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Hannu Jukola

#minun kirkkoni
– meidän kirkko
Seurakuntavaalit ovat joka neljäs vuosi ja niissä valitaan päättäjiä luotsaamaan seurakuntaa. Seurakuntavaalien teemana
vuonna 2018 on #minun kirkkoni. Mainoksissa kysytään millainen #minun kirkkoni on? #minun
kirkkoni rakastaa lähellä ja kaukana – kyllä. #minun kirkkoni tekee
hyvää – kyllä. #minun kirkkoni
laulaa ja julistaa – kyllä. Ehkä kysymyksen tulisi kuulua: kuinka
tuota hyvää tehdään #minun kirkossa? Millä arvoilla? Millä painopistealueilla?
Kuinka ja minne suuntaan
#minun kirkkoani Lappeenrannassa viedään, sen päättävät luottamushenkilöt yhdessä johtavien
viranhaltijoiden kanssa. Millaisia
päättäjiä sinä haluat #sinun kirkkosi asioista päättämään? Ehdokkaat ovat esillä, nyt on valinnan
aika. Lappeenrannan viidessä seurakunnassa: Joutseno, Sammonlahti, Lappee, Lauritsala ja Lap-

peenranta valitaan uusia päättäjiä.
Anna äänesi kuulua sen mukaan
millainen #sinun kirkkosi on.
Varsinainen äänestyspäivä on
sunnuntai 18.11.2018. Äänestyspaikkana tuolloin on kotikirkko
tai seurakuntakeskus. Sinun on
myös mahdollista äänestää ennakkoon ennakkoäänestyspaikoilla:
paikallisissa kaupoissa, kouluilla,
virastoissa etukäteen sovittuina
aikoina. Ennakkoäänestysviikko
on 6.–10.11.2018.
Seurakuntavaalien erityispiirre on, että äänestysoikeus on
16-vuotiailla. Kannustankin kaikkia nuoria äänestämään ja rakentamaan sitä tulevaisuuden omaa
kirkkoa.
Lappeenrannan seurakuntien
alueella pidetään samanaikaisesti kahdet vaalit. Jokaiseen seurakuntaan valitaan seurakuntaneuvosto, joka yhdessä kirkkoherran
kanssa johtaa paikallisseurakuntaa. Toisessa vaalissa äänestetään

Kuka saa
äänestää?
Seurakuntavaaleissa äänioikeutettu on 16 vuotta täyttänyt (viimeistään 18.11.2018) kirkon
jäsen.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta,
minkä jäseneksi hänet on merkitty 15.8.2018.
Seurakuntayhtymässä äänestetään jäsenet sekä seurakuntaneuvostoon (oranssi äänestyslappu)
että yhteiseen kirkkovaltuustoon
(valkoinen äänestyslappu). Katso
ehdokkaat samanvärisistä ehdokaslistoista!

yhteisen
kirkkovaltuuston
päättäjät. He käyttävät ylintä
päätösvaltaa seurakuntayhtymän asioista päätettäessä.
Käytä äänioikeuttasi ja valitse sellainen päättäjä, joka rakentaa #sinun kirkkoa hyvään
suuntaan. Äänestyspäätös on
sinun ja äänestämällä voit olla rakentamassa kirkkoa haluamaasi
suuntaan. On hyvä muistaa, että
lopulta kirkko ei ole sinun eikä
minun, ei edes päättäjien. Kyllä
kirkko on #meidän kirkko. Meidän kirkko on yhteisö, jossa erilaisista taustayhteisöistä tulevat
ihmiset, #minät, muodostavat kirkon ja yhdessä rakentavat kirkkoa
Lappeenrannassa.

Äänestä ennakkoon
6.11. — 10.11.2018!
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa
Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa
tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus
tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän
on hyvä ottaa etukäteen selville oman seurakunnan ehdokkaat ja heidän numeronsa.
Lisätietoja saat vaalien
verkkosivuilta www.seurakuntavaalit.fi tai www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Hannu Haikonen
kirkkoherra
Lappeenrannan seurakunta
yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja 1.1.2019 alkaen

Luottamushenkilöt rakentavat
seurakunnan tulevaisuutta
Seurakuntavaaleissa
valitaan
kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet eli luottamushenkilöt. He suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan
toimintaa sekä päättävät monista keskeisistä seurakunnan/seurakuntayhtymän hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista.

Luottamushenkilöt
päättävät
esimerkiksi
• seurakunnan kirkollisvero-
prosentista, talousarvioista ja
monista muista talousasioista
• rakennushankkeista
• avustuksista
• monista työntekijävalinnoista
ja uusista viroista
• seurakunnan toiminnan
painotuksista
• seurakunnan tilojen käytöstä
Luottamushenkilöt
äänestävät
myös kirkolliskokousvaaleissa eli
valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi
kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.
Sinä äänestäjänä vaikutat,
ketkä ovat päättämässä ja rakentamassa tulevaisuuden seurakuntaa.

Päätöksenteko seurakuntayhtymässä ja siihen
kuuluvissa seurakunnissa
Seurakuntaneuvosto
Seurakuntaneuvosto valitaan seurakuntavaalilla nelivuotiskaudeksi.
Seurakuntaneuvosto
johtaa
seurakuntayhtymään kuuluvan
seurakunnan toimintaa. Kukin
seurakuntaneuvosto
päättää
oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät.
Seurakuntaneuvoston
erityiseen toimivaltaan kuuluu
valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoiden vaalissa.

Yhteinen
kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkovaltuusto valitaan
seurakuntavaalilla nelivuotiskaudeksi.
Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymälle kuuluvissa asioissa.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja valitsee
jäsenet yhteiseen kirkkoneuvos-

Löydä lähin
äänestyspaikkasi
Koko ennakkoäänestysajan 6.11.
— 10.11. klo 9-18 avoinna olevat
pisteet:
• Lappeenrannan ja Lappeen
seurakunnat: keskusrekisteri,
Kirkkokatu 10, Lappeenranta
• Lauritsalan seurakunta:
Kauppalankatu 1,
Lappeenranta
• Sammonlahden seurakunta:
Hietakallionkatu 7,
Lappeenranta
• Joutsenon seurakunta:
Penttiläntie 5, Joutseno

➤ Lappeenrannan seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä kunkin
seurakunnan jäsenmäärän
mukaisessa suhteessa.
➤ Paikat tulevassa yhteisessä
kirkkovaltuustossa on jaettu
siten, että Joutsenosta valitaan 8, Lappeelta 9, Lappeenrannasta 16, Lauritsalasta 9 ja
Sammonlahdesta 9.
➤ Seurakuntaneuvostojen
koot ovat: Joutseno 12,
Lappee 12, Lappeenranta 14,
Lauritsala 12 ja Sammonlahti
12 jäsentä.

toon. Yhteinen kirkkovaltuusto
myös jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken. Yhteisen kirkkovaltuuston
erityiseen toimivaltaan kuuluu
valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoiden vaalissa.

Yhteinen
kirkkoneuvosto
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee

Tiistai 6.11.2018
• Nuijamaan seurakuntatalo,
Tassiantie 7, Nuijamaa;
klo 10-12
• Kimpisen lukio, Pohjolankatu
2, Lappeenranta; klo 11-13
• Lappeenrannan teknillinen
yliopisto, oppilaitospappien
työtila, Skinnarilankatu 34,
Lappeenranta; klo 11-14
• Kanavan liikuntakeskus,
Törömäentie 20, Lyytikkälä,
Lappeenranta; klo 13-15
• K-Supermarket Pirana,
Keskuskatu 4, Joutseno;
klo 14-18
• Partalan Siivapyöräkerhon lato,
Soskuantie 8, Lappeenranta;
klo 16-18

Keskiviikko 7.11.2018
• Vainikkalan seurakuntatalo,
Rikkiläntie 38, Vainikkala;
klo 10-12
• Lyseon lukio, Lönnrotinkatu 3,
Lappeenranta; klo 11-13
• Kesämäen Leipomon kahvio
(Kourula), Karankokatu 3,
Lappeenranta; klo 13-15
• Haapajärven kylätalo,
Vainikkalantie 765; klo 13-15
• Korvenkylän seurakuntakoti,
Harmaakalliontie 2, Rauha;
klo 15-18
• Pallon S-market, Satamatie 30,
Lappeenranta; klo 16-18

• Simolan koulu, Rikkiläntie
1292, Simola; klo 16-18

Torstai 8.11.2018
• Joutsenon tori, Joutseno;
klo 9-13
• Hujakkalan seurojentalo,
Väkeväläntie 2, Hujakkala;
klo 10-12
• Saimaan ammattiopisto
Sampo, Pohjolankatu 10-12,
Lappeenranta; klo 11-13
• Rikkilän Leipomon kahvio
(Uus-Lavola), Kivikkokatu 2,
Lappeenranta; klo 12-14
• Ylämaan kirkko, Koskentie 1,
Ylämaa; klo 13-15
• K-market Sammonlahti,
Korpikunnaankatu 1,
Lappeenranta;  klo 15-19
• K-Citymarket, Toikansuontie 4,
Lappeenranta; klo 16-18

Perjantai 9.11.2018
• Prisma, Puhakankatu 9-11,
Lappeenranta; klo 10-18
• Korkea-ahon koulu, Korkeaahontie 737, Lappeenranta;
klo 13-15
• K-market Lehmus,
Standertskjöldinkatu 6,
Lappeenranta; klo 14-19
• S-market Sammonlahti,
Orioninkatu 2, Lappeenranta;
klo 15-19
• Pulpin seurakuntatalo, Linjatie

11, Pulp; klo 15-18
• Lappeen koulu, Järviniitunkatu
2, Lappeenranta; klo 16-18

Lauantai 10.11.2018
• S-market Joutseno,
Keskuskatu 3, Joutseno;
klo 10-14
• S-market Lauritsala,
Itsenäisyydenkatu 19,
Lappeenranta; klo 11-16

Kotiäänestys liikuntarajoitteisille —
tee kotiäänestyspyyntö
viimeistään 2.11.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää ennakkoon kotonaan.
Hänen tai valitsemansa henkilön on tehtävä kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti
tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 2.11.2018 ennen
klo 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.
Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistoista ja vaalien

verkkosivuilta www.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi toimistot ovat avoinna 2.11.2018 klo 16 saakka.

Voit asioida
myös puhelimitse:
•
•
•
•
•

Joutseno 040 3126 701
Lappee 040 3126 602
Lappeenranta 040 3126 301
Lauritsala 040 3126 401
Sammonlahti 040 3126 501

Äänestä
vaalipäivänä
su 18.11.2018!
Mikäli haluat antaa äänesi
varsinaisena vaalipäivänä su
18.11.2018, voit tehdä sen
oman seurakuntasi kirkossa
• Joutsenon kirkko,
Penttiläntie 1, klo 11-20
• Lappeen Marian kirkko,
Valtakatu 35, klo 11-20
• Lappeenrannan kirkko,
Mannerheiminkatu 1,
klo 11-20
• Lauritsalan kirkko,
Kauppalankatu 1,
klo 11-20
• Sammonlahden kirkko,
Hietakallionkatu 7,
klo 11-20

Oranssilta listalta oranssille äänestyskortille ja valkoiselta listalta valkoiselle äänestyskortille.

kahden vuoden välein yhteisen
kirkkoneuvoston. Sen puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin tehtävään nimittämä seurakuntayhtymän seurakunnan kirkkoherra.
Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa,
hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja toimii yhteisen
kirkkovaltuuston valmistelu- ja
täytäntöönpanoelimenä. Se edustaa seurakuntayhtymää suhteessa
valtioon ja muihin viranomaisiin,
solmii seurakuntayhtymän sopimukset ja edustaa oikeudellisissa
toimissa. Yhteinen kirkkoneuvos-

➤ Seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan jäsenenä
äänestät kaksissa vaaleissa kahdella eri lapulla ja
kahdelta eri listalta. Valitset
ehdokkaasi oman seurakuntasi ehdokkaista — huomaathan,
että sama henkilö voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa,
mutta ehdokasnumero on eri!

to myös johtaa seurakuntayhtymän tehtäväksi annettuja seurakunnallisia työmuotoja.

Maa &
taivas

-podcastsarja

Kenen yhteiskunnassa tulisi puhua
rakkaudesta? Millainen olisi nuorten
näköinen kirkko? Onko Suomi
hyvin- vai pahoinvointivaltio?
Keskusteluissa pohditaan
kiinnostavien vieraiden kanssa
myös kristittynä olemista, kirkon
ydintä ja vallankäyttöä.

https://www.maajataivas.net/
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Joutsenon seurakunta, ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon

2

Jaakko
Arminen
maanviljelijä
yrittäjä

Leila
Korte
ostopalvelu
koordinaattori

6

10

Mika
Puronhaara
ammattisotilas

Ulla
Heimonen
sairaanhoitaja

7

Tuomo
Kuparinen
maanviljelijä
eläkeläinen

Ilkka
Pöyhönen
professori

3

11

Antti
Jarva
lääkäri

Seppo
Martikka
eläkeläinen

Kimmo
Reponen
eläkeläinen

4

8

12

Tutustu

5

Sami
Jokelainen
projektisuunnittelija

seurakuntasi
ehdokkaisiin:

9

Leena
Porthén
eläkeläinen

Ilkka
Tiimo
eläkeläinen

13

SEURAKUNTAVAALILIITE

Lappeen seurakunta, ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon

Niina
Ekholm
sosionomi

Juhani
Junnikkala
teknikko

2

7

12

Jarmo
Piispanen
opistoupseeri evp

Anneli
Heinola
eläkeläinen

3

8

Jukka
Kaipia
metsätalousinsinööri

13

Helena
Puustinen
toiminnanjohtaja

4

Eino
Heinola
agrologi

9

Veikko
Mustola
eläkeläinen

Jaana
Rikkinen
opettaja

14

Marja
Hovi
eläkeläinen

Jonne
Mustonen
opiskelija
valmentaja

5

10

15

Eeva
Serjomaa
metsätalousyrittäjä

Pilvi
Hyttinen
opiskelija
yrittäjä

https://vaalikone.seurakuntavaalit.fi/fi

Sari
Toikka
kauppatieteiden
maisteri

Asko
Skippari
yrittäjä

Joutsenon seurakunta, ehdokkaat seurakuntaneuvostoon

Seurakunta eläväksi

17

Lasse
Teräväinen
eläkeläinen
lehtori

18

19

Kari
Torikka
yhdistelmäajoneuvon
kuljettaja

Tiedätkö

6

mihin
seurakuntaan
kuulut?

11

Pauli
Pajunen
maa- ja metsätalousyrittäjä

16

Ilpo
Sientola
maatalousyrittäjä

Tarkasta
seurakuntasi verkossa:
www.seurakuntavaalit.fi/
mihin-seurakuntaankuulun-

seurakuntaneuvoston
ehdokkaat
oranssilta listalta.

Lappeen seurakunta, ehdokkaat seurakuntaneuvostoon

# minun kirkkoni Lappee

Tiesitkö?
Jaakko
Arminen
maanviljelijä
yrittäjä

Tuomo
Kuparinen
maanviljelijä
eläkeläinen

15

20

16

Ulla
Heimonen
sairaanhoitaja

Seppo
Martikka
eläkeläinen

21

Antti
Jarva
lääkäri

Leena
Porthén
eläkeläinen

17

22

18

Sami
Jokelainen
projektisuunnittelija

23

Mika
Puronhaara
ammattisotilas

19

Leila
Korte
ostopalvelukoordinaattori

Ilkka
Pöyhönen
professori

24

Lappeenrannan
seurakuntayhtymässä on

53jäsentä.
609

Niina
Ekholm
sosionomi

Heistä äänioikeutettuja
on yhteensä

44 666.

Jonne
Mustonen
opiskelija
valmentaja

20

28

Anneli
Heinola
eläkeläinen

21

29

Pauli
Pajunen
maa- ja metsätalousyrittäjä

Eino
Heinola
agrologi

22

30

Jarmo
Piispanen
opistoupseeri evp

Marja
Hovi
eläkeläinen

23

31

Helena
Puustinen
toiminnanjohtaja

Pilvi
Hyttinen
opiskelija
yrittäjä

Jaana
Rikkinen
opettaja

24

32

ENNAKKOÄÄNESTYS
6.-10.11.2018

Kimmo
Reponen
eläkeläinen

25

Pekka
Sihvonen
eläkeläinen

26

Ilkka
Tiimo
eläkeläinen

27

28

Sari
Toikka
kauppatieteiden
maisteri

Lasse
Teräväinen
eläkeläinen
lehtori

36

37

Kari
Torikka
yhdistelmäajoneuvon
kuljettaja

38

Heikki
Turunen
eläkeläinen
koneteknikko

5

# minun kirkkoni Lappee

Kirkkovaltuuston
ehdokkaat löytyvät
valkoiselta listalta ja

minun kirkkoni

14

Seurakunta eläväksi

Lauantai 27. lokakuuta 2018

VAALIPÄIVÄ
18.11.2018

Juhani
Junnikkala
teknikko

25

33

Eeva
Serjomaa
metsätalousyrittäjä

26

Jukka
Kaipia
metsätalousinsinööri

34

Ilpo
Sientola
maatalousyrittäjä

Veikko
Mustola
eläkeläinen

Asko
Skippari
yrittäjä

27

35
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Lauritsalan seurakunta, ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon

Minun kirkkoni

Annika
Bincl
asuntosihteeri

2

3

Hannele
Hanski
merkonomi

4

Unto
Kiljunen
lehtori

5

Panu
Kärri
markkinointipäällikkö

6

Juho
Liiri
taksinkuljettaja,
opiskelija

on lähellä

SEURAKUNTAVAALILIITE

Minun kirkkoni

Teuvo
Eskelinen
eläkeläinen

rakastaa

2

Ilosanoma Teille

Kaiken se kestää, kaiken se uskoo. Tuo mukanaan onnen ja luottamuksen,
mutta myös surun ja luopumisen. Rakkaus suurempaan ja iankaikkiseen
tuo toivoa. Se on kärsivän maailman muutosvoima, koskettaa syvältä ja
nostaa korkealle. Jokaisella on oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi.
Minkälainen on sinun kirkkosi?

Lauritsalan seurakunta, ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon

7

Keijo
Martikainen
freelancer toimittaja,
eläk.

8

Matti
Matikainen
KM luokanopettaja

9

Veikko
Muuronen
lääkintävahtimestari
eläk.

10

Juha
Rantalainen
lääkäri, lehtori

12

13

Vesa
Räsänen
rehtori, eläkeläinen

14

Tarja
Seppälä
varhaiskasvatuspäällikkö

Jorma
Telkkä
DI

15

11

Arto
Varis
eläkeläinen

18

16

MarjaRiitta
Turunen
luokanopettaja

Carita
Wegelius
sairaanhoitaja

Arto
Ylikotila
DI

VAALIPÄIVÄ 18.11.2018

19

Antti
Kuivanen
opiskelija

Lappeenrannan seurakunta, ehdokkaat seurakuntaneuvostoon

Eero
Moisio
eläkeläinen

20

28

Matti
Matikainen
KM luokanopettaja

21

Elina
Heiro
ylilääkäri, eläkkeellä

29

Veikko
Muuronen
lääkintävahtimestari,
eläk.

22

Tero
Hokkanen
liiketoimintapäällikkö, DI

30

Juha
Rantalainen
lääkäri, lehtori

Unto
Kiljunen
lehtori

23

31

Kalle
Rapi
Key Account Manager

24

Panu
Kärri
markkinointipäällikkö

32

Vesa
Räsänen
rehtori, eläkeläinen

4

Olli
Kuivalainen
professori

5

Päivi
LaaksoKuivalainen
markkinointipäällikkö

6

Pertti
Lallo
eläkeläinen

8

Petteri
Myllynen
luokanopettaja

9

Sirpa
NurkkalaKilpiäinen
lastenhoitaja

10

Juha
Nurmiainen
eläkeläinen

Seurakunta eläväksi

Vilma
Lehmusvaara
opiskelija

25

33

Tarja
Seppälä
varhaiskasvatuspäällikkö

26

Juho
Liiri
taksinkuljettaja,
opiskelija

34

Ilpo
Talikka
luokanopettaja EVP

11

13

Marja
Kukkonen
eläkeläinen

14

Ritva
Luostarinen
eläkeläinen

Aino
Voutilainen
lehtori

37

38

Carita
Wegelius
sairaanhoitaja

Arto
Ylikotila
DI

39

Ilosanoma Teille

uskoo

15

Ilman uskoa ei ole mitään. Se on henkilökohtaista ja
universaalia, samalla omaa ja yhteistä. Luottamusta
siihen, että on jotain suurempaa, joka kantaa. Kun
maailma ympärillä muuttuu, kirkko antaa turvaa.
Kuuntelee ja auttaa, vaikka oma usko horjuisikin.
Mihin sinä uskot? Minkälainen on sinun kirkkosi?

27

Keijo
Martikainen
freelancer toimittaja,
eläk.

Kerttu
Tuovinen
opiskelija

35

Lauritsalan seurakunta, ehdokkaat seurakuntaneuvostoon

Antti
Kuivanen
opiskelija

16

Olli
Kuivalainen
professori

17

18
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Lauritsalan seurakunta, ehdokkaat seurakuntaneuvostoon
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Missä sinun kirkkosi on?
Miten se toimii, mihin se panostaa?
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Seurakunta eläväksi

Kalle
Rapi
Key Account Manager

Kirkko on mäellä ja korttelin takana. Mukana ilossa ja surussa, syntymässä ja kuolemassa. Pyhänä ja arkena, juhlassa ja leipäjonossa. Mobiilissa
ja netissä – mukana elämässä.

Heikki
Roilas
lääkäri
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eläkeläinen
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kuvataiteilija AMK
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ehdokasta,
joista naisia 52 %
ja miehiä 48 %.

Seurakunta eläväksi
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Sammonlahden seurakunta, ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon
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AUTTAA

Seurakuntavaalit 2018
Vaalikeräys
Seurakuntavaalit 2018
Vaalikeräys
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ja syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa.

Kerättävät varat käytetään lasten ja nuorten
sekä naisten koulutukseen ja syrjäytymisen
ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa.

Tutustu

Martta
Hirvikallio
Ravintolapalvelu
työntekijä, eläk.

18

Toni
Kailio
Ennakkohuolto
tarkastaja

19

Sirkka
Rennola
Koulunkäyntiavustaja,
eläk.

seurakuntasi ehdokkaisiin:
https://vaalikone.seurakuntavaalit.fi/fi
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Tiina
AaltoHuhtinen
KM, opettaja

20

21

Antti
Erämo
Ympäristövastaava

Eija
Haiko
FM

22

Laura
Hiltunen
Controller

23

Joonas
Kaipia
Opiskelija

24

Keräysluvat:
Keräysluvat:
Manner-Suomi
voimassa
24.8.
- 31.12.2018,
myönnetty
24.8.2018,
Poliisihallitus.
Manner-SuomiRA/2018/731,
RA/2018/731, voimassa
24.8.
- 31.12.2018,
myönnetty
24.8.2018,
Poliisihallitus.
Ahvenanmaa
voimassa1.10.
1.10.
- 31.12.2018,
myönnetty
20.9.2018
Ahvenanmaan
maakuntahallitus.
AhvenanmaaÅLR
ÅLR2018/7497,
2018/7497, voimassa
- 31.12.2018,
myönnetty
20.9.2018
Ahvenanmaan
maakuntahallitus.

Meidän kirkkomme

Mirja
Koppo
Lähihoitaja

25

26

Eveliina
Lohko
Palvelupäällikkö

27

Risto
Manninen
Opistoupseeri, evp

Pankkitoimihenkilönä uransa tehnyt Nyky Vanhanen patistaa perheensäkin äänestämään seurakuntavaaleissa.

Aikakauden päätös
Nyky Vanhanen jättää
luottamushenkilön tehtävät
taakseen vuoden lopussa.

Sammonlahden seurakunta, ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon Seurakunta – yhteisvastuun yhteisö
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MINUN KIRKKONI
TOIVOO

Nyky Vanhanen on istunut viimeiset
kaksi nelivuotista kautta luottamushenkilönä Sammonlahden seurakuntaneuvostossa. Hänellä on myös kokemusta
yhteisestä kirkkovaltuustosta jäsenyyden ja varajäsenyyden muodossa. Monessa mukana oleva Vanhanen on toiminut myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintätyöryhmän puheenjohtajana.
— Kun aikanaan aloin ehdokkaaksi,
en yhtään tiennyt, mitä se tuo tullessaan, Vanhanen nauraa.
Tehtäviä löytyy hänen mukaansa yhtä runsaasti kuin luottamushenkilöltä
tahtoa ja halua.
— Tavallisena seurakunnan jäsenenä
sitä ei tiedä, miten paljon sen toimintaan sisältyy.
Seurakuntaneuvostossa Vanhanen
on kokenut voivansa vaikuttaa asioihin.
— Kokouksissa on tietysti valmiit esityslistat, mutta jos huomaa itse jotain,

mitä voisi tehdä eri tavalla tai mitä voisi
uudistaa, voi äänensä tuoda kuuluviin.
Luottamushenkilöajaltaan Vanhasen
mieleen on jäänyt etenkin sunnuntain
jumalanpalvelusten toteutuksiin osallistuminen.
— Se on ollut vaikuttavaa ja kunniatehtävä, kun on saanut lukea jumalanpalveluksessa jotain.
Hän kokee tärkeänä, että ihmiset
käyttävät äänioikeuttaan seurakuntavaaleissa.
— Jos olet kirkon jäsen ja maksat siitä kuitenkin sen kirkollisveron, sinulla
on oikeus, ei velvollisuus vaan oikeus
siihen, että saat mennä vaikuttamaan ja
äänestämään.
Pois jääminen seuraavista vaaleista
oli pitkän harkinnan tulos.
— Olen mukana niin monessa yhdistyksessä ja toiminnassa, että ajattelin antaa nuoremmille sijaa. Tuntui, että nyt on hyvä aika luopua.
Atso Suopanki
viestintäsihteeri
Lappeenrannan seurakuntayhtymä

Toivo auttaa uskomaan parempaan,
oikeudenmukaisempaan maailmaan.

28

Reijo
Mustonen
Rakennusinsinööri

29

Ritva
Mällinen
Lähihoitaja, eläk.

30

Kaarina
Pesonen
Lastenlääkäri, eläk.

Jami
Peuhkuri
Opiskelija
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Meretta
Söderlund
Opiskelija
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Sammonlahden seurakunta, ehdokkaat seurakuntaneuvostoon
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Päivi
Turbel
Lastenhoitaja

34

Virpi
Ulmanen
DI, toimitusjohtaja

35

Tuomo
Lindh
TkT, tutkijaopettaja

Seurakunta – yhteisvastuun yhteisö

Kolmannes nykyisistä luottamushenkilöistä on
sitä mieltä, että kirkon tärkein tehtävä
on heikoimpien auttaminen.*
Luottamushenkilöt vaikuttavat siihen,
miten rahat seurakunnassasi jaetaan ja
minkälaista toimintaa järjestetään.
Talouden tiukentuessa pitää tehdä päätöksiä.
Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit.
Minkälainen on sinun kirkkosi?
Äänestyspaikat ja vaalikone:
seurakuntavaalit.fi

ENNAKKOÄÄNESTYS
6.-10.11.2018

36

Martta
Hirvikallio
Ravintolapalvelu
työntekijä, eläk.
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38

Sirkka
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Koulunkäyntiavustaja,
eläk.

VAALIPÄIVÄ
18.11.2018
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Atso Suopanki

Kerättävät varat käytetään lasten ja nuorten sekä naisten koulutukseen

Tuomo
Lindh
TkT, tutkijaopettaja

SEURAKUNTAVAALILIITE

ENNAKKOÄÄNESTYS 6.-10.11.2018
ÄÄNESTYSPÄIVÄ 18.11.2018

* Lähde: Kirkon tutkimuskeskus

MINUN KIRKKONI
MINUN KIRKKONI
USKOO
USKOO
Äänestämällä voit vaikuttaa oman seurakuntasi toimintaan. Minkälainen on
sinun kirkkosi? Äänestyspaikat ja vaalikone: seurakuntavaalit.fi

ENNAKKOÄÄNESTYS 6.-10.11.2018

I

VAALIPÄIVÄ 18.11.2018
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pyhäinpäivä

Oletko menettänyt läheisesi
kuluneen vuoden aikana?

Kutsumme Sinut pyhäinpäivän
messuun Lappeenrannan kirkkoihin

Pyhäinpäivän messuissa muistamme viime pyhäinpäivän jälkeen
poisnukkuneita läheisiänne lukemalla heidän nimensä omaisten
luvalla, sekä sytytämme kynttilän heidän muistokseen.
Olet lämpimästi tervetullut yhteiseen muistamishetkeen!
Kussakin kirkossa muistamme kyseisen seurakunnan vainajia.
Lappeen, Lappeenrannan, Lauritsalan ja Sammonlahden
seurakunnat järjestävät messun jälkeen kirkkokahvit.

Pyhäinpäivän messut Lappeenrannan
ev.lut. kirkoissa lauantaina 3.11.
Lappeen seurakunta

klo 10 Lappeen Marian kirkko, Valtakatu 35
klo 10 Nuijamaan kirkko, Tassiantie 9
klo 10 Ylämaan kirkko, Koskentie 1

Lappeenrannan seurakunta
klo 18 Lappeenrannan kirkko,
Mannerheimintie 1

Lauritsalan seurakunta

klo 18 Lauritsalan kirkko, Kauppalankatu 1

Sammonlahden seurakunta

klo 10 Sammonlahden kirkko,Hietakallionkatu 7

Iltakirkko Joutsenon seurakunnassa
klo 18 Joutsenon kirkko, Penttiläntie 1

Minun kirkkoni

uudistuu
Maailma muuttuu ja me sen mukana. Ja sitten on kirkko.
Mihin suuntaan haluaisit sitä muuttaa? Kirkko kuuntelee
kaikkia, mutta vain toimimalla voit vaikuttaa sen
tulevaisuuteen.
Minkälainen on sinun seurakuntasi?

Pyhäinpäivä
— pyhien yhteys
Pyhäinpäivän kaunis ja koskettava tapa on lukea kirkoissa edellisestä pyhäinpäivästä tähän hetkeen kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja sytyttää heille
muistokynttilä.
Pyhäinpäivällä on pitkät perinteet.
Nykyiseen pyhäinpäivään on sulautunut yhteen kaksi aiempaa juhlapäivää:
kaikkien pyhien päivä ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä. Muistelun kohteena ovat sekä kaikki kristikunnan marttyyrit että muut Kristus-uskossa kuolleet.
Mutta on huomattava, ettei sana ”pyhä” viittaa vain kuolleisiin. Jokainen Kristuksen oma on pyhä. Uskontunnustuksen
mukaan pyhät muodostavat yhteyden, johon voimme näkymättömästi liittyä.
Ilmestyskirjassa (21: 1-4) kerrotaan
Johanneksen näystä:
Minä näin uuden taivaan ja uuden
maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta
ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta
Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin
morsian, joka on kaunistettu sulhasta
varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: ”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä!
Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee
hänen kansansa. Jumala itse on heidän
luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa
ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä
vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut!
Teksti kuvaa profeetallista näkyä,
jonka toteutuminen on edessäpäin. Sitä kohti kristityt saavat kulkea turvallisin mielin. On turvallista muistokynttilän tai kaunistetun haudan äärellä tapailla virren sanoja:
”Rauhan saivat pyhät Herran, jotka
kerran taistelivat päällä maan.
Kun me heitä muistelemme, kaipailemme sinne taivaan kunniaan.” (virsi
146:1)
Pyhäinpäivässä ajallinen ja rajallinen
ja toisaalta ikuinen ja rajaton koskettavat toisiaan. Näin tapahtuu aivan erityisellä tavalla kasteessa, jossa Jumalan sana ja puhdas vesi muodostavat ”pelastuksen lähteen.”
Toinen vastaava yhteys on ehtoolli-

sessa, jossa Jeesuksen kehotus ja ehtoollisaineet tuovat ikuisuuden konkreettisesti koskettavaksemme.
Ehtoollispöydässä näkyvä ja näkymätön seurakunta ovat yhtä aikaa läsnä,
niin kuin ne ovat vahvasti mielessämme
pyhäinpäivän kauniissa hetkissä kirkoissa ja kirkkomailla, Jumalan puistoissa.

Pyhäinpäivän virsi
146 kuvaa ihmisen
ajan taivalta matkana.
Kasteessa Jumala itse toimii pesten
meidät puhtaaksi synnin vallasta. Ehtoollisessa alttarille saapuvat ja meitä ennen eläneet ehtoollisvieraat ovat saman
pelastavan salaisuuden äärellä, Kristusta vastaanottamassa. Kirkon tai haudan
muistokynttilän liekki kertoo ikuisesta kirkkaudesta, joka vallitsee Jumalan
luona; sytytämme kynttilämme tässä hämärässä maailmassa, mutta saamme olla
matkalla kirkkautta kohden.
Mozartin Requiemin (sielunmessun)
teksti lausuu:
Elämääsi, Jeesus, muista, syypää oon,
mutt` älä suista yöhön yhtä tuomituista.
Väsyksiin kun etsit mua, vaikka risti
painoi sua: älä työs` suo hukkaantua.
Eessä seison koston Herran: armoasi
rahdun verran anna tuomitessas kerran.
1700-luvun teksti päättyy:
Ikuinen lepo anna heille, Herra,
ja ainainen valkeus loistakoon heille
sinun pyhiesi kanssa iäti,
sillä sinä olet hyvä!
Pyhäinpäivänä meillä on mielessämme
ennen meitä eläneitä, joita me kaipaamme, sukulaisia ja ystäviä, äskettäin kuolleita ja jo ammoin sitten keskuudestamme pois kutsuttuja. On heitä, jotka ovat
lähteneet tästä ajan elämästä pitkän sairauden tai korkean iän uuvuttamina ja
heitä, joiden kuolema on tullut ennalta
arvaamatta, kaikki yllättäen. On heitä,
joiden kohdalla olivat totta Jaakko Löytyn laulun sanat:

”Silmien eessä ihmeenä aukes
maisema taivaallinen. Voimattomaksi pimeyskin raukes, nähdä
kun sain valkeuden.”
He ovat jo katselleet ihmeellistä taivaan maisemaa — usein ummistettujen silmäluomien liike on
jo pysähtynyt, mutta uskon silmät
ovat nähneet kauas.
Mutta on myös heitä, joiden
kuolema on ollut tyystin toisenlainen. Saattajille on jäänyt suuri
joukko avoimia kysymyksiä, joiden edessä mieli on ollut täynnä
tuskaa, hiljaista tyhjyyttä ja suuria
kysymysmerkkejä.
Pyhäinpäivän virsi 146 kuvaa
ihmisen ajan taivalta matkana.
Vaellus ei ole helppo, vaan se tuo
ajoittain itkun tullessaan tai painaa
”maahan saakka”.
Heprealaiskirjeen kirjoittajan sanoma on lohdullinen ja rohkaiseva:
”Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he
eivät saaneet; he olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä
iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä…
he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata.”
Pyhäinpäivään kuuluva lupaus Jumalan uudesta taivaasta ja uudesta maasta onkin lopulta ilon sanoma. Sen ymmärtäminen hämärtyy, kun usein katselemme edessä näkyvää tietä kyynelten lävit-

Jarkko Lavaste

Kokoamme Sammonlahdessa
ma 5.11. alkavaa sururyhmää

Ilmoittaudu
mukaan

Merja Saalasti
040 3126 208

SEURAKUNTAVAALILIITE

Jaana Svinhufvud
040 3126 521

➤ Pyhäinpäivä on säilyttänyt
Suomessa asemansa vainajien
muistopäivänä. Suomalaisilla
on silloin tapana muistaa edesmenneitä rakkaitaan ja viedä
näiden haudoille kynttilöitä ja
seppeleitä. Tapa yleistyi toisen
maailmansodan jälkeen, ja
se on jäänyt meille vahvaksi
perinteeksi. Pyhäinpäivä on
myös neljänneksi suosituin
kirkossakäyntipäivä viimeisten, vuoden 2015 tilastojen
mukaan.
➤ Tänä vuonna pyhäinpäivää
vietetään lauantaina 3.11. Pyhäinpäivää vietetään aina sinä
lauantaina, joka osuu 31.10. ja
6.11. väliseen aikaan.
➤ Myös monissa seurakunnissa pyhäinpäivän hartaus-

hetkessä muistetaan vuoden
aikana kuolleita seurakuntalaisia ja sytytetään kynttilä
heidän muistolleen.
➤ Pyhäinpäivässä yhdistyy
kaksi keskiaikaista juhlaa:
alun perin marttyyrien muistoksi vietetty kaikkien pyhien
muistopäivä sekä kaikkien uskovien vainajien muistopäivä.
➤ Pyhäinpäivään on toisen
maailmansodan jälkeen
liittynyt myös kekri eli vanha
suomalainen sadonkorjuujuhla.
Nykyään meillä on yleistynyt
myös halloweenin vietto,
johon kuuluvat kurpitsalyhdyt, naamiaiset ja karkkeja ja
kepposia jakavat lapset.

Haluaisitko
kynttilän
palavan läheisesi
haudalla
Pyhäinpäivänä?
Jos sinulla itselläsi ei ole mahdollisuutta käydä haudalla
Pyhäinpäivänä 3.11., niin seurakunnan nuoret

- Kirkon viestintä -

voivat viedä kynttilän puolestasi
Lappeenrannan hautausmaille.

se, kuten usein kuoleman todellisuuden kohdattuamme tapahtuu.
Suru, järkytys, kipu, kaipaus, ikävä; kaikki ne voivat tuoda kyyneleet silmiimme — ja niin on hyvä.
On hyvä itkeä, kun joku läheinen
ja kallisarvoinen on pois elämästämme. On lupa kaivata ja surra.
On lupa sanoa, että on ikävä.
Mutta ikävä ei ole kristityn elämän ikuisesti voittava todellisuus,
vaan Jumalan valtasuuruus, joka

luo kerran kaiken ajallisen yli ikuisesti kestävää uutta.
Pyhäinpäivän virsi päättyy matkalaisen perillepääsyyn:
Auta, milloin täältä lähden,
haavais tähden
pyhäin joukkoon joutumaan
(pääsemään).
Juha Eklund
kirkkoherra
Sammonlahden seurakunta

Ristikankaan kappelin
urut 60 vuotta
Tänä syksynä tulee kuluneeksi 60
vuotta kappelin urkujen valmistumisesta.
Urkujen hankinta aloitettiin jo
ennen kappelin valmistumista, sillä jo 19.4.1955 päätti kirkkovaltuusto tilata urut. Ne tilattiin Kangasalan Urkutehtaalta ja niissä on
kahdeksan äänikertaa. Tehtaan silloinen teknillinen johtaja Erkki
Valanki suunnitteli urut ja niiden
tarkastuksen suoritti professori
Taneli Kuusisto.
Urut otettiin käyttöön vuoden
1958 kuluessa ja ne sopivat äänitykseltään sekä ulkoasultaan hyvin
Ristikankaan kappelin miljööseen.
Kappelin akustiikasta kerrotaan:
”Harvinaisen hyvän akustiikan ansiosta on siellä puhujan helppo pu-

hua ja kuulijan helppo kuunnella.
Soitto ja virrenveisuu tulevat tällaisen herkän akustiikan keskellä
mahdollisimman eläviksi.”
Kappelin alkuvuosikymmeninä
siellä pidettiin myös säännöllisesti jumalanpalveluksia ja iltakirkkoja, joten urut ovat saaneet palvella
seurakuntalaisia varsin runsaasti ja
monipuolisesti.
Sunnuntaina 4.11. klo 15 Ristikankaan kappelissa on musiikkihetki, jossa kuullaan siunaustilaisuuksien urkumusiikki ja lauluja. Kanttori Jarkko Lavaste soittaa urkuja ja laulaa. Puheen pitää
rovasti Mikko Ojanen.
Jarkko Lavaste
kanttori
Lappeenrannan seurakunta

Ota yhteyttä viimeistään ma 29.10.
puh. 040 3126 307 Reetta Karjalainen
puh. 040 3126 330 Maarit Berg
etunimi.sukunimi@evl.fi
Hinta: 10 €
(sis. kynttilän, paloaika n. 60 h )
Maksulla tuemme seurakuntien
nuorten lähetysmatkaa
Avinurmeen, Viro, kesällä 2019
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isänpäivä

Atso Suopanki

Muista
isää
Isänpäivän alla yhteiset
hetket isäni kanssa
palaavat mieleeni.
Olen pieni lapsi ja makaan olohuoneen sohvalla isäni sylissä. Nauran
hysteerisesti, kun tämä kutittelee
minua.
Olen ala-asteikäinen ja pelaan
kaverini kanssa pihallamme krokettia. Tamppaamme mailoillamme nurmikkoa saadaksemme pallon tasaisemmalle alustalle, kunnes isäni jyrähtää häpeäkseni ulko-ovelta jotain nurmikon pilaamisesta.
Olen yläasteella, eikä kenenkään taskussa ole vielä Nokiaa. Palaan ystäväni luota kotiin myöhään
illalla. Riita huolissaan olleen isäni kanssa loppuu, kun hän kysyy
jonkin dialogin kautta, makaisinko mieluummin kuolleena jossakin
katuojassa ja vastaan uhmakkaasti ”kyllä”. Ääni särkien hän sanoo:
”Minä rakastan sinua” ja poistuu
paikalta. Jään seisomaan huonee- Jouni Suopanki Kuusamon Suurpetokeskuksessa 16.7.2007.

le, ettei halua jatkaa enää hoitoja.
Vaimoni kesäloman päättyessä palaamme kotiimme. Lähtiessäni näen isäni viimeisen kerran. Hän
istuu sänkynsä laidalla uupuneen
oloisena. ”Nähdään taas”, sanon.
Syyskuisena viikonloppuna totean isälleni puhelun päätteeksi soittavani taas maanantaina. En muista tehdä sitä ja päivää, paria myöhemmin isäni tila heikentyy, eikä
hän ole enää tajuissaan. Juuri kun
olen lähtemäisillään vaimoni kanssa lapsuudenkotiini, äitini soittaa ja
kertoo isäni kuolleen. Perille päästyämme pidämme hautaustoimistolla hartaushetken. Minä, vaimoni ja äitini käymme kukin vuorollamme isäni luona. Silitän hetken
tämän poskea.
Äitini kertoi myöhemmin isäni
harmitelleen sitä, ettei ehtinyt nähdä poikiensa jälkikasvua. Isoveljeni
sai esikoisensa isän kuolemaa seuraavana vuonna, minä sitä seuraavana. Tyttäreni sai kolme ja puoli
vuotta myöhemmin pikkusiskon.
Muistan kertoa rakastavani heitä
ja otan päivittäin kuvia molemmista. Kun kuopus kasvaa, voin näyttää hänellekin kuvia ja videoita nyt
taivaan kodissa asuvasta isoisästä.
Kun aika jättää meistä, elämme
lapsiemme muistoissa. Pidetään
huoli siitä, että muistot ovat hyviä.

seeni äimistyneenä sanoista, joita en muista kuulleeni isäni suusta
tuota ennen tai sen koommin.
Opintoni ovat loppusuoralla ja
olen päässyt mukaan työelämään.
Takuuaikana hajonnut kannettava
tietokoneeni on ollut jo viisi viikkoa huollossa. Viimeisimmän tiedon mukaan se on lähetetty Saksaan. Tämä ei kelpaa isälleni, joka
kertoo soittavansa takuuhuoltoon.
Vähän myöhemmin hän ilmoittaa
minulle, että huollosta lähetetään
uusi kone rikkoutuneen tilalle.
Vietämme häitäni. Runoilua harrastava isäni on kirjoittanut häävalssin sanat, jotka hän on toivonut
hääbändin esittävän. Bändi ei koe
voivansa auttaa asiassa näin viime
hetkellä, joten päädyn esiintymislavalle laulamaan sanat mikrofoniin päästäni keksimälläni sävelellä
bändin pitäessä lounastaukoa. Isäni
lauloi itse uudet lyriikat seuraavana vuonna pidetyissä veljeni häissä,
tuolloinkin ilman säestystä.
Loppuvuodesta 2010 äitini ilmoittaa tekstiviestillä, että isäni iho on muuttunut kellertäväksi. Syyksi paljastuu haimasyöpä.
Kun menen vaimoni kanssa viettämään kotiin joulua, järkytyn aiemmin pyöreän isäni nopeasta laihtumisesta. Seuraavana kesänä vietän runsaasti aikaa kotona ja otan
isästäni ahkerasti kuvia ja videoita. Käyn hänen kanssaan Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa ja
kuuntelen, kun hän kertoo lääkäril-

Atso Suopanki
viestintäsihteeri
Lappeenrannan seurakuntayhtymä

Isänpäivälounas ja kahvit

su 11.11. klo 11.30–13 Sammonlahden
kirkolla, Hietakallionkatu 7
Menu: silli, porsaanpaisti, sienikastike, perunat
salaatein ja lisukkeineen. Jälkiruokana marjakiisseli.
Hinta: aikuiset 12 €, lapset 2–10 v. 6 €.
Täytekakku ja kahvi 3 € tai mehu 1,5 €.
Martat avustavat, tuotto nimikkolähettien
työn tukemiseen.

minun kirkkoni

Kysyttävää vaaleista?
•
•
•
•
•

Joutsenon seurakunta: Arja Partanen, p. 040 3126 701
Lappeen seurakunta: Seija Niemi, p. 040 3126 602
Lappeenrannan seurakunta: Anne-Mari Välikauppi, p. 040 3126 301
Lauritsalan seurakunta: Helena Hienonen, p. 040 3126 401
Sammonlahden seurakunta: Jennileena Hämäläinen, p. 040 3126 501

Seurakuntayhtymän viestintä:
• viestintäpäällikkö Eija Fabritius, p. 040 3126 818
• viestintäsihteeri Atso Suopanki, p. 040 3126 821
sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi

Seurakuntavaalit 2018 -liite
julkaisija
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
päätoimittaja
Mikko Ojanen
toimitussihteeri
Eija Fabritius
puh. 040 3126 818
eija.fabritius@evl.fi
Kirkkokatu 10 A, PL 45
53101 Lappeenranta

Ota yhteyttä, me seurakuntayhtymässä
palvelemme mielellämme.
Seurakuntavaalit verkossa:
www.seurakuntavaalit.fi
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
https://www.facebook.com/lappeenrannanseurakunnat/
https://www.facebook.com/kirkkosuomessa/

https://twitter.com/lprseurakunnat

27.10.2018

toimitusneuvosto
Eija Fabritius, Atso Suopanki, Keijo Martikainen,
Mikko Ojanen, Päivi Pokkinen ja Marja Talikka
Lehti jaetaan maksutta kaikkiin
kotitalouksiin Lappeenrannassa.
Painosmäärä 46 000.
Joulunumero ilmestyy 24.11.2018.
Lehteen tulevat aineistot voi toimittaa osoitteeseen
eija.fabritius@evl.fi 13.11.2018 mennessä.

kannen kuva
Kirkon kuvapankki / Juuso Westerlund

paino
Kaakon Viestintä Oy, Kouvolan paino

ilmoitusmyynti: Kaakon viestintä oy / Mediamyynti etelä-karjala
Monica Andersson
puh. 044 454 0629
Hanna Ukkola
puh. 040 643 1962
Eija Imeläinen
puh. 040 357 7763
Maarit Vento
puh. 040 554 0036
Päivi Imeläinen
puh. 040 554 0037
myyntijohtaja
Anja Leiniäinen
puh. 040 746 4332
Marja Niemikoski
puh. 044 738 1417
Anu-Riikka Poutala puh. 040 707 5107
sähköpostiosoite
Ritva Toikka
puh. 040 668 4549
etunimi.sukunimi@kaakonviestinta.fi

