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Hyvä alku
Tätä kirjoitettaessa seurakuntamme tämän vuoden kinkerit ovat hyvinkin alullaan
jo, parit ovat enää jäljelläkään. Niiden aihehan liittyy itsenäisen Vesannon seurakunnan juhlavuoteen, jolla silläkin on jo hyvä alku. Paikallisen ”pikkulehtemme”
juhlanumerossa – ”Sisä-Savo” täytti 50 vuotta – seurakuntammekin ilmoitti merkkivuodestaan sen sivuilla. Hieman kurillaan todettiin, että 120 vuotta on hyvä alku;
toisaalta vähän uhmakkaastikin näinä ”Nilakan aikoina” ja siis myös tosissaan.
Ainakin pappien puheista on totuttu kuulemma ajattelemaan, että niissä on aina
”totta toinen puoli…”
Kinkereillä papin (ja muidenkin) puheet, jonkinlainen yleisesitys itsenäisen seurakunnan vaiheista, tarkoitettiin eritoten tänä vuonna myös ne lähinnä hyväksi aluksi, jota sitten täydentää ja oikaistakin niiden, jotka paremmin ovat selvillä ja
enemmän muistavat. Hyvästä en tiedä sanoa, mutta itse tarkoitus tuntuisi saavutetulta tähän mennessä. Me ensi vaiheen tekijätkin olemme olleet kuulemassa, ja
se on ollut kivaa. Vesannon seurakunta ei totisesti ole ihan mikä vain kylä ja sen
kirkko!
Tuolla ajatuksella hyvästä alusta on kristillisen elämänkäsityksen sisällä laajempaakin kuin vain ajallista kantavuutta. Lähelle tullut pääsiäisaika alleviivaa sitä.
Kristuksen ylösnousemustapahtumasta alkaen on koko elämän katsottu etsivän
sitä, että se olisi hyvä alku: hyvä elämä – hyvä alku. Se ymmärrettiin osallisuudeksi jostain ihmistä itseään suuremmasta tarkoituksesta, jota taipaleemme vaiheet, olivatpa millaiset hyvänsä, aina palvelevat. Että elämä ei tyhjene siihen, miten se meistä itse kultakin meni tai mitä saattoikaan sattua. Ajatus toki teki tilaa
tulkinnoille, ja niitä on kyllä riittänyt. Itse ajatus on silti säilynyt: elämä täyttää aina
tarkoituksensa ja meillä on vapaus pyrkiä tekemään siitä juuri sellainen kuin haluamme, kunhan se ei vain sorsi muita, joilla on aivan yhtäläinen vapaus.
Aurinko paistaa, vanha ylösnousemuksen kuvajainen; kevät koittaa, elämän kevät
– siunausta sille ja sinulle!
Jarmo Paananen, kirkkoherra, täpinöissään ja tervassa ihan pian taas

Jumalanpalvelukset
Vesannon kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita.
29.3. Messu, Palmusunnuntai.
Kunnian kuninkaan alennustie.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja
Kurenniemen laulukerho
To 2.4. Ehtoollispalvelus klo 19, Kiirastorstai. Pyhä ehtoollinen.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja musiikkityön johtokunta.
Pe 3.4. Jumalanpalvelus, Pitkäperjantai. Jumalan Karitsa.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja kirkkokuoro.
5.4. Jumalanpalvelus, Pääsiäispäivä. Kristus on ylösnoussut!
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Maija Röntynen-Huttunen.
Ma 6.4. Jumalanpalvelus, 2. pääsiäispäivä. Ylösnousseen kohtaaminen.
Jarmo Paananen, Mirka Nousiainen.
12.4. Messu, 1. sunnuntai pääsiäisestä. Ylösnousseen todistajia.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.
19.4. Jumalanpalvelus, 2. sunnuntai pääsiäisestä. Hyvä paimen.
Sirpa Leppäjärvi, Mirka Nousiainen.
26.4. Messu, 3. sunnuntai pääsiäisestä. Jumalan kansan koti-ikävä.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.
3.5. Jumalanpalvelus, 4. sunnuntai pääsiäisestä. Taivaan kansalaisena
maailmassa. Sirpa Leppäjärvi, Heino Keränen.
10.5. Messu. 5. sunnuntai pääsiäisestä /Rukoussunnuntai.
Sydämen puhetta Jumalan kanssa.
Jarmo Paananen, Heino Keränen, Tiia Rossi ja Sara Lindi.
To 14.5. Jumalanpalvelus, Helatorstai. Korotettu Herra.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Aapo Hämäläinen.
17.5. Messu, 6. sunnuntai pääsiäisestä. Pyhä Hengen odotus.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja kirkkokuoro.
24.5. Perhejumalanpalvelus, Helluntaipäivä. Pyhän Hengen
vuodattaminen. Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Pinja Junikka.
31.5. Messu, Pyhän Kolminaisuuden päivä. Salattu Jumala.
Jarmo Paananen, Johanna Isokangas.
Kinkereitä vielä:
 pe 27.3. klo 18 Jussilassa, Anu Hytösellä ja Kari Särkällä,
Vesijärventie 122 (p. 040-5945418)
 ke 1.4. klo 18 Seurakuntakodilla

Lapset, perheet, nuoret
Perhekerho keskiviikkoisin klo 10 - 12 srk-kodin yläkerrassa. Ohjelma löytyy seurakunnan nettisivuilta tapahtumakalenterista kyseisen päivän kohdalta.
Aistimatka Pääsiäiseen ma 30.3. klo 11 päivä- ja perhekerholaisille, myös vanhemmat ja sisarukset tervetulleita
mukaan! Piirretty elokuva pääsiäisen tapahtumista, jonka
jälkeen tutustumme pääsiäisen tapahtumiin haistellen ja
maistellen. Kesto noin 45 min. Viikolla 14 ei varsinaisia kerhoja.
Retki Riemu- lasten ja perheiden festivaaleille Kuopioon helatorstaina 14.5.
Riemu-festari on koko perheen oma festivaali, jossa lavaohjelmaa mm. Maltti ja
Valtti ja erilaisia toimintapisteitä. Lähtö klo 10.30 srk-kodin pihasta, paluu n. klo
17.30. Retki on ilmainen, ruokailut omakustanteisesti. Ilmoittautumisen
yhteydessä voi varata ruokalipun Ravintola Wanhan Sataman Riemu-menuun.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä niina.salonen@evl.fi tai 040-3592285
Terho-kerho ke 20.5. klo 12.30-15 seurakuntakodilla varttuneelle väelle,
lapsiperheille, koululaisille; kaikenikäiset tervetuloa! Kahvia ja välipalaa sekä
leppoisaa yhdessäoloa. Yhteistyössä MLL ja SPR. (Huom. Terho-kerho myös
ke 6.5. klo 10 - 12 perhekerhossa)
Päivä- ja perhekerholaisten kevätjuhla sekä kouluun lähtevien siunaus
su 24.5. klo 10 kirkossa, jonka jälkeen lauluja ja leikkejä sekä mehua ja pullaa
srk-kodilla.
Perhekerhon ja Rymykerhon kevättempaus ti 26.5. klo 18 alkaen liikuntahallin
ja pururadan maastossa. Koko perheen mukavaa yhdessäoloa luontopolulla sekä
makkaraa ja mehua. MLL ja Srk
”KIPINÄ” Valtakunnallinen suurleiri Partaharjulla 22. – 27.7. Leiri on telttaleiri
ja ruokailu ja ohjelma toteutetaan maasto-olosuhteissa. Leiri on tarkoitettu 10-15v.
Vielä mahtuu mukaan. Ilmoittautuminen toukokuun alkuun mennessä Tiitulle.
Leirin hinta 90 € sisältää kyydin, ruokailut, osallistumismaksun ja leiriohjelman.
Isoiskoulutus ke 15.4. klo 15.30, järjestetään ripari-ilta. Kaikki mukaan.
Isoiskoulutus ke 29.4. klo 15.30 ja 13.5. klo 15.30.
Su 24.5. Isosten tehtävään siunaaminen jumalanpalveluksen yhteydessä.
Rippikoululaisten ilta isosten järjestämänä 15.4. klo 18 – 20. Tarjolla on hauskaa ohjelmaa ja iltapala.
Rippikoulupyhä su 26.4. Kokoontuminen kirkkoon klo 10 ja jatkuu seurakuntakodilla klo 13.30 saakka. Rippikoulukortti mukaan!
Varhaisnuorten kerhot loppuvat viikolla 21.

Muuta seurakunnan toimintaa
Ystävänkammari 23.3., 13.4., 20.4. kevätkauden päätös.
Varttuneiden virkistyspäivä ke 25.3. klo 9.30,
Terho-kerho toiminta. Kansalaisen virikepäivä ke 15.4.
klo 9.30 Rauma- ja Sammallahdenmäki. Lounas 5 €.
Ortodoksinen sävelhartaus su 29.3. klo 16 srk-kodilla. Tervetuloa kaikki!
Suurin kaikista on rakkaus –musiikki-ilta ma 30.3. klo 18 seurakuntakodilla
yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa. Kahvitarjoilu.
Raamattupiiri ke 8.4. ja ke 20.5. klo 14 Ystävänkammarissa.
Rauhalan väen järjestämät Siioninvirsiseurat to 9.4. klo 18 seurakuntakodilla.
Rovastikunnallinen lähetyspäivä su 12.4. Rautavaaralla. Lähtö Vesannon
seurakuntakodilta klo 6.50. Ilmoittautumiset Riitalle 1.4. mennessä. 040-8271542.
Naistenilta ma 20.4. klo 19. Tikankontissa, Närhilässä. ”Pellava Raamatussa.”
Vapaaehtoistyön koulutus ke 22.4. klo 17 srk-kodilla yhteistyössä kunnan kotihoidon kanssa. Aiheena muistisairaudet ja saattohoito. Tervetuloa kaikki asiasta
kiinnostuneet!
Lännen miehet –miestenpiiri to 23.4. klo 18 Hannu Korhosella, Koulutie 7.
Myyjäiset Yhteisvastuukeräyksen hyväksi to 30.4. klo 8.30 keskustassa.
Munkkeja ja simaa myytävänä! Lisäksi arpajaiset.
Hautausmaan siivoustalkoot pe 8.5. alkaen hartaudella klo 8.30.
Seurakuntaretki ke 3.6. 2015 Pieksämäelle! Katso tarkemmat tiedot lehdestä.
Lähetystyön kirpputori avoinna huhtikuussa torstaisin ja perjantaisin klo 10-16.
Toukokuun alusta ke-pe klo 10-16 sekä la 10-14.
Vesannon seurakunta
Terveystie 5, 72300 Vesanto
Fax: (017) 624 105
Sähköposti: vesannonseurakunta@evl.fi
Nettisivut:
www.vesannonseurakunta.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto, avoinna ma ja ke klo 9 - 13 ........ (017) 624 255
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
Diakonissa Hannele Häkkinen ........................................ 040 830 1724
Nuorisotyönohjaaja Priitta Lahtinen (”Tiitu”) .................... 040 758 6296
Lastenohjaaja Niina Salonen .......................................... 040 359 2285

