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Pyhää huolettomuutta
Näin voisi ajatella, että rippileirit olisivat sellaisia, pyhää huolettomuutta. Tänä kesänä oli ilmassa ennen leiriä ja leirin aikana ajatus, jonka sanoimme montakin kertaa
ääneen. Leirimme oli Törmälässä ensimmäinen ja Vesannon seurakunnan viimeinen. Tätä täytyy vähän avata; olimme ensimmäistä kertaa rippileiriä viettämässä
Törmälän leirikeskuksessa ihanissa kansallispuistomaisemissa ja samalla kertaa leirimme oli viimeinen itsenäisenä seurakuntana.
Monenlaista haikeutta itse kukin meistä mielessään tunsi, kenelle tämä meistä olisi
kenties viimeinen rippileiri ylipäätänsä. Tuli laskettua myös, montako vuotta näitä rippileirejä on tullut pidettyä ja kirkkoherramme nousi kyllä tässä kärkeen. Itse kukin
meistä vetäjistä on viihtynyt leireillä vuosikymmenten ajan. Leirien lukumäärää on
turha ruveta laskemaan, niissä laskuissa ei pysyisi mukana.
Rippikoulut ovat seurakuntien suosituimpia toimintamuotoja, niille osallistuu vuosittain läpi Suomen suurin osa ikäluokastaan. Mikä tekee rippikouluista niin suositun?
Ovatko syynä kaverit, suvun painostus vai juhlista mahdollisesti saatava lahjaraha?
Voisi toivoa, että sana mukavasta ja ikimuistoisesta leiristä kulkisi nuorelta toiselle ja
toisi näin jatkuvuutta. Työntekijän näkökulmasta voin vain sanoa, että rippikoulu ja
varsinkin leiriosuus on minulle ollut kaikkein mieluisinta työsarkaa, jos pitää yksi nostaa ylitse muiden. Nuorten aitous ja herkkyys leiriolosuhteissa on jotain sellaista,
minkä vuoksi jaksaa valvoa viikon. Niin lähelle pääseminen nuorten elämään on ollut
minulle etuoikeus, josta olen hyvin kiitollinen.
Pyhää huolettomuutta koimme viime kesän leirilläkin. Meillä riitti hauskuutta ja hiljentymistä vakavienkin asioiden äärelle. Minä luotan vahvasti näihin nuoriin, heidän arvoihinsa, heidän ajatusmaailmaansa. Monessa asiassa meidän aikuisten pitäisi
osata ottaa oppia heiltä. Osata heittäytyä siihen pyhään huolettomuuteen ja uskoa
että Taivaan Isä pitää meistä huolen, rippileirienkin jälkeenkin. Siunattua syksyä kaikille, talvi tuo uusia tuulia seurakuntaamme. Niidenkin äärellä kun osaisimme vain
luottaa.
Kirjoittaja on nuorisotyönohjaaja Tiitu ( Priitta ) Lahtinen, rippileireilijä.
________________________________________________________________

Niiniveden seurakunta aloittaa 1.1.2020
Kirkkohallitus on 21.8. istunnossaan tehnyt päätöksen, että nykyiset Tervon ja
Vesannon seurakunnat lakkaavat 31.12.2019 ja uusi Niiniveden seurakunta
aloittaa toiminnan 1.1.2020 Tervon ja Vesannon kuntien alueella.

JUMALANPALVELUS Vesannon kirkossa su klo 13, ellei toisin mainita.
8.9. messu, Helluntai, Pyhän Hengen vuodattaminen
Jarmo Paananen, uusi kanttori Valentina Pirinen;
tervetulokahvit srk-kodilla palveluksen jälkeen.
15.9. jumalanpalvelus, 14. sunnuntai helluntaista, Lähimmäinen
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen.
22.9. messu, 15. sunnuntai helluntaista, Kiitollisuus
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen.
29.9. eräkirkko Ilveslouhun Erän majalla klo 13, eräväen kirkkopyhä,
Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai), Jumalan sanansaattajat
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen, kirkkokahvit.
6.10. messu, 17. sunnuntai helluntaista, Jeesus antaa elämän
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen.
Valtakunnallisen vanhusten viikon aloittava
sunnuntai, vanhusten kirkkopyhä,
kirkkokahvit srk-kodilla palveluksen jälkeen,
(kirkkokyydit, Aki Virta p.040 830 1724)
13.10. jumalanpalvelus, 18. sunnuntai helluntaista,
Kristityn vapaus
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen.
20.10. messu, 19. sunnuntai helluntaista,
Rakkauden kaksoiskäsky
Timo Kuutti,
27.10. kummikirkko/aamupuurokirkko seurakuntakodilla
alkaen aamupalalla klo 9, jumalanpalvelus klo 10,
20. sunnuntai helluntaista, Usko ja epäusko
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen., Kurenniemen laulukerho.
La 2.11. jumalanpalvelus, Pyhäinpäivä, Pyhien yhteys
Jarmo Paananen, Aki Virta.
Vuoden aikana poisnukkuneiden muistaminen, kirkkokahvit
3.11. messu, 21. sunnuntai helluntaista, Jeesuksen lähettiläät
Jarmo Paananen, lähetystilaisuus srk-kodilla.
10.11. jumalanpalvelus klo 10, Isänpäivä,
Uskonpuhdistuksen muistopäivä, Uskon perustus
Jarmo Paananen
Lähetyksen Isänpäivälounas srk-kodilla palveluksen jälkeen
17.11. messu, Valvomisen sunnuntai, Valvokaa!
Timo Kuutti, Valentina Pirinen,
Tules 20v.-juhla srk-kodilla palveluksen jälkeen
24.11. jumalanpalvelus, Tuomiosunnuntai Kristus, kaikkeuden Herra
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen, Priitta Lahtinen, nuoret.
Vuoden 2020 rippikoulun aloituspyhä.

Lapset, perheet, nuoret
Päiväkerho 3 – 5 –vuotiaille maanantaisin klo 9.30 – 12.00 (9.9. alkaen), uusia
kerholaisia mahtuu vielä mukaan, lisätietoja lastenohjaajalta!
Perhekerho keskiviikkoisin klo 10 – 12 srk-kodin yläkerrassa. Parillisilla
viikoilla keittolounas, muuten omat eväät. Kerho-ohjelma löytyy nettisivuilta.
Järj. Srk (Ninni) ja MLL Vesanto (Iina)
Pyhäkoulu – Lastenkirkko su 22.9. klo 17 Pönkkälän laavulla. Tarjolla
makkaraa ja kahvit/mehut. Tervetuloa vaikka koko perheen voimin!
Satutunnit srk-kodilla ti 24.9. (Ystävyys), ti 22.10. (Teatteri Mukamas:Pöllö
hukassa) ja ti 19.11. (Joulun odotusta), satutunnit alkavat aina klo 9.30.
Vapaa pääsy, satuja, laulua ja pientä puuhaa. Järj. Kulttuuritoimi ja srk
Perheleiri Törmälässä 4. – 5.10. yhdessä Rautalammin srk:n kanssa. Hinta
70€/perhe. Lisätietoja nettisivuilta. Ilmoittautumiset 16.9. mennessä diakoni
Aki Virralle.
Kummikirkko su 27.10. srk-kodilla, klo 9 tarjolla aamupala, jumalanpalvelus
klo 10, palveluksen jälkeen pientä puuhaa yhdessä kummien kanssa.
Tervetuloa kaikenikäiset kummit ja kummilapset!
Varkkaillat 1. – 3. –luokkalaisille srk-kodilla maanantaisin klo 17.30 – 19.30
kolmen viikon välein, kokoontumispäivät: 9.9., 30.9., 21.10., 11.11., 2.12.
Varkkaillat 4. – 6. –luokkalaisille srk-kodilla maanantaisin klo 17.30 – 19.30
kolmen viikon välein, kokoontumispäivät: 16.9., 7.10., 28.10., 18.11., 9.12.
Yö kirkossa, 24h –haaste 8 – 14 -vuotiaille la 26.– su 27.10. klo 12 – klo 12.
Leiriohjelmaa, yöpyminen kirkossa, sunnuntaina aamupala ja kummikirkko srkkodilla. Lisätietoja ja ohjeet ilmoittautumiseen 16.9. alkaen nettisivuilla.
Nuortenillat yläkoululaisille ja lukioikäisille to 12.9., ma
23.9., to 24.10., to 7.11., to 21.11. ja ti 3.12. Nuortenillat
srk-kodin yläkerrassa klo 18 - 20. Mehua ja sämpylöitä. Lisätietoja Tiitulta.
Ennakkotietona Maata Näkyvissä festarireissu Turkuun
15 – 17. marraskuuta. Hinta n. 90 euroa, sisältää kuljetuksen, majoituksen, ohjelman ja osan ruokailuista. Ilmoittautua voi jo nyt ja tiedustelut Tiitulta. www.maatanakyvissa.fi

Muuta seurakunnan toimintaa
Ystävänkammari ja askartelupiiri aloittavat toimintansa ti 3.9. klo 10 Ystävänkammarilla. Toiminta jatkuu joka toinen viikko tiistaisin, parillisilla viikoilla.
Yhdessä eteenpäin kerran kuussa keskiviikkoisin srk-kodilla klo 10.
Päivät: ke 11.09., ke 9.10., ke 13.11. ja ke 11.12.
Raamattupiiri ti 17.9. / ke 16.10. / ti 12.11. klo 14 Ystävänkammarilla.
Lännen Miehet – miesten piiri pe 20.9. klo 18 Ukko-Pekka Korhosella (Virranniementie 13, Tiitilänkylä) ja to 21.11. klo 18 Simolan aulassa.
Kuuslahden srk-piiri 25.9 klo 11 Asta Hytösen luona Riihiniementie 29
Muistikahvila ke 25.9, ke 23.10. ja ke 20.11. klo 10–11.30 Ystävänkammarilla
”Iloinen mieli”-tapahtuma ma 30.9. klo 10.30–13. srk-kodilla. Tarjolla keittoa,
kirpputori sekä EU-ruokapaketteja. Yhteistyössä ADRA-järjestön kanssa
Siioninvirsiseurat to 10.10 klo 18.30 Seurakuntakodilla.
Hautausmaan siivoustalkoot to 24.10. klo 8.30. Alkuhartaus kirkon portailla, ruokailu talkooväelle klo 11 srk-kodilla.
Lähetystilaisuus su 3.11. jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodilla, paikalla nimikkolähetti Saara Karttunen, kahvitarjoilu.
Kirpputori avoinna syyskuusta alkaen torstaisin ja perjantaisin klo 10-16.
Huom! Kirkkoherranvirasto suljettu ke 18.9.2019
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 Valentina Pirinen .............................................. 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

