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Näätä
Tätä kirjoittaessani on muutamaa päivää elähdyttänyt kai aika harvinaislaatuinen
kokemus mikä minulle suotiin vuoden ensimmäisen kunnollisen kevätpäivän aamuna: pihapuussamme viivähti hetken verran näätä. Se ui vastarannalta joen yli
rantaamme ja nousi koivun alaoksille harakoitten ja varisten sitä hyvin äänekkäästi
hätistellessä. Siirryttyään vieressä olevaan pienehköön kuuseen se hilpaisi siitä toiseen koivuun, vähän korkeammalle. Tämän jälkeen pääsimme todistamaan, kuinka
näätä olemattoman ohuelta oksalta otti käsittämättömän pitkän hypyn taas seuraavaan puuhun. - Luonto-opas tiesikin sitten kertoa: näätä pystyy jopa yli neljän metrin mittaisiin hyppyihin puusta toiseen, ja on erinomainen uimari. Sen näkeminen
on myös hyvin harvinaista, sillä se on tavattoman arka eläin joka sekä saalistaa että
muutenkin liikkuu yleensä vain öisin eikä silloinkaan maata pitkin vaan nimenomaan
puissa. Olipa etuoikeus meille!
Tänä vuonna kansalliseksi merkkipäiväksi kohonneen Helatorstain vaiheilla on
hyvä kerrata sen kirkollinen sisältö: Helatorstai tunnettiin välillä sitä selittävällä nimellä ”Kristuksen taivaaseenastumisen päivä”. Tuo arkipyhä alleviivaa meille osoitettua mahdollisuutta kokea Vapahtajan ja Isän Jumalan läsnäolo maailmassa. Toisin kuin aidosti Mestarin kanssa kulkeneille, se hauskasti vertautuu meille kuin näätäeläimen näkemiseen. Aniharvoin jos koskaan me tapaamme tässä ajassa mitään,
mikä suoraan osoittaisi meille Taivaan vallat, mutta monenmoisista jäljistä niin ihmissieluissa kuin muutenkin voidaan päätellä paljon, ottaa koettu todesta ja lopulta
uskoakin. Voipa olla viimein suorastaan vinkeää meidän kannaltamme, että Jumalakin tekee suurimmaksi osaksi työtään ja vaikuttaa niin, ettemme me edes huomaa
sitä. Sellainen on Hänen kirkkonsakin: se, mikä näkyy on vain vähäinen osa. Tärkeät asiat ihmisten välillä – uskonkin asiat – todentuvat kuin kuusikon varjoissa,
missä näätäkin elelee. Huomaamatta.
Kevät ja kesän aika, kun vähän vapaammissa oloissa on ehkä läheisillekin tavallista
enemmän aikaa, on erinomainen vaihe suomalaisille tehdä päätelmiä Taivaan
Isästä ja Hänen huolenpidostaan, jopa nähdäkin siitä jotain. Vielä kun saisimme
lämmintäkin siihen lisukkeeksi – sitäkin toivotan siunauksen myötä!
Jarmo Paananen, kirkkoherra
joka heitti oman turkkinsa jokeen samana päivänä kun näki näädän.

JUMALANPALVELUS

Vesannon kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita.

11.6. Messu, Pyhän Kolminaisuuden päivä.
Salattu Jumala. Timo Kuutti, Jouni Kukko
18.6. Jumalanpalvelus, 2. sunnuntai helluntaista.
Katoavat ja katoamattomat aarteet.
Timo Kuutti, Valentina Pirinen
La 24.6. Jumalanpalvelus, Juhannuspäivä (Johannes
Kastajan päivä). Tien raivaaja. Timo Kuutti, Merja Pirkkalainen
25.6. Messu, 3. sunnuntai helluntaista. Kutsu Jumalan valtakuntaan.
Timo Kuutti, Merja Pirkkalainen
2.7. Jumalanpalvelus, 4. sunnuntai helluntaista.
Kadonnut ja jälleen löytynyt. Timo Kuutti, Heino Keränen
9.7. Messu, 5. sunnuntai helluntaista. Armahtakaa!
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Venla Luttinen
16.7. Pängätsaaren kesäkirkko klo 13 Puuhamaassa (Pängätsaaren Erän
maja), Apostolien päivä. Herran palveluksessa. Jarmo Paananen,
Valentina Pirinen. Lautta lähtee Hietarannasta klo 12.
23.7. Messu, 7. sunnuntai helluntaista. Rakkauden laki.
Jarmo Paananen, Heino Keränen
30.7. Jumalanpalvelus, Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastuminen
päivä). Kirkastettu Kristus. Jarmo Paananen, Heino Keränen ja
Maija Röntynen-Huttunen
La 5.8. Konfirmaatio klo 12 Jarmo Paananen, Priitta Lahtinen, Aki Virta,
Heino Keränen ja Isoset
6.8. Messu, 9. sunnuntai helluntaista. Totuus ja harha.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Anna-Riitta Raatikainen
13.8. Jumalanpalvelus, 10. sunnuntai helluntaista. Uskollisuus Jumalan
lahjojen hoitamisessa. Jarmo Paananen, Merja Pirkkalainen
20.8. Messu, 11. sunnuntai helluntaista. Etsikkoaikoja.
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen
27.8. Jumalanpalvelus, 12. sunnuntai helluntaista, Itsensä tutkiminen.
Timo Kuutti, Valentina Pirinen
3.9. Messu, 13. sunnuntai helluntaista. Jeesus, parantajamme.
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen
Uusien virsien (901-979) laulu- / harjoitteluilta to 6.7. kirkossa klo 18.

Lapset, perheet, nuoret
Päiväleiri 4 – 8 -vuotiaille 6.-7.6.
seurakuntakodilla (ilmoittautuminen
päättynyt). Leiri alkaa klo 10 ja päättyy klo 14 kumpanakin päivänä.
Mukaan säänmukaiset vaatteet ja
sisätossut. Leirillä tarjotaan ruoka.
Tervonsalmen leiri alakoululaisille
13.–15.6. ilmoittautuneille tulee leirikirje postissa kotiin.
Partaharjulle voi kysellä vielä leiripaikkaa (28.7.–3.7.)
Kesäpyhäkoulu keskiviikkona 5.7. klo 17 Niemelässä (Niemeläntie 39).
Uikkarit mukaan! Lisätietoja: Tuija Hokkanen p. 040 073 6832
Kouluun lähtevien siunaus ke 9.8. klo 18 Vesannon kirkossa. Koulunsa syksyllä
aloittavat saavat perheineen kutsun tilaisuuteen, tervetuloa muutkin seurakuntalaiset!
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen: Seurakunnan päiväkerhot on tarkoitettu
3 – 6 -vuotiaille, ja niihin voivat hakea 1.9.2017 mennessä 3 vuotta täyttäneet alle
esikouluikäiset lapset. Ilmoittautumiset päiväkerhoihin 31.7. mennessä täyttämällä www.vesannonseurakunta.fi sivuilta löytyvän sähköisen ilmoittautumislomakkeen. Lisätietoja lastenohjaajalta.
Päiväkerhot ja Perhekerho alkavat viikolla 35, päiväkerholaiset saavat
kerhokirjeen ennen kerhojen alkua, perhekerhosta ilmoitellaan Sisä-Savon
sanomissa ja Facebookissa. Perhekerhon syksyn ohjelma jaossa ensimmäisellä
kerralla kerhossa.
Rippileiri alkaa ma 24.7. klo 10 Tervonsalmen leirikeskuksessa ja loppuu
pe 28.7. Konfirmaatiomessu Vesannon kirkossa la 5.8. klo 12.
Lyhyen leirin vuoksi ei ole vierailuiltaa.
Nuoren seurakunnan veisujen lauluilta pe 11.8. klo 18 pappilan pihalla.
Tervetuloa nuoret ja ikinuoret.
-----------------------------------Juhannusaaton kokkojuhla kaikenikäisille pe 23.6. alkaen klo 19 Venesataman
rannassa (Rantatie 9, Vesanto). Makkaraa, virvokkeita, kesäisiä yhteislauluja
Suvilinnun lauluvihkosta. Laulattajana Maija Röntynen-Huttunen, säestää AnuKaisa Ageenko. Kokko syttyy klo 20. Järjestää seurakunnan lähetystyö.

Muuta seurakunnan toimintaa
Kirkkoherranvirasto avoinna kesällä 1.7.-13.8.
vain keskiviikkoisin klo 9-13.
Myös ke 26.7. suljettu.
Lähetyksen kirpputori avoinna kesäelokuussa to-pe klo 10-16, la 10-14.
Hautakivien oikaisuapua ke 7.6. klo 8.30 alkaen.
Diakonian toimistopäivystystä ei ole ajalla
19.6.-30.7. Yhteydenotot tänä aikana puhelimitse.
Ehtookellojen aikaan -konsertti Vesannon
kirkossa la 1.7. klo 18. Esiintyjinä Taina Piira ja
Janne Hovi. Vapaa pääsy.
”Kertokaa se hänelle” – Mauno Kuusisto 100 vuotta juhlakonsertti Vesannon
kirkossa su 30.7. klo 16. Esiintyjinä Tenorissimo: Reijo Ikonen tenori, Ulla-Stina
Uusitalo-Ikonen harppu ja kannel, Ulla Lampela sello. Ohjelma 10 €.
Nuoren seurakunnan veisujen lauluilta vanhan pappilan pihalla
(Sonkarintie 22) pe 11.8. klo 18.
Raamattupiiri ystävänkammarissa ke 16.8. klo 14.
Varttuneiden leiripäivä to 17.8. klo 10-14 Tervonsalmessa. Hinta 15 € (sis. ohjelma ja lounas, kuljetus yhteiskyydein). Ilmoittautumiset 10.8. mennessä ja tiedustelut Aki Virta 040 830 1724.
Lännen miehet –miestenpiiri Esko Huttusen mökillä to 17.8. klo 18.
Elokuun illan viettoa, elämän puintia. Saunakamppeet mukaan!
Vesannon seurakunta
Terveystie 5, 72300 Vesanto
Sähköposti: vesannonseurakunta@evl.fi
Uudistuneet nettisivut: www.vesannonseurakunta.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto, avoinna (ma ja) 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 Heino Keränen .................................................. 050 062 1068
Diakoni Aki Virta, toimistolla ma ja ke klo 9 - 11 ............. 040 830 1724
Nuorisotyönohjaaja Priitta Lahtinen (”Tiitu”) ................... 040 758 6296
Lastenohjaaja Niina Salonen ......................................... 040 359 2285

