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Pyhää huolettomuutta
Meillä ihmisillä on tapana murehtia kaikkia ja kaikkea. Joskus huolehtiminen on aiheellista, useimmiten se on kuitenkin aivan turhaa, koska ylimalkainen murehtiminen
ei tulevaisuuteen juurikaan vaikuta. Lapsuuden kesistä tulee ensimmäisenä mieleen
huolettomuus. Ulkona juostiin koko päivä, satoi tai paistoi. Iho paloi karrelle ainakin
kolmesti, koska kuka nyt olisi mitään aurinkorasvaa muistanut? Totta kai kesällä oltiin
myös isän mukana maatilan hommissa, mutta suurimmaksi osaksi juuri mistään ei
niin sanotusti ”otettu ressiä”.
Nykyään tuntuu että käytän kesän valittamiseen. Milloin on liian lämmin, milloin taas
sataa liikaa vettä ja juhannuksenakin tulee lunta. Mutta miksi? Lämpö on sen verran
harvinaista näillä leveysasteilla, että siitä saisi ottaa kaiken ilon irti. Vesilätäköissä
juokseminen on aivan parasta, ja juhannuslumesta voi rakentaa vaikka lumiukkoja.
Kesä on perinteisesti ollut kohtaamisten aikaa. Nähdään kaukana asuvia sukulaisia
ja ystäviä, mutta kohdataan myös oma itse. Luonnossa kulkeminen on hyvin voimaannuttavaa. Jumalan luomistyön ääressä olo on hyvin pieni. Kuinka kauniin ja tarkoin
yksityiskohdin on jokainen pieni kasvikin varusteltu? Kuinka korkealle kohoavatkaan
metsän puut!. Tuulen humina ja lintujen laulu ovat kauneinta musiikkia, mitä maailmassa on.
Selaillessani kesärunoja ja lauluja, törmäsin Tove Janssonin kirjoittamaan Muumipeikon kesärunoon. Se kolahti tosi syvälle, tajusin miten paljon kaikki negatiivisuus
syö luonnon ihmeiden kokemista. Tänä kesänä ajattelin ottaa nuoremmasta itsestäni
mallia ja unohtaa murehtimisen ja nauttia kaikesta ihanasta mitä maailmalla on tarjota. Kesä on kuitenkin vain kerran vuodessa.
Muumipeikon kesäruno
Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.
Sen viisaammat voi tehdä,
mä päivän kultaan jään.
Mä tunnen kaikki tuoksut
ja luonnon loiston nään.

Voi leikitellä mielikseen,
voi ottaa jättää paikoilleen
tai olla niin kuin luonnostaan
ja maata vaan.
Mä peikko siihen uskoon jään,
on maailmaa tää minkä nyt mä nään.
Tove Jansson

Urkuparvella ja metsässä kesänsä viettävä kanttoritar Emmi Ylikoski

JUMALANPALVELUS Vesannon kirkossa su klo 10,
ellei toisin mainita.
9.6. messu, Helluntai, Pyhän Hengen vuodattaminen
Jarmo Paananen, Emmi Ylikoski
16.6. messu, Pyhä Kolminaisuuden päivä, Salattu Jumala
Pastori Olavi Virtanen Konnevedeltä, Emmi Ylikoski
La 22.6. jumalanpalvelus klo 10, Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä),
Tien raivaaja - Jarmo Paananen, Emmi Ylikoski
23.6. messu, 2. sunnuntai helluntaista, Katoavat ja katoamattomat aarteet
Jarmo Paananen, Emmi Ylikoski
30.6. messu, 3. sunnuntai helluntaista, Kutsu Jumalan valtakuntaan
Pastori Olavi Virtanen Konnevedeltä, Emmi Ylikoski
Ke 3.7. klo 18 Kansanlaulukirkko Kirkkoherra Marja-Leena Niinivaara-Koskell Tervosta, Emmi Ylikoski. Kirkkokahvit lähetystyön hyväksi kirkossa.
7.7. konfirmaatiomessu klo 10, 4. sunnuntai helluntaista,
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Jarmo Paananen, Emmi Ylikoski, Aki Virta, Priitta Lahtinen, nuoret.
14.7. jumalanpalvelus, 5. sunnuntai helluntaista, Armahtakaa!
Jarmo Paananen, Emmi Ylikoski
21.7. Pängätsalon saarikirkko Puuhamaassa klo 13, Apostolien päivä,
Herran palveluksessa - Jarmo Paananen, Emmi Ylikoski. Kirkkokahvit.
Huom! Lautta Hietarannasta klo 12 - ei palvelusta kirkossa.
28.7. messu, 7. sunnuntai helluntaista, Rakkauden laki
Pastori Olavi Virtanen Konnevedeltä
4.8. messu, Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä), Kirkastettu
Kristus - Rovasti Ismo Haapanen Suonenjoelta, Emmi Ylikoski
11.8. jumalanpalvelus, 9. sunnuntai helluntaista, Totuus ja harha
Pastori Timo Kuutti Laukaasta, Laura Hintsala Kuopiosta
18.8. messu, 10. sunnuntai helluntaista, Uskollisuus Jumalan lahjojen
hoitamisessa - Pastori Timo Kuutti Laukaasta, Emmi Ylikoski
25.8. jumalanpalvelus, 11. sunnuntai helluntaista, Etsikkoaikoja
Pastori Timo Kuutti Laukaasta, Emmi Ylikoski
1.9. messu, 12. sunnuntai helluntaista, Itsensä tutkiminen
Pastori Timo Kuutti Laukaasta, Emmi Ylikoski

Lapset, perheet, nuoret
Vesannon seurakunnan päiväkerhoihin
(3–5 -vuotiaat) ilmoittautuminen
kaudelle 2019 – 2020: Syksyn kerhoihin tulee ilmoittautua heinäkuun loppuun mennessä www.vesannonseurakunta.fi löytyvällä ilmoittautumislomakkeella.
Lisätietoja lastenohjaajalta.
Päiväleirit 4 – 8-vuotiaille seurakuntakodilla 19. – 20.6. klo 10 – 14. Päiväleirit
ovat ilmaisia ja sisältävät lämpimän ruuan. Vapaita paikkoja voi kysellä lastenohjaajalta sähköpostitse niina.salonen@evl.fi.
Rippileiri Törmälässä Rautalammilla 28.6. – 4.7.
Konfirmaatiomessu Vesannon kirkossa su 7.7. klo 10.
Rippikoulun vierailupäivä su 30.6. alkaen jumalanpalveluksella Törmälän kirkossa
Rautalammilla klo 13.
Kouluun lähtevien siunaaminen Vesannon kirkossa ke 7.8. klo 18. Tervetuloa tulevat ekaluokkalaiset läheisineen. Lopuksi tarjolla mehua ja keksejä.
Päiväkerhot alkavat syyskuun alussa ja tuleville kerholaisille lähetetään kerhokirje
elokuun aikana.
Perhekerho aloittaa keskiviikkona 21.8. srk-kodin yläkerrassa klo 10 – 12.
MLL Vesanto järjestää kesäkeskiviikkoisin kiertävän kesäperhekahvilan. Lisätietoja yhdistyksen Facebook-ryhmässä.

Ajasta aikaan ja toiseen kesällä:
Vesannon ja Tervon seurakunnat ovat perustaneet yhteisen kanttorin viran, jossa
valituksi tuleva uusi viranhaltija aloittaa syyskuun alussa. Tämän myötä seurakunnat
ovat sopineet jumalanpalvelusaikojen porrastamisesta siten, että pääsääntöisesti
palvelukset pyhäpäivisin ovat 8.9. alkaen kuluvan vuoden loppuun Tervon
kirkossa klo 10 ja Vesannon kirkossa klo 13. Jatkosta ja juhlapäivien ja –aikojen
mahdollisista poikkeuksista tiedotetaan seuraavassa Vesannon Seurakuntaviestissä
ja/tai erikseen.
LOMA-AIKOJA:
Kirkkoherra Jarmo Paananen: 24.7.–3.9.
Diakoni Aki Virta: 9.7.–4.8.
Talouspäällikkö Ilmi Korhonen: 21.6.–14.7./ 19.–28.7.
Lastenohjaaja Niina Salonen: 1.-21.7.(leireillä 5.-7.6., 11.–14.6. ja 24.–29.7.)
Srk-mestari Uolevi Laitinen: 12.8.–15.9.

KIRKKOHERRANVIRASTO ON SULJETTUNA AJALLA 24.6. – 28.7.

Muuta seurakunnan toimintaa
Hautakivien oikaisuapua tarjolla ke 5.6. klo 9 alkaen. Tule paikan päälle niin työntekijät auttavat kiven oikaisussa. Normaalisti kivenoikaisu on maksullista 40€/kivi.
”Yhdessä eteenpäin” -virkistyspäivä 12.6. klo 10-12 srk-kodilla.
Juhannusaaton kokkojuhla kirkonkylän venesatamassa pe 21.6. klo 19, mukana
Jarmo Paananen ja Aki Virta. Kahvio lähetystyön hyväksi.
Ehtookellojen aikaan-konsertti la 29.6. klo 17 kirkossa.
Toivelauluilta ke 17.7. klo 18 seurakuntakodilla.
Veisuilta pe 9.8. klo 18 vanhan pappilan pihalla.
Kanttorin läksiäiskonsertti pe 16.8. klo 18 kirkossa.
Lähetyksen kirpputori avoinna kesä-elokuussa to ja pe klo 10–16, la klo 10-14.
Kirpputorilla 3€:n kassipäivä 20.7.
Lähetystyön arpajaiset markkinapäivänä 20.7.
Jätteiden lajittelu hautausmailla:
Seurakunta pyytää kiinnittämään huomiota jätteiden lajitteluun myös hautausmailla.
Maatuvaan jätteeseen tulee laittaa vain maatuvaa jätettä ja muut esim. kynttilät sekajätteeseen. Hautausmailla on erilliset alueet, jonne voi viedä suuremmat määrät
maatuvaa jätettä. Kottikärryt löytyvät hautausmaiden katoksista. Katoksien yhteydessä on sekajäteastiat sekä omat keräysastiat metallille.

Vesannon seurakunta
Terveystie 5, 72300 Vesanto
Sähköposti: vesannonseurakunta@evl.fi
Nettisivut: www.vesannonseurakunta.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto, avoinna ke klo 9 - 13 ..................040 359 2291
Taloustoimisto, talouspäällikkö Ilmi Korhonen ................040 359 2291
Hautaustoimi, seurakuntamestari Uolevi Laitinen ...........040 568 6272
Kirkkoherra Jarmo Paananen .........................................040 571 9596
Kanttori Emmi Ylikoski ....................................................050 062 1068
Diakoni Aki Virta, toimistolla ke klo 9 - 11 .......................040 830 1724
Nuorisotyönohjaaja Priitta Lahtinen (”Tiitu”) ....................040 758 6296
Lastenohjaaja Niina Salonen .........................................040 359 2285
Kuopion aluekeskusrekisteri, avoinna arkipäivisin klo 9-15… 017-158 111
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset:…………………… 040 484 8225

