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Muodon tai muotoilun vuoksi
Jo alkanut uusi vuosi on kirkollemme juhlavuosi, sillä tunnustuskunnallemme perustavista reformaatio-vaiheista on tullut kuluneeksi viisisataa vuotta. Me luterilaiset
puhumme tässä yhteydessä uskonpuhdistuksesta ja Martti Lutherista, mutta oppiisämme keskeisyydestä huolimatta nuo tapahtumat ainakin seurauksineen kattoivat
paljon enemmänkin kuin vain luterilaisen kirkon syntymisen.
Sananmukaisesti tuo ”reformaatio” taitaa tarkoittaa lähinnä uudelleen muotoilemista. Onkin niin, etteivät erot siihenastiseen kirkonmenoon nähden – siis roomalaiskatoliseen – lopultakaan olleet niin suuria kuin millaisina ne haluttiin nähdä tai
ajan saatossa tehdä. Itse asia pysyi sittenkin pääpiirteissään samana, Jeesus Kristus todellisuutemme pelastajana ja Vapahtajana. - Tämänhän pitäisi olla meille
oikeastaan tuttua. Hallituskausien vaihtuessa 100-vuotiaassa Suomessamme uudet kokoonpanot vain keksivät uusia nimityksiä samoille hankkeille, joita edellinenkin on ajanut ja joita siihen asti arvosteltu ja jarruteltu, kun ei itse ole päästy niistä
vielä päättämään. Olisipa hauska nähdä, saako esim. SOTE-hanke viidensadan
vuoden päästä samanlaisen juhlavuoden kuin on saanut hengellinen reformaatio!
On väistämätöntä, että tämän vuoden kinkereillä Vesannon seurakunnassa juhlavuoden aihetta tullaan ainakin sivuamaan. Tärkeämpänä näkisin silti, että perehdymme niihin uusiin virsiin, jotka lisättiin virsikirjaan joulun alla. Vesantolaiset kun
ovat aina laulaneet mielellään, ja eräänlaisesta reformaatiosta siinäkin on kysymys:
kaikki sävelmät eivät suinkaan ole täysin uusia ja tyystin tuntemattomia, ja niin se
oli silloinkin, kun Luther sanotti vaikkapa ”Enkeli taivaan”. Oman aikamme keskustelua voidaan käydä sitten esimerkiksi siitä, oliko joidenkin jo ”valmiiden virsien” sanoituksia pakko muuttaa tässä kohti – ainakin yhtä uutta virttä tiedän jo nyt itse
vähän moittivani tässä suhteessa (Nykyisen virsikirjamme virttä 31 tuskin koskaan
lauletaan niillä sanoilla joilla se liitettiin virsikirjaan).
Yhtä kaikki: tervetuloa kinkereille, tervetuloa laulamaan – juhlavuoden kunniaksi!
Jarmo Paananen, kirkkoherra (muotoilunsa vuoksi?)

JUMALANPALVELUS

Vesannon kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita.

5.2. Messu, Kynttilänpäivä.
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Aki Virta.
Yhteisvastuun aloitus, info ja kahvit
seurakuntakodilla palveluksen jälkeen.
12.2. Messu,3. sunnuntai ennen paastonaikaa.
Ansaitsematon armo. Raimo Jalkanen, Merja Pirkkalainen.
19.2. Jumalanpalvelus, 2. sunnuntai ennen paastonaikaa. Jumalan sanan
kylvö. Jarmo Paananen, Heino Keränen. Rippikoulupyhä.
26.2. Messu, Laskiaissunnuntai. Jumalan rakkauden uhritie.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja musiikkityön johtokunta.
5.3. Jumalanpalvelus, 1. paastonajan sunnuntai. Jeesus, kiusausten voittaja. Raimo Jalkanen, Heino Keränen ja Maija Röntynen-Huttunen.
12.3. Jumalanpalvelus, 2. paastonajan sunnuntai. Rukous ja usko.
Raimo Jalkanen, Merja Pirkkalainen.
19.3. Messu, 3. paastonajan sunnuntai. Jeesus, Pahan vallan voittaja. Jarmo
Paananen, Heino Keränen ja kirkkokuoro.
26.3. Messu, Marian ilmestyspäivä. Herran palvelijatar.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja IloVeela.
2.4. Jumalanpalvelus, 5. paastonajan sunnuntai. Kärsimyksen sunnuntai.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Karttula-kvartetti.

Uusista virsistä ainakin viis veisataan – kinkerit 2017
Aiheena Adventtina käyttöönotettuihin uusiin virsiin tutustuminen - siinä
lomassa sivutaan vähän myös etusivulla puhuttua reformaation juhlavuotta.
Länsi-Vesanto: to 23.2. klo 18

Anne Jalasaholla Koivulahdessa,
Järvenpääntie 325, puh. 050 463 1663.

to 23.3. klo 18

Tuulikki Vilhusella Tikankontissa,
Horonkyläntie 1220, puh. 040 535 5209

to 30.3. klo 18

Brita ja Jouni Pystysellä Tiitilänkylän vanhalla
koululla, Laurilantie 9, puh. 040 718 6949.
Mukaan saapuu Isä Johannes Rautalammin
ortodoksisesta seurakunnasta.

to 6.4. klo 18

Niinikodilla, Koulupolku 6, puh. 040 578 3658

Itä-Vesanto:

Kirkkokinkerit: ti 11.4. klo 18

Vesannon kirkossa

Lapset, perheet, nuoret
Perhekerho keskiviikkoisin klo 10 – 12
seurakuntakodin yläkerrassa.
Tervetuloa mukaan! Kerho vuoroviikoin MLL:n
(Iina Hulkkonen) ja srk:n (Niina Salonen)
järjestämänä, ohjelman saat kerhosta.
Päiväkerho Sinisiivet (v. 2011) torstaisin klo 10 – 12.30 ja
Leppäkertut (v. 2012 – 2013) perjantaisin klo 9.30 – 11.30.
Kerhoihin mahtuu mukaan, ota rohkeasti yhteyttä lastenohjaajaan!
Pyhäkoulu – Lasten Kirkko su 26.2. klo 17 Koljosilla (Apurannantie 9).
Perhepäivä ”Kohti Pääsiäistä” la 8.4. klo 11 – 14. Pääsiäispolku, askartelua,
lounas ja vapaata yhdessäoloa. Ilmoittautumiset Ninnille 3.4. mennessä.
Ystävänpäivää etukäteen viettäen yökahvilassa pe 10.2. klo 20 – 24.
Yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille.
Rippikoulupyhä su 19.2. klo 10. Jumalanpalvelus ja opetusta klo 13 saakka.
Kirkkokahvit ja välipala.
Isoiskoulutus ma 20.2. klo 15.30 – 17.
Alakouluikäisten tyttöjen ilta ti 21.2. klo 18 – 20 seurakuntakodin yläkerrassa.
Askarrellaan ja tehdään yhdessä iltapala.
Rippikoululaiset keräävät yhteisvastuukeräystä su 19.3.
Klo 10 kirkkoon, välipala ja keräys.
Uusi nuorten naisten (18 – 29 v) ryhmä aloittaa ti 31.1. klo 14.30 – 16.
Ruusukkeen tiloissa, yläkerrassa. Tule suunnittelemaan mielekästä toimintaa
itsellesi. Järjestää etsivä Virva ja Tiitu. Seuraavan kerran 22.2. klo 14.30 – 16.
Kaikki srk:n lasten, nuorten ja perheiden kerhot ovat viikolla 10 hiihtolomatauolla.
Tyttöjen voimistelukerhoa ei ole myöskään vanhojentanssipäivänä 17.2.
Tiitu virkavapaalla maalis- ja huhtikuun. Häntä tuuraa Niina Salonen.

Muuta seurakunnan toimintaa
Yhteisvastuukeräyksen startti ja info su 5.2.
jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodilla.
Katsotaan presidentin keräyksen avaus ja kohteiden
esittelyvideot.
Ystävänkammari (seurakuntakodin päädyssä)
avoinna parillisilla viikoilla maanantaisin klo 11 alkaen.
Seuraavan kerran ma 6.2.
”Yhdessä eteenpäin” ke 8.2. on peruttu mutta vietämme yhteistä
Ystävänpäiväjuhlaa ti 14.2. klo 13 seurakuntakodilla. Yhteistyössä mukana
Vesannon kunta ja seurakunta.
Askartelupiiri kokoontuu Ystävänkammarilla alkaen ke 8.2. klo 11 - 13, jatkuen
joka toinen viikko (parillisilla viikoilla).
Lähetyksen kirpputori (Keskustie 14) on avoinna to ja pe klo 10 - 15.
Kirpputorilla 3 €:n kassipäivät 9.-10.2., jolloin avoinna poikkeuksellisesti
klo 10 - 16. Lähetystyö ottaa jatkuvasti vastaan arpavoittoja kirpputorilla ja
kirkkoherranvirastossa.
Raamattupiiri Ystävänkammarilla ke 15.2. ja ke 15.3. klo 14.
Rovastikunnallinen lähetyspäivä Tervossa su 19.3. alkaen jumalanpalveluksella
Tervon kirkossa klo 10. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon 13.3. mennessä.
Lännen miehet –miesten piiri Esko Huttusella, Mikkolantie 13, ke 12.4. klo 18.
Seurakunnalla on suunnitteilla vuokrata puutarhapalstoja ensi kesäksi Uskontien
varrella. Lisätietoja seuraavassa seurakuntaviestissä.

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

