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Noitanen
Pohjois-Konnevedellä sijaitsee Vesannonkin vaiheita sivuava Noitasen saari, vaikkakaan ei aluevesillämme enää. Nimensä se on saanut muinaisten alkuasukkaiden
kokemuksesta, että saari vaihtaa paikkaa aika ajoin. Sen nimittäin kai vieläkin voi
nähdä sopivalla ilmalla muodostavan kangastuksen järvelle, mikä ilmiö saattoi vaikuttaa suuren kirkkoveneonnettomuuden vuonna 1647 (muistaakseni). Sumuisena
syysaamuna vene mahdollisesti otti suuntaa juuri tuosta kangastuksesta ja ajautui
karille, joka puolestaan sai sittemmin nimekseen Murhaluoto.
Me käymme syksyyn ajassa, joka kummeksuttaa ilmojen puolesta ja hämmentää
myös muuten. Kansainvälinen ilmapiiri on melko nopeasti ja vähän yllättäen käynyt
epävarmaksi ja pelonsekaiseksikin; kansallisesti katsellemme rakenteiden vähittäistä purkautumista totutun ympäriltä sen sijasta että näkisimme ainakaan kovin
varmoja jälkiä elämän edistymisestä. – Kangastusko, ja johtaako se oikeaan?
Sillä: noihin jos kovin juuttuu, huomaamatta jää jälleen kerran se, mikä on hyvin.
Käypää olisikin sen vuoksi ehkä kehottaa näillä seuduin katsomaan kanttarelleja ja
kaloja väljissä ja puhtaissa oloissamme; vilkaisemaan vilpittömästi siihen kaikkinaiseen runsauteemme, joka edelleen ylittää elämän lähinnä savupirteissä, jollaisissa
muutamat elelivät vielä oman syntymäni vaiheilla vain viitisenkymmentä vuotta sitten.
Ettei Jumala aina annakaan luomistyönsä lahjoja tänne meidän mittojemme ja määrämme mukaan, ei tarkoita että Hän lakkaisi niitä osoittamasta ja välittämästä. On
vain syytä silmätä ahtaina aikoina, kun on hankala hamuta enemmän ja parempaa,
kuinka paljon olemme jo saaneet itse kukin. Ja kiittää siitä.
Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa – se hämmästyttää, kummastuttaa ja kiitättää pientä kulkijaa. Sillä mielellä syksyyn, ja siunauksin!
Jarmo Paananen, kirkkoherra (Noitasessa käymättä varmaan siksi, kun
virassaan on oltava vähän varovainen tuon nimisten kanssa…)
P.S. Seurakuntakodissamme tehdään nyt syyskaudella remonttia, jonka on tarkoitus vaikuttaa mm. sisäilman laatua parantavasti. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä
tarkkaa selvyyttä, kuinka paljon tämä vaikuttaa talon käyttöön ja toimintaamme.
Jonkin verran varmasti – koetetaan kestää!

JUMALANPALVELUS

Vesannon kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita.

10.9. Jumalanpalvelus, 14. sunnuntai
helluntaista. Lähimmäinen
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen
17.9. Messu, 15. sunnuntai helluntaista.
Kiitollisuus. Timo Kuutti, Heino Keränen
24.9. Eräkirkko klo 12 Ilveslouhun erän
majalla, 16. sunnuntai helluntaista.
Jumalan huolenpito. Jarmo Paananen,
Heino Keränen, jatkisriparilaisia
1.10. Enkelikirkko srk-kodilla alkaen aamupuurolla klo 9, Mikkelinpäivä.
Jumalan sanansaattajat. Jarmo Paananen, Heino Keränen, Tuottajien
kirkkopyhä
8.10. Messu, 18. sunnuntai helluntaista. Kristityn vapaus.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Karttula-kvartetti.
Vanhusten kirkkopyhä. Kirkkokyydit ja –kahvit.
15.10. Jumalanpalvelus, 19. sunnuntai helluntaista. Rakkauden kaksoiskäsky
Jarmo Paananen, Valentina Pirinen
22.10. Messu, 20. sunnuntai helluntaista. Usko ja epäusko
Maili Kuivalainen, Heino Keränen
29.10. Jumalanpalvelus, 21. sunnuntai helluntaista. Jeesuksen lähettiläät
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Anu-Kaisa Ageenko
La 4.11. Jumalanpalvelus, Pyhäinpäivä. Pyhien yhteys
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja musiikkityön johtokunta.
Vuoden aikana kuolleiden muistaminen ja kirkkokahvit srk-kodilla palveluksen jälkeen.
5.11. Messu, Uskonpuhdistuksen muistopäivä. Uskon perustus
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Anna-Riitta Raatikainen
12.11. Jumalanpalvelus, 23. sunnuntai helluntaista. Antakaa toisillenne anteeksi. Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Maija Röntynen-Huttunen.
Isäinpäivälounas srk-kodilla palveluksen jälkeen.
19.11. Messu, Valvomisen sunnuntai. Valvokaa!
Raimo Jalkanen, Valentina Pirinen
26.11. Jumalanpalvelus, Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai). Kristus, kaikkeuden Herra. Jarmo Paananen, Heino Keränen.
Rippikoulun aloituspyhä jatkuen srk-kodilla infolla n. 13 saakka.

Lapset, perheet, nuoret
Perhekerho keskiviikkoisin klo 10 – 12
srk-kodin yläkerrassa. Ohjelman saat kerhosta.
Järj. srk ja MLL
Päiväkerho Leppäkertut ti ja to klo 10 – 12.30
srk-kodin yläkerrassa, kysy vapaita paikkoja lastenohjaajalta.
Hämärän juhlaa -tapahtumassa pe 15.9. klo 18 – 21.15 srk:n lapsi- ja perhetyön
puuhapiste. Tule askartelemaan itsellesi valoenkeli!
Mikkelinpäivän Enkelikirkko su 1.10. srk-kodilla. Aloitamme klo 9 MTK:n tarjoamalla aamupalalla, klo 10 jumalanpalvelus, jonka jälkeen toimintapisteitä seurakuntakodilla.
Isoiskoulutus ti 19.9. / pe 6.10. / ti 14.11. klo 15.30 - 17. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja raamattu.
Jatkoripari Koivulahdessa 23. - 24.9. Hinta 20 €, Ilmoittaudu 8.9. mennessä Tiitulle. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
Liikuntakerho alakouluikäisille torstaisin klo 15.30 – 16.30 liikuntahallilla. Tiia
Rossi ja Aino Tuhkanen. Monipuolista liikuntaa sekä tytöille että pojille. Alkaa 7.9.
”Varkkailta” tiistaina 5.9. klo 18 - 19.30 seurakuntakodin yläkerrassa 1-5 luokkalaisille. Lautapelejä, askartelua, pientä leipomista.
Isompien ”varkki-ilta” torstaina 7.9. 18 - 19.30. Kuudesluokkalaisille ja seiskoille.
Ohjelmassa on lautapelejä, yhdessä oloa ja pientä kokkailua.
Tyttöryhmä aloittaa torstaina 7.9. klo 15.30 Yökahvilassa. Kaikille 15 – 30 v. ☺
Tarkoitus kokoontua kerran kuussa erilaisin teemoin.
”Maata Näkyvissä” -festarit Turussa 17. - 19.11. Yläkouluikäsille ja sitä vanhemmille. Hinta 80 € (sis. matkan, ohjelman ja majoituksen sekä osan ruokailuista)
Ilmoittautuminen on Ninnille 20.10.mennessä, Myöhemmin ilmoittautuneet hinta
95 €. www.maatanakyvissa.fi
Rippikoulusunnuntai 26.11. klo 10 jumalanpalvelus ja kahvit sekä infoa klo 13
saakka seurakuntakodilla. Kesän 2018 rippikoululaiset mukaan.
Tyttöjen ilta on 10.10. klo 18 – 20 srk-kodin yläkerrassa. Alakouluikäisille tytöille.
Pyhäkoulu kokoontuu n. kerran kuussa. Seuraa tiedottelua.
Tuija Hokkanen (0400-736832)

Muuta seurakunnan toimintaa
Kirkkokuoron harjoitukset viikoittain alkavat
to 14.9. klo 12 srk-kodilla.
AinaSamat –lauluryhmä joka toinen torstai.
Tervetuloa yhdessä laulamaan!
Lähetyksen kirpputori avoinna syyskuulta
alkaen torstaisin ja perjantaisin klo 10-16.
Lähetyksen askartelupiiri ma 18.9. klo 12
seurakuntakodilla.
Raamattupiiri Ystävänkammarissa / Kirkkoherran työhuoneessa tai muualla
ke 20.9. / ke 11.10. / ma 13.11. klo 14.
Suomi 100 vuotta. Suomalaista ja venäläistä urkumusiikkia. Pietarilaisen huippuurkurin Marina Väisän urkukonsertti su 15.10. klo 18 Vesannon kirkossa.
Lännen miehet –miestenpiiri Erkki Kiiskisellä (Viherkuja 1 A 3) ti 17.10. klo 18.
Lähetystilaisuus ti 24.10. klo 12 seurakuntakodilla, uusi nimikkolähettimme
Saara Karttunen vierailee seurakunnassamme.
Hautausmaan siivoustalkoot ke 25.10 alkaen hartaudella klo 8.30 kirkon
portailla.
Isäinpäivälounas seurakuntakodilla su 12.11. jumalanpalveluksen jälkeen.
Kirkkoherranvirasto suljettu ma 9.10.2017.

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

