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Kuinkahan oikein olisi, mitähän ajattelisi?
On sanottu, että 1900-luvulla maailma muuttui enemmän kuin tunnetun ihmiskunnan historian aikana siihen mennessä yhteensä. On huimaavaa, että joukossamme on yhä heitä, joiden elämänkaari ainakin Suomessa kattaa käytännössä koko
tuon ajanjakson ja jotka pystyvät kokemuksistaan yhä myös kertomaan. Me nuoremmat emme osaisi kuin seisoa ”tumput suorina”, mikäli tulisimme siirretyiksi
ajassa vaikkapa vain viisikymmentä vuotta taaemmaksi. Niin tottuneita me olemme emme vain kännyköihimme, vaan jo juoksevaan veteen ja yksiotehanoihimme,
kaikesta muusta puhumattakaan.
Silti me joudumme kokemaan kuin mullistuksena ajassa monet niistä tapahtumista, joiden myötä vuosi 2015 vaihtui numeroa suuremmaksi. Kehityksen kulkua ei
voi kuin ihmetellä: mistä näitä yksinvaltiaita yhä voi riittää – siinä rinnalla ääriliikkeitä ja niiden vaikutusvaltaa? Eikö ihmiskunta ole oppinut mitään aiemmin kokemastaan? Eikö jotain suuntaa pitäisi nähdä jo niissä menoissa, joilla Vesannollakin vuosittain muistetaan sodissa olleita ja niissä kaikkensa antaneita? Edelleen:
mikä meni väärin, kun töitä ja toimeentuloa ei tahdo riittää, tiet rapautuvat ja nettimaailman kattaessa aina vain enemmän muu apu ja palvelut etääntyvät yhä vain
kauemmas. Vaikka siis luulimme kehityksen tarkoittavan ihan päinvastaista?
Kristillistä uskoa on tarjottu usein suht´ helppona vastauksena kaikkeen tähän. Sitä se ei ole. Ei usko ole sellainen väline eikä Raamattu ole Sudenpentujen käsikirja. Vastaus se on silti: uskon voimalla siihen, ettei maailma ole vain sen varassa,
mitä ihmisen/ihmisten typeryys toisinaan tekee, on sittenkin saatu aikaan paljon ja
hyvää. Peräti yli-inhimilliseltä näyttävästä on joskus tullut inhimillistä, niin pienissä
kuin isoissakin asioissa. – Huomautanpa seurakuntiemme kirpputorista tai ruokaavun jakelusta tässä yhteydessä: siihen seuraan nekin kuuluvat, vaikka nuoruuttaan 70-luvulla viettäneestä tuntuu peräti oudolta, että sellaisia edes tarvitaan enää
nykyään.
Uskallan siis yhäti toivottaa vesantolaisille siunattua vuotta 2016 ja sen kulkua
kirkkovuoden ensi vaiheissa kohti pääsiäisen juhlaa. Paitsi joulun, myös sen päällä me lepäämme, toivottavasti myös ihan sananmukaisesti! Kristityille kaikki olennainen – miten rakastamme, miten välitämme – on tavannut olla aina hyvin,
vaikkei muuten olisi aina niin ollutkaan.
Jarmo Paananen, kirkkoherra (päästä alaspäin 60-luvulta – vaiko kokonaan?)

JUMALANPALVELUS

Vesannon kirkossa su klo 10,
ellei toisin mainita.

7.2. Messu, Laskiaissunnuntai.
Jumalan rakkauden uhritie.
Sirpa Leppäjärvi, Heino Keränen
ja Aki Virta.
Kirkkokahvit ja YV-keräyksen aloitus
seurakuntakodilla palveluksen jälkeen.
14.2. Jumalanpalvelus, 1. paastonajan sunnuntai.
Jeesus, kiusausten voittaja. Jarmo Paananen, Heino Keränen.
21.2. Messu, 2. paastonajan sunnuntai. Rukous ja usko.
Jarmo Paananen, Petrus Marjanen.
28.2. Jumalanpalvelus, 3. paastonajan sunnuntai.
Jeesus, Pahan vallan voittaja. Jarmo Paananen, Heino Keränen ja
musiikkityön johtokunta.
6.3. Messu, 4. paastonajan sunnuntai. Elämän leipä.
Sirpa Leppäjärvi, Johanna Isokangas.
13.3. Messu, Marian ilmestyspäivä, Herran palvelijatar.
Sirpa Leppäjärvi, Heino Keränen ja IloVeela-naiskuoro.
20.3. Jumalanpalvelus, Palmusunnuntai. Kunnian kuninkaan alennustie.
Jarmo Paananen, Heino Keränen. Pääsiäisvaellus srk-kodilla.
To 24.3. Ehtoollispalvelus klo 19, Kiirastorstai. Pyhä ehtoollinen.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja musiikkityön johtokunta.
Pe 25.3. Jumalanpalvelus, Pitkäperjantai. Jumalan Karitsa.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.
27.3. Jumalanpalvelus, Pääsiäispäivä. Kristus on ylösnoussut!
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja kirkkokuoro.
Ma 28.3. Eräkirkko/Länsi-Vesannon kinkerit klo 13 Tiitilänkylän Erämiesten
majalla. 2. pääsiäispäivä, Ylösnousseen kohtaaminen.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.

Kinkerit ajoittuvat aiemmasta poiketen tänä vuonna pääsiäisen jälkeiseen aikaan, ja alkavatkin juuri 2. pääsiäispäivänä 28. maaliskuuta klo 13 Tiitilänkylän Erämiesten majalta. Niitä vietetään silloin ko. pyhäpäivän jumalanpalveluksenkin nimissä eli kirkossa ei ole palvelusta tuona päivänä.

Lapset, perheet, nuoret
Perhekerho kokoontuu torstaisin klo 10 – 12
seurakuntakodin yläkerrassa
 4.2. Talvisia laululeikkejä (srk)
 11.2. Ystävänpäivä (MLL)
 18.2. Loruilua lasten kanssa (srk)
 25.2. Kalevalanpäivä, miltä isi/äiti näytti pienenä,
ota mukaasi valokuva lapsuudestasi. (MLL)
 3.3. Leivon leivon leipäsiä, tarjolla keittoa ja leivomme sämpylöitä (srk)
 17.3. Pääsiäisruohon istutus (MLL)
 31.3. Vierailija ( MLL)
Pääsiäisviikolla ei ole perhekerhoa, osallistumme pääsiäisvaellukseen.
Jatkoripari Törmälän leirikeskuksessa Rautalammilla pe 13. – la 14.2.
Tarkemmat aikataulut ja ohjeistus leirikirjeissä joka lähetetään ilmoittautuneille.
Hinta 25 €. (sis. menomatkan kyydin, ruokailut ja majoituksen)
Isoiskoulutus Ma 15.2. klo 15.30 seuriksella.
Rippikoululaisten konserttimatka Viitasaarelle pe 26.2. Retki ilmainen, mutta
mahdollisuus omakustanteiseen iltapalaan ABC.
Kaikenikäisten lautapelikerho pe 18.3. klo 18 – 20 srk-kodin yläkerrassa.
Rippikoululaiset toteuttavat tänä keväänä meille Pääsiäsvaelluksen.
Palmusunnuntaina 20.3. on kaikille avoin tilaisuus. Tervetuloa mukaan!
Hiihtolomaviikolla 10 ei ole päiväkerhoa, perhekerhoa eikä varhaisnuorten
kerhoja.
Ennakkotieto Partaharjun Harrasteleiristä, ilmoittautumisia otetaan vastaan jo
nyt. Leirin ajankohta 13. – 17. kesäkuuta. Telttaleirille on tervetulleita kaikki 1015v tytöt ja pojat. Leirin hinta 70 € sis, matkan, ohjelman, ruokailut, telttamajoituksen omissa teltoissa 
Varhaisnuorten kesäleiri Tervonsalmessa 7. – 9.kesäkuuta. Leiri on tarkoitettu
alakouluikäisille. Leiri toteutuu mikäli tarpeeksi lähtijöitä löytyy, siis ilmoittaudu jo
nyt 



Muuta seurakunnan toimintaa
Ystävänkammari maanantaisin klo 11.
Kuoroharjoitukset torstaisin klo 12 srk-kodilla.
Lähetyksen kirpputori avoinna to-pe klo 10-15
Lännen miehet –miesten piiri to 4.2. klo 18 Esko Huttusella, Mikkolantie 13.
Kevään yhteisvastuutapahtumia
 Yhteisvastuukeräyksen avaus ja informaatiotilaisuus seurakuntakodilla
su 7.2 jumalanpalveluksen jälkeen. Kirkkokahvit ja presidentin puhe.
 Laskiaisen hernekeittoa ja kahvia Närhilän Tikankontissa (entinen koulu)
ti 9.2. klo 12. Järjestää Närhilän seurakuntapiiri.
 Pilkkikilpailut yhteisvastuun hyväksi la 19.3. Seija ja Esko Huttusen mökin
rannassa alkaen klo 9.
 Vappumyyjäiset perinteisesti la 30.4. torilla Petäjän juurella.
Lähetyksen askartelupiiri seurakuntakodilla ti 9.2. klo 11, jatkuen kevätkauden
joka toinen viikko (parillisilla viikoilla). Lähetystyö vastaanottaa arpajaisvoittoja kesän arpajaisiin sekä postikortteja ja –merkkejä, jotka voi toimittaa kirpputorille tai
kirkkoherranvirastoon.
Yhdessä eteenpäin! Yhdistysten sekä varttuneen väen yhteiset virkistyspäivät
ke 10.2 ja ke 9.3. klo 10 seurakuntakodilla.
Raamattupiiri Ystävänkammarissa ke 17.2. ja ke 16.3. klo 14.
Naisten illat (yhteistyössä Tervon srk:n kanssa, yhteyshenkilö Tiitu)
 To 18.2. klo 19 Tervon seurakuntakodilla ”hyvän olon ilta”. Eri palveluntuottajat
esittäytyvät omasta toiminnastaan.
 To 17.3. ”Rukous on silta”, Rautalammin seurakuntakodilla vieraana.
 Su 17.4. Retki Lintulan luostariin. Tarkennuksia tästä kevään mittaan.
Vesannon seurakunta
Terveystie 5, 72300 Vesanto
Sähköposti: vesannonseurakunta@evl.fi
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

