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PAASTONAIKA TOI PAASTON AJAN JA POIKKEUSTILAN
Tahdoimme sitä tai emme, sattumalta (?) ajoittui juuri kirkollisen, pääsiäiseen valmistavan paastonajan vaiheisiin meitä jokaista koskeva,
monesta luopumisen ja pidättäytymisen aika. Mitään henkiseen tai
hengelliseen liittyvää tarkoitusta en halua nähdä tämän kaiken olevan ajamassa edes välillisesti, mutta onhan tässä toki jo havahduttu.
Voi olla, että jälkikäteen ehkä huomaamme tämän kokemuksen
avanneen jotain myönteistäkin elämästä.
Silti – ja juuri sen vuoksi! - toivotan seura- ja seutukunnalle siunattua
kärsivällisyyttä, hyvää mieltä ja silmää sille, mikä täällä on hyvin
myös ahtaina aikoina: HYVÄÄ, TOISENLAISTA PÄÄSIÄISTÄ!
Nythän mennään joka tapauksessa jo kovasti kohti kevättä, Jumalan
lumoavan luomistyön ilmeisintä aikaa sittenkin!
Jarmo Paananen,
kirkkoherra

JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Seurakuntalaisille avoimia jumalanpalveluksia ei poikkeustilan vuoksi toistaiseksi toimiteta. Palvelukset pidetään silti pyhäpäivisin Tervon (klo 10) ja/tai
Vesannon (klo 13) kirkoissa.
Viestin ilmestyessä tiedossa olevat, Niiniveden kirkoissa toimitetut/toimitettavat palvelukset, jotka löydät Niiniveden seurakunnan Facebook-sivuilta ja
YouTube-kanavalta:
 Kiirastorstain palvelus 9.4. klo 19 (Tervon kirkko)
Niinivaara-Koskell, Pirinen, Virta
 Pitkäperjantaina 10.4. klo 15 Kristuksen kuolinhetken hartaus (Vesannon kirkko), Paananen, Virta
 Pääsiäisaamuna 12.4. klo 10 jumalanpalvelus (Vesannon kirkko),
Niinivaara-Koskell, Pirinen, Virta
 Toisena pääsiäispäivänä 13.4. klo 12 jumalanpalvelus
(Vesannon kirkko),
Paananen, Niinivaara-Koskell, Pirinen, Virta
(Aki Virran viimeinen työpäivä)
Lisäksi löydät sivuiltamme Palmusunnuntain pyhäkoulun sekä Tervon kirkossa kuvatun Pääsiäisvaelluksen.
Myöhemmistä palveluksista tiedotetaan
erikseen Sisä-Savon lehdessä, kirkon ja
seurakuntatalojen ilmoitustauluilla, em.
Facebook-sivustolla ja seurakunnan internet-sivuilla (toistaiseksi os.
www.vesannonseurakunta.fi - Niiniveden
seurakunnan omien kotisivujen avautumisesta tiedotetaan niin ikään erikseen).
Seurakunnan kirkot ovat käytettävissä yksityistä hiljentymistä ja mahdollista
keskusteluapua varten siitä erikseen
pappien kanssa sovittaessa ja myös arkipäivisin – ajankohdasta riippumatta palvelemassa ovat myös seurakunnan muut
työntekijät, ja vastaamme yhteydenottoihin
myös ns. normaalin työajan ulkopuolella.

Salmen ja Akin tervehdykset:
Kiitos hyvät ystävät reilusta yhdeksästä vuodesta, jotka sain palvella seurakuntamestarin,- emännän ja toimistosihteerin virassa Tervon seurakunnassa
ja nyt vähän aikaa isommassa Niiniveden seurakunnassa.
Työni on ollut monipuolista ja siksikin mieleistä. Virkani lakkaa huhtikuun lopussa, mutta vallitsevan poikkeustilan vuoksi uutta seurakuntamestaria ei ole
vielä valittu, niinpä jatkan toistaiseksi tarvittaessa seurakunnan palveluksessa.
Pääsiäisajan tilaisuudet on peruttu, mutta ei Pääsiäistä. Olemme kodeissamme , eikä ovet avaudu vieraiden tulla luoksemme. Jeesus tuli pelkäävien
opetuslasten luo lukittujen ovien läpi ja sanoi – Rauha teille! Samoin hän haluaa tulla luoksemme myös tänä pääsiäisenä tuoden rauhan ja ilon.
Siunattua Pääsiäistä Sinulle toivotellen Salme Karttunen
”Työ tekijäänsä kiittää, teit sen vuoksi ihmisen!”
Näin kirjoitin aikanaan yhteen lauluuni. ”Ihmisen vuoksi” olen yrittänyt työtäni
aina kyllä tehdä. Olen saanut kulkea kanssanne yhteistä matkaa useita vuosia. Olen ollut mukananne seurakuntapiireissä, Yhdessä eteenpäin tapaamisissa, kesäretkillä, sururyhmissä ja muissa yhteisissä kokoontumisissa, joista
on jäänyt mieleen lämpimiä muistoja: tarinatuokioita, lauluhetkiä ja myös hiljentymistä yhdessä. Monenlaisia hetkiä, joissa olen kokenut yhteisöllisyyttä ja
toisista välittämistä, jota täällä on paljon. Olen saanut myös vierailla monien
teidän kodeissa syntymäpäiväjuhlissa tai muissa tapaamisissa. Aina olen tuntenut olevani tervetullut ja jokainen tapaaminen niin yhdessä kuin henkilökohtaisesti on ollut merkittävää ja ainutkertaista. Kiitän teitä kaikkia yhteisestä
matkasta. Tällä seudulla ja ihmisillä on aina paikka sydämessäni.
Erityisesti haluan kiittää työtovereitani.
Teidän kanssanne on ollut hyvä tehdä
yhteistä työtä ja olette tukeneet ja ohjanneet minua kaikki nämä vuodet suurella sydämellä.
Toivotan teille kaikille runsasta Jumalan
siunausta ja suojelusta tänä poikkeuksellisena aikana! Pidetään huolta toinen
toisistamme!
Aki Virta
Diakoni

Lapset, perheet ja nuoret
Niiniveden seurakunnan varhaiskasvatuksen omilla Facebook-sivulla on
linkki tiistaisin klo 10 – 12 pidettävään Pulinaperhekerhoon ja torstaisin sivulta löytyy kerhohartaus ja puuhavinkkejä.
RIPPIKOULULEIRI on siirretty koulujen syysloma-aikaan 10.-16.10. Vesannon Sompalaan. Konfirmaatiomessu Vesannon kirkossa sunnuntaina 18.10.

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto on toistaiseksi suljettuna ja asiointi tapahtuu puhelimitse tai sähköisesti. Asian vaatiessa tapaamisia, niistä sovitaan erikseen.
Seurakunnan työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti etänä, mutta ovat
tavoitettavissa kaikenlaisen keskustelu – tai muun avun tarpeessa työnumeroistaan tai sähköpostitse.
Aki Virran jäädessä eläkkeelle otetaan14.4.-.30.6. välisenä aikana diakoniaasioissa yhteys kirkkoherraan. 1.7. Diakoniaviranhaltijana aloittaa Minna
Sahlberg.
Lisätietoja poikkeustilanteen järjestelyistä internetissä:
www.vesannonseurakunta.fi ja Niiniveden seurakunnan Facebook-sivut.

Niiniveden seurakunta
Terveystie 5, 72300 Vesanto
Sähköposti: niiniveden.seurakunta@evl.fi Nettisivut: www.vesannonseurakunta.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto, ma ja ke klo 9 - 13 .....................040 359 2291
Taloustoimisto, talouspäällikkö Ilmi Korhonen ................040 359 2291
Kirkkoherra Jarmo Paananen .........................................040 571 9596
Kappalainen Marja-Leena Niinivaara-Koskell……………044 387 2125
Seurakuntamestari Uolevi Laitinen .................................040 568 6272
Seurakuntamestari, Tervon kiinteistöt ………………….. 044 387 2197
Kanttori Valentina Pirinen ...............................................050 062 1068
Diakoniatyöntekijä, 1.7. alkaen .......................................040 830 1724
Nuorisotyönohjaaja Sirpa Saraste………………………...050 499 4209
Lastenohjaaja Niina Salonen .........................................040 359 2285
Kuopion aluekeskusrekisteri, avoinna arkipäivisin klo 9-15… 017-158 111
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset:…………………… 040 484 8225

