina Helander, projektipäällikkö (Eeva Helen).
Ympäristökuntien edustaja (Kitee) Seppo Auvinen, yrittäjä (Liisa Ratilainen).
Kirkkoneuvoston edustaja: Rauni Liukko, laitosemäntä, eläkeläinen
Neuvottelukeskuksen psykiatrisena asiantuntijana on toiminut psykiatri Iiri Pirinen ja
lainopillisena asiantuntijana varatuomari Antti Vainio.
Talous
Menot
Palkat
Sosiaalivakuutusmaksut
Tarvikkeet
Huoneistomenot
Palvelukset
Muut kulut
Yhteensä
Tulot
Enonkosken kunta
Juvan kunta
Kiteen kaupunki
Kiteen seurakunta
Parikkalan kunta
Parikkalan seurakunta
Rantasalmen kunta
Rantasalmen seurakunta
Savonlinnan kaupunki
Savonlinnan seurakunta
Sulkavan kunta
Sulkavan seurakunta
Muut tulot
Yhteensä

Talousarvio
115 435,00
39 040,00
8 700,00
8 200,00
26 125,00
400,00
197 900,00

Toteutunut
130 641,98
44 171,51
3 636,23
7 914,40
17 446,13
140,00
203 950,25

%
113,2
113,1
41,8
96,5
66,8
0,35
103,1

6 727,92
624,24
46,98
1 595,28
120,06
5 964,96
448,92
107 134,92
76 681,25
2 358,24
177,48
2 070,00
203 950,25

SAIRAALAPASTORI KIRKON LÄHETTILÄÄNÄ
Sairaalasielunhoito on henkistä ja hengellistä auttamista potilaiden, omaisten ja
henkilökunnan keskuudessa. Sairaalapastori toimii evankelisluterilaisen kirkon lähettämänä
työntekijänä sairaalassa pyrkien tuomaan kristillisestä elämäntulkinnasta nousevaa lohdutusta
ja toivoa. Työssä kunnioitetaan kunkin uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta.
Sairaalapastori Satu Valkonen-Lindbladin työkenttänä olivat Savonlinnan keskussairaala
sekä Savonlinnan terveyskeskuksen vuodeosastot 1-3. Työhön kuuluivat sielunhoidolliset
keskustelut potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa sekä hartaushetket sairaiden ja
kuolevien luona sekä osastotunnit, konsultaatiot ja kirkolliset toimitukset. Yksityinen
ehtoollinen annettiin pyydettäessä. Sairaalapastori teki myös kotikäyntejä sekä toimi
työnohjaajana ja kouluttajana mm. Sosterin saattohoitokoulutuksessa. Asiakkaita oli myös
avohoidosta.
Kuntoutuskeskus Kruunupuisto jäi työkentästä pois vuoden alusta. Osasto Finlandiassa
pidettiin viikoittain hartaushetki.
Sairaalapastori kuuluu kriisityötä organisoivaan debriefing-koordinaatioryhmään.
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Sairaalasielunhoidon johtokunta
Juntunen Sammeli, pj, Savonlinnan seurakunta, Puustinen Seija, sihteeri, Savonlinnan
seurakunta, Behm Sari, jäsen Savonlinnan seurakunta, Pullinen Kari, Savonlinnan
keskussairaala, Kemppainen Ulla Savonlinnan keskussairaala, Reijonen Tiina Rantasalmen
seurakunta, Väkeväinen Onni Kesälahden seurakunta, Nykänen Matti Punkaharjun
seurakunta.
Johtokunta kokoontui kaksi kertaa.
Tilastotietoja
Ehtoollisia 26 (56), osallistujia 282 (353); hartaushetkiä 104 (109), osallistujia 613 (832);
kahdenkeskisiä keskusteluja 463 (447); työnohjaus: ryhmä 27 (8), yksilö 22 (3); hautaan
siunaamisia 14 (11), kasteita 0 (0); kodin siunaamisia 0 (0), rippejä 20 (10) ja öljyllä voiteluja
3 (6 ); rukoushetkiä sairaan luona 105 (41), kuolevan luona 28 (26); saattohartauksia 9 (7).

HAUTAUSTOIMI
Seurakunnalla on hoidossaan 12 toiminnassa olevaa hautausmaata: Talvisalon, Pääskylahden,
Varparannan, Ahvensalmen, Savonrannan, Vuoriniemen, Kerimäen kaksi, Punkaharjun kaksi
ja Enonkosken kaksi hautausmaata. Lisäksi on käytöstä poistettu, mutta hyvin hoidettu
hautausmaa Kirkkoniemessä, sekä metsähautausmaat Kerimäen Silvolassa ja Enonkoskella.
Hautauksia oli yhteensä 524, joista uurnia 108
Talvisalo yht. 227, uurnia 69
Pääskylahti yht. 73, uurnia 18
Varparanta yht. 7, uurnia 1
Ahvensalmi yht. 5
Savonranta yht. 31, uurnia 5
Enonkoski yht. 28, uurnia 4
Kerimäki yht. 78, uurnia 5
Punkaharju yht. 61, uurnia 6
Vuoriniemi yht. 14
Saattoväkeä hautauksissa yht. n. 15000.

LEIRIKESKUKSET
Laajentuneella seurakunnalla on kuusi leirikeskusta: Hirvaslahden leirikeskus, Varaparannan
ja Kirveslahden leirimajat sekä Tavisalon leirikeskus Kerimäellä, Punkaharjun leirikeskus ja
Enonkosken leirimaja. Kiinteistöstrategian tekeminen aloitettiin. Lisätalousarviossa
myönnettiin varat kuntoarvioiden tekemiseen Hirvaslahdessa, Varparannalla, Kerimäen
Tavisalossa ja Punkaharjulla.

HENKILÖSTÖ
Savonlinnan seurakunnan palveluksessa oli vakituisessa virka-/työsuhteessa tilikauden 2013
lopussa 112 työntekijää laskettuna (osa osa-aikaisia). Kaikista työntekijöistä naisia oli 79 eli
70,5 %, miehiä 33 eli 29,5 %. Lisäksi kesällä seurakunta työllisti noin 120 kesätyötekijää.
Henkilöstökustannukset olivat 5.284.471,71 € sis. sivukulut.
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,1 vuotta. Seurakunnan työntekijöistä on yli 55
vuotiaita 43.
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KAPPELISEURAKUNNAT (aluekappalaisten yhteenveto)
ENONKOSKI
1.1.2013 alkoi Enonkosken kappeliseurakunnan aika. Lokakuun loppuun asti vt.
aluekappalaisena toimi Veli-Matti Hynninen. Uusi aluekappalainen Pekka Auvinen aloitti
työnsä 1.11.13. Jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja yleisen seurakuntatyön
sisältö ja painopisteet säilyivät samoina kuin Enonkosken seurakunnankin aikana.
Enonkosken luostarissa pidettiin kerran kuussa messu, kinkereitä järjestettiin ja toukokuussa
pappi siunasi uuden kylvön. Adventtisunnuntain messussa asetettiin uusi kappalainen
virkaansa ja samalla siunattiin tehtäviinsä kirkkomuusikko Maija Keskinen ja lastenohjaaja
Marja Hyvönen, jotka työskentelivät jo itsenäisessä Enonkosken seurakunnassa.
Marja Hyvönen teki lapsi- ja perhetyötä sekä diakoniatyötä. Päiväkerhoissa kävi melkein
koko ikäryhmä. Sirkka Hyvönen toimi apulaisena lapsityössä. Perhekerhoakin pidettiin.
Marja Hyvönen järjesti myös naisten iltoja lasten äideille, piti hartauksia esikoulussa,
päivähoidossa ja koulussa ja teki perhekäyntejä.
Varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyötä teki ja partiotoiminnasta vastasi Ulla-Riitta
Kautonen. Leirejä oli useita, perhepyhäkoulu kokoontui ja aamunavauksia pidettiin.
Rippikoulutyö tavoitti koko ikäluokan ja riparileiri oli Varparannalla. Nuorisotyöhön
kuuluivat yläkoulun kouluhartaudet, kaksi koulukirkkoa, isoskoulutus ja erilaiset leirit, retket
ja tapahtumat. Partiotoiminta oli Enonkosken kunnan ja kappeliseurakunnan yhteistyötä. Uusi
sudenpentulauma aloitti toimintansa syksyllä ja varttuneempi seikkailijaryhmä jatkoi
toimintaansa. Partiota vetivät Ulla-Riitta Kautonen, Saara Muhonen ja Henna Rahkola.
Diakonissaksi tuli Sirpa Litmanen, joka teki diakoniatyötä myös Savonrannan
kirkkopiirissä. Enonkoskella hänen työparinsa oli Marja Hyvönen. Sirpa Litmanen piti
vastaanottoa. Vireässä diakoniatyössä erilaiset tilaisuudet, talkoot, kotikäynnit, retket,
leiripäivä, kirkkopyhä ja vanhustenkerho toivat iloa ja tukea monille. Yhteisvastuukeräys ja
muu vapaaehtoistyö sujui erinomaisesti. Diakonian ja muiden tahojen yhteistyötä kehitettiin
onnistuneesti.
Rikassisältöistä musiikkityötä johti kirkkomuusikko Maija Keskinen, jolla oli työtehtäviä
myös Savonlinnassa. Hän piti harjoituksia ja johti Enonkosken kirkkokuoroa, gospelryhmää,
mieslauluryhmää ja alakoulun lasten kuoroa. Kolme ensiksi mainittua musiikkiryhmää oli
aktiivisesti mukana messuissa ja alakoulun kuoro koulun joulujuhlassa kirkossa. Myös
hoivakodeissa esiinnyttiin. Musiikki näytteli erittäin tärkeää osaa gospelkirkossa,
kansanlaulukirkossa ja pyhäinpäivän messussa. Kirkossa oli useita konsertteja ja
musiikkitilaisuuksia. Maija Keskisen työhön kuuluivat myös jumalanpalvelukset, kirkolliset
toimitukset ja rippikoulutyö.
Kappeliseurakunnassa tuettiin tarmokkaasti lähetystyötä ja lähetyssihteerinä toimi Ulla-Riitta
Kautonen.
Yhtä nimikkolähettiä ja kolmea nimikkolähettiperhettä kannatettiin. Lähetykselle kerättiin
tukea peräti seitsemässä eri lähetyspiirissä. Lähetystyön hyväksi pidettiin talkoita, myyjäisiä
ja toripäivä. Järjestettiin myös lähetysleiripäivä, virkistyspäivä ja vierailuja.
Suntion tehtäviä hoiti Markku Äikäs ja häntä sijaisti Pirjo Äikäs. Kappelineuvostossa oli
aluekappalainen ja kuusi muuta jäsentä, puheenjohtajana Tiia Karosto. Kirkkovaltuuston
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varapuheenjohtaja Touko Ahokas oli mukana kokouksissa ja sihteerinä toimi Heli
Muhonen. Kappelineuvosto kokoontui kuusi kertaa.
Seurakuntaliitoksen vuoksi elämä ja työ kappeliseurakunnassa oli haasteellista.
Kappeliseurakuntalaisten, työntekijöiden ja luottamusmiesten oli opeteltava elämään ja
tekemään työtä uudessa Savonlinnan seurakunnan Enonkosken kappeliseurakunnassa.
Pekka Auvinen, aluekappalainen

KERIMÄKI
Vuosi 2013 oli ensimmäinen toimintavuosi seurakuntaliitoksen jälkeen. Kerimäen seurakunta
vietti vuonna 2012 375-vuotisjuhlavuotta ja jatkoi toimintaansa vuonna 2013 Savonlinnan
kappeliseurakuntana seurakuntaliitoksen päätösten perusteella. Kerimäki ja Punkaharju
liittyivät Savonlinna-Säämingin seurakuntaan kuntaliitoksen myötä (KL 3:3). Enonkosken
seurakunta liittyi vapaaehtoisen liitoksen myötä. Savonrannan kirkkopiiri muodostui
aikaisemman kuntaliitoksen kautta. Seurakuntaliitospäätöksen yhteydessä seurakunnan
nimeksi päätettiin Savonlinnan seurakunta entisen Savonlinna-Säämingin seurakunnan
sijasta. Liitosmallin (liittyneet seurakunnat liittyivät ”emäseurakuntaan”) ja kirkon asiaan
liittyvien säädösten mukaisesti Savonlinna-Säämingin kirkkoherrasta Sammeli Juntusesta
tuli laajentuneen seurakunnan kirkkoherra.
Liitoksen myötä liitosmalliksi päätettiin siis kappeliseurakuntamalli. Samalla seurakunnassa
toteutetaan liitosneuvotteluissa sovitulla tavalla myös työalamallia erityisesti lapsityön,
nuoriso- ja rippikoulutyön, diakoniatyön ja kirkkomusiikkityön osalta. Liitosneuvotteluissa
sovittiin, että kappelit vastaavat yleisestä seurakuntatyöstä aluekappalaisten johdolla.
Kaikkiaan seurakunnan organisaatiosta muodostui melko haasteellinen matriisiorganisaatio
Tukipalveluiden esimiehet ovat Savonlinnassa, samoin työalojen johtavat työntekijät.
Liitostilanteessa seurakuntavaalit toteutettiin ns. paperivaalina ja kirkkovaltuustoon (33
jäsentä kaikkiaan) tulivat Kerimäeltä valituiksi: Merja Immonen, Teija Litmanen, Riitta
Malinen ja Matti Mohell. Liitosseurakunnista kirkkovaltuustossa on Kerimäeltä 4,
Punkaharjulta 3 ja Enonkoskelta 2 jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Sari
Behm ja varapuheenjohtajaksi Touko Ahokas. Kirkkoneuvostoon tuli valituksi Merja
Immonen. Aluekappalaiset osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeudella. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Tuula Rasimus.
Kerimäen kappelineuvostoon valittiin: Toivo Loikkanen (pj), Tapani Hannonen (vpj),
Pirjo Juuti, Markku Laamanen, Teija Litmanen, Riitta Malinen, Matti Mohell, Marja
Sisko Nousiainen ja Poku Sihvonen. Kappelineuvoston jäseninä jatkoivat siis vuonna 2012
kirkkoneuvoston jäseninä toimineet. Sihteerinä toimi kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Kappelineuvosto valitsi neljä toiminnallista työryhmää: messu- ja maallikkotoiminnan,
kasvatustyön, lähetystyön sekä diakonian ja yhteisvastuun työryhmä.
Kappelineuvosto kokoontui seitsemän kertaa ja lisäksi marraskuulla pidettiin työryhmien
yhteinen ilta. Kappelineuvosto työskentelee ohjesääntönsä pohjalta. Siinä määritellään
muiden muassa kappelineuvoston tehtävät. Kappelineuvoston asiat käsitellään
kirkkoneuvoston tapaan kirjallisen esittelyn pohjalta. Tämä vaatii aikaa joten asia tulee
huomioida aluekappalaisen tehtäviä määriteltäessä.
Vuoden alkupuolella taloushallinnon henkilöstö siirtyi vaiheittain Savonlinnaan.
Talouspäällikkö Sylvi Monosesta tuli kiinteistöpäällikkö, toimistosihteeri Irja Auranto
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siirtyi työhön taloustoimistoon ja tiedotustoimistoon ja taloussihteeri Heikki Turtiainen
arkistojen järjestelytehtäviin. Entisen kirkkoherranviraston sijaan Kerimäelle jäi
seurakuntatoimisto, joka palveli työntekijän loma-aikoja lukuun ottamatta kolmena päivänä
viikossa (ma, ti, pe, 9-11, 11.30-14). Seurakuntatoimiston palvelu koettiin erittäin
tarpeelliseksi, kun muut toimistopalvelut hävisivät liitoksen myötä.
Henkilöstön osalta Kerimäelle jäi suunnilleen entinen henkilöstö taloushallinnon henkilöstöä
lukuun ottamatta. Henkilökunta kuitenkin väheni ja siinä tapahtui joitakin muutoksia.
Hautausmaan hoitajaksi siirtyi Savonlinnasta Ari Lundberg. Aikaisemman kokoaikaisen
vahtimestari-siivoojan tilalle palkattiin Kerimäen ja Punkaharjun yhteinen emäntä, jossa
tehtävässä aloitti Minna Männistö.
Vahtimestari-siivooja Helvi Mutikainen jäi eläkkeelle 1.8. alkaen ja lähetyssihteeri Eila
Niiranen 1.3. alkaen.
Irma Honkanen aloitti 1.3. Kerimäen ja Punkaharjun yhteisenä lähetyssihteerinä.
Aikaisemmin oman lähetyssihteerin työaika oli 72%. Seurakuntapastori Paula Hagel
irtisanoutui syksyllä ja marraskuulla tehtävässä aloitti Leena Paintola. Kirkkoherra Toivo
Loikkanen aloitti vuoden alussa aluekappalaisena (kappalaisen virassa) sekä viestinnän ja
lähetystyön teologina koko seurakunnassa. Hän toimii myös Savonlinnan alueen kirkon
henkisen huollon ryhmän (Hehu-ryhmä) toiminnasta vastaavana työntekijänä (HH1).
Henkilöstöluettelo on tämän kertomuksen lopussa.
Kappeliseurakunnan työntekijät osallistuivat omaan työkokoukseen kahdesti kuussa. Kaikki
seurakunnan työntekijät osallistuivat kerran kuussa ”kirkkoaamuun” ja suureen
työntekijäkokoukseen. Lisäksi työalojen työntekijät osallistuivat omien työalojensa
työkokouksiin. Aluekappalaiset ja työalojen vastaavat kokoontuivat noin kerran kuussa
lähiesimiesten kokouksiin. Kokousten määrä suuressa seurakunnassa lisääntyi työntekijöiden
kohdalla.
Seurakunnallinen toiminta säilyi liitoksesta ja historiallisesta muutoksesta huolimatta
suunnilleen ennallaan. Toimintavuoden merkittävin tapahtuma kappeliseurakunnan ja koko
seurakunnankin osalta oli Vaivaisukot Kerimäellä näyttely Isossa kirkossa. Näyttelyyn liittyi
monia oheistapahtumia. Sen järjestäjänä toimi Pelastakaa vaivaisukot ry ja Kerimäen
kappeliseurakunta toimi paikallisena kumppanina. Näyttely kokosi Isoon kirkkoon yli 40
maamme noin 130 vaivaisukosta. Näyttelyn suojelijoina toimivat arkkiatri Risto Pelkonen ja
emerituspiispa Eero Huovinen. Maahenki-kustantamo julkaisi näyttelyyn liittyen
taidekriitikko Otso Kantokorven toimittaman kirjan Vaivaisukkojen paluu. Näyttelyn
avajaisiin osallistui noin 500 henkeä ja kaikkiaan näyttelyyn tutustui tai kirkossa vieraili
kesän aikana noin 50 000 henkeä.
Lomarauhan julistamisen suoritti kesäkuulla emeritusarkkipiispa Jukka Paarma, joka
saarnasi seuraavana päivänä 16.6. Kerimäen Iso kirkko 165 vuotta juhlamessussa. Kerimäen
Iso kirkko vihittiin käyttöön helluntaina 11.6.1848. Talvikirkon vihkimisestä tuli
marraskuulla 60 vuotta ja messua vietettiin asian tiimoilta 10. marraskuuta. Koko
seurakunnan liitoksen juhlamessu vietettiin loppiaisena. Liturgina toimi rovasti,
aluekappalainen Toivo Loikkanen ja saarnaajana kirkkoherra Sammeli Juntunen.
Jumalanpalvelukset (63/6816, messuja 55/5507) ja toimitukset (142) hoidettiin oman
kappeliseurakunnan piirissä. Kirkollisia toimituksia oli: kasteet 34/600, vihkimiset 23/1390,
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hautaan siunaamiset 81/2879. Erityisjumalanpalveluksia (mm. laitosten ehtoolliskirkot) oli
34/1002.
Lisäksi oli runsaasti muita tilaisuuksia, kirkkopyhiä ja juhlia. Joissakin juhlissa toimittiin
yhteistyössä Kerimäen aluejohtokunnan kanssa.
Lapsityössä ryhmien määrä väheni hieman ja yhden työntekijän työpanos kohdistettiin
pääosin Savonlinnan toimintaan. Nuorisotyö, isoskoulutus ja rippikoulut hoidettiin pääosin
paikallisesti, kuitenkin osana koko seurakunnan toimintaa. Diakoniatyössä toimittiin edelleen
yhden työntekijän työpanoksella. Kanttori oli kesäkauden vuorotteluvapaalla, kesäkanttorina
palveli Anne Moilanen. Lähetyssihteeristä on edellä mainittu. Lähetystyön
nimikkosopimukset päivitettiin liitoksen myötä ja ne säilyivät aluksi ennallaan. Toiminta on
hieman vähentynyt aikaisempaan verrattuna eri syistä. Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin
kappeleiden osalta Itä-Savossa ja Puruvedessä. Niiden keskittämisestä vain yhteen lehteen
käytiin keskusteluja syksyllä.
Toimintavuonna Kerimäen kiinteistöt olivat kaikki käytössä. Tavisalossa pidettiin leirejä
entiseen tapaan. Syksyllä toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä päätettiin, että Metsolan
kiinteistö myydään vuoden 2014 aikana. Asiasta ei pyydetty kappelineuvoston lausuntoa.
Samaan aikaan asiaan valittu työryhmä valmisteli kiinteistöstrategiaa, joka käsitellään
keväällä 2014.
Toivo Loikkanen, rovasti, aluekappalainen

PUNKAHARJU
Punkaharjun kappeliseurakunnan ensimmäistä toimintavuotta Savonlinnan seurakunnassa
väritti keskittyminen perustoiminnan ylläpitämiseen ja seurakuntaliitoksen mukanaan
tuomaan muutokseen sopeutumiseen.
Muutos itsenäisestä seurakunnasta kappeliseurakunnaksi näkyi selkeimmin muutoksissa
kappelin alueella työskentelevän henkilöstön suhteen. Vuoden vaihteesta alkaen
toimistosihteeri Jaana Purhonen työskenteli kappelin seurakuntatoimistossa 2 päivää
viikossa, keskiviikkoisin ja torstaisin. Kirkkoherranviraston palvelut siirtyivät Savonlinnaan.
Aluksi seurakuntatoimiston aukiolojen selvä vähentyminen aiheutti runsaasti palautetta
seurakuntalaisilta, sekä lisäsi muun henkilöstön työtä, kun suljetun oven taakse tulleita
ihmisiä ohjattiin ja neuvottiin uuteen systeemiin. Toimistosihteerin oma puhelinnumero,
johon hän arkipäivisin vastaa millä työpisteellä tahansa, helpotti tilannetta selvästi. Yksin
työskentelyn lisääntymisellä oli vaikutuksia myös työntekijöiden, erityisesti
diakoniavastaanottojen, turvallisuuteen.
Lähetyssihteeri Irma Honkasen työaika väheni 35%:iin kappelin alueella, 65% työajasta hän
työskenteli Kerimäen kappelissa. Vt. talouspäällikkö Soile Luukkainen siirtyi tilinpäätöksen
valmistuttua palvelemaan koko seurakuntaa, ja määräaikainen virkasuhde päättyi 30.6.2013.
Taloustoimiston palvelut siirtyivät kokonaan Savonlinnaan. Syyskuun alusta emäntä-siivooja
Tarja Siitonen siirtyi emoseurakunnan emännän tehtävään. Ilman emäntää ja siivoojaa
selviydyttiin muun henkilöstön jouston varassa joitakin viikkoja, kunnes ostopalveluna
siivousta alkoi hoitaa Anna Kinnunen ja joulukuun alusta Kerimäen ja Punkaharjun
yhteisenä emäntänä (35-65%) aloitti Minna Männistö.
Aluekappalainen Marjaana Härkönen oli 1.2.-31.12.2013 osittaisella (40%) virkavapaalla
toisen tehtävän hoitamista varten. Eläkerovasti Jorma Silander hoiti sijaisuutta
toimituspalkkioperusteisesti lähinnä kirkollisten toimitusten, jumalanpalvelusten ja
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ehtoollishartauksien osalta. Pastori Leena Paintola sijaisti jumalanpalveluksissa joitakin
kertoja. Loppuvuodesta saatiin jonkin verran apua myös kaupungin papistolta, lähinnä
muutamien saarnojen osalta.
Muunkin henkilöstön toimenkuvissa muutos näkyi jonkin verran ja kokousten määrä
lisääntyi. Vaikka muutosvalmennusta, työnohjausta ja mahdollisimman ajantasaista
informaatiota oli saatavilla, alkoi työyhteisössä näkyä väsymystä varsinkin syyskaudella.
Asioiden avoin puhuminen ja mm. kirkkoherran vierailu työyhteisössä joulukuussa
rauhoittivat tilannetta.
Jumalanpalvelukset pidettiin säännöllisesti Punkaharjun kirkossa, poikkeuksena Savonlinnan
tuomiokirkossa vietetty yhteinen liitosjuhlajumalanpalvelus sunnuntaina 6.10. sekä 29.12.,
jolloin useiden peräkkäisten pyhien vuoksi jumalanpalvelus jätettiin viettämättä. Uutena
kokeiltiin syksyllä kuutamokirkkoa seurakunnan kesäkodilla; tuulisesta säästä huolimatta
jumalanpalvelukseen osallistui 29 hlöä. Kaksi rippileiriä pidettiin. Päivä- ja perhekerhot
toimivat normaalisti, syksyllä Vuoriniemen päiväkerhoryhmä lopetti toimintansa
ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi. Lähetystyössä tapahtumia oli entiseen tapaan.
Hautajaisia oli vuonna 2013 poikkeuksellisen paljon (75, vuonna 2012 56). Kinkerit jätettiin
pitämättä vuonna 2013 (lukuun ottamatta Vuoriniemen kesäkinkereitä, joissa keskityttiin
lähinnä Vuoriniemen seurakuntatalon tulevaisuuteen).
Koska seurakuntarakenteen muutos ja toiminnan turvaaminen uudessa yksikössä vaativat
voimavaroja, uusien toimintamuotojen, tapahtumien tai laajamittaisen kehittämistyön
aloittamiseen ei kertomusvuonna ollut resursseja. Toiminnassa pyrittiin keskittymään hyvään
perustyöhön ja jumalanpalveluselämään. Seurakuntalaisten vapaaehtoinen panos oli jälleen
ensiarvoisen tärkeää kaikessa seurakunnan toiminnassa.
Seurakuntalaisten palautteen perusteella uusi tilanne osana suurta Savonlinnaa aiheutti jonkin
verran huolta mm. toimistopalveluiden vähenemisen ja kiinteistöjen säilymisen suhteen.
Kappeliseurakunnan luottamushenkilöillä oli näissä asioissa merkittävä rooli asioiden esiin
nostamisessa ja tilanteen rauhoittamisessa. Esimerkiksi vaakalaudalla ollut Punkaharjun
Pappilansaaren kesäkodille suunniteltu leiritoiminta kesälle 2014 saatiin
luottamushenkilöiden hyvällä yhteistyöllä turvattua. Kappelineuvosto löysi uuden roolinsa
melko helposti, ja vaikka kuulemiskäytännöissä koettiinkin olevan toivomisen varaa,
kappelineuvosto hoiti tehtäväänsä monipuolisesti keskustellen ja seurakunnan toiminnasta
kappelin alueella innostuneesti huolehtien.
Marjaana Härkönen, aluekappalainen
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