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Odotettavissa…
”Ei vain siitä, minkä muistan vaan yleensä kaikesta alkaa olla kaksikymmentä
vuotta”. Tällä tavoin olen jo jonkin aikaa elämän sopivissa käänteissä tavannut todeta, ja ollut aina paitsi ihmeissäni myös ihan tosissani. - 50-luku oli myöhempinä
kouluvuosinani sekä nostalgiaa (alkujaan kreikankielinen sana tarkoittaa muuten
koti-ikävää) että muotijuttu, josta emme tienneet kuin kuvista oppimamme. Eikä
siihen silloin ollut kuin juuri tuo parikymmentä vuotta etäisyyttä. 80-luku (jo reilusti
yli kaksikymmentä vuotta sitten!) vaikuttaisi nyt olevan paljon lähempänä kuin 50luku kouluvuosinani, vaikka ei olekaan. Osaisiko joku selittää?
Muutamat asiat kuitenkin pysyvät ajasta ja sen vauhdista ja kokemuksistamme
riippumatta. Eräs sellainen on suven tulo ja se, kuinka sitä huomaa odottavansa ja
kaipaavansa ihan niin kuin ennenkin. Vaikka siis kesätkin ovat paljossa erilaisia
kuin ne olivat lapselle ja vielä silloinkin, kun puhuttiin jo nuoresta.
Suomessa voi yhä ostaa samanlaisen auton sekä museorekisteröitynä että ihka
uutena ja vain vähän aikaa sitten niitä oli parikin (tehtävä lukijoille: mikä auto?).
Onkin oikein hyvä havahtua joskus näille seikoille, jotka ovat sekä nostalgiaa että
aivan aitoa tätä päivää! Sellainen on esimerkiksi tämä Seurakuntaviestimme, jolle
tulee pian ikää 50 vuotta yhtäjaksoisena; jotakuinkin yhtä kauan on Pängätsaaressa ollut kesäkirkko, joka tänä kesänä on juurikin samassa paikassa kuin mistä
perinne alkoi. Niin ikään on seurakuntamme raamattupiiri kokoontunut yhtä kauan
(olisiko myös miesten piiri?), ja lie Sompalaan taas palaava leirimuotoinen rippikoulukin Vesannolla jo saman ikäinen, ainakin kohta – tulevan kesän leiriajalle sijoittuva jumalanpalvelus pidetään kuin tätä alleviivaten kirkon sijasta Sompalassa.
Kaikki mainitut ovat keskeisiä elementtejä seurakuntamme elämässä jatkuvasti,
vaikka siis jo puoli vuosisataa jatkuneina!
Meillä on siis, mitä odottaa – mutta myös paljon, mitä muistella ja kaihotakin. Se
on Jumalan suurta siunausta se, ja juuri sitä tarkoittaen toivotan vesantolaisille
(myös kesä-etuliitteellä) jälleen suloista Suomen suvea!
Jarmo Paananen, kirkkoherra, nostalgiaa (täynnä)

JUMALANPALVELUKSET
Vesannon kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita.
8.6. Messu, Helluntaipäivä. Pyhän Hengen vuodattaminen.
Sirpa Toppinen, Heino Keränen ja Marika Pakarinen.
15.6. Messu, Pyhän Kolminaisuuden päivä. Salattu Jumala.
Sirpa Toppinen, Johanna Isokangas.
La 21.6. Jumalanpalvelus, Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä).
Tien raivaaja. Niina Hytönen, Valentina Pirinen.
22.6. Jumalanpalvelus, 2. sunnuntai helluntaista.
Katoavat ja katoamattomat aarteet. Niina Hytönen, Valentina Pirinen.
29.6. Messu, 3. sunnuntai helluntaista. Kutsu Jumalan valtakuntaan.
Rovasti Pekka Paakkanen, Johanna Isokangas.
Ke 2.7. Kansalanlaulukirkko klo 18 Vesannon kirkossa.
Marja-Leena Niinivaara-Koskell, Kalevan Kaiku ja Pelimannit.
6.7. Messu, 4. sunnuntai helluntaista. Kadonnut ja jälleen löytynyt.
Niina Hytönen, Johanna Isokangas ja Kalevan Kaiku.
13.7. Jumalanpalvelus klo 13 Sompalassa, 5. sunnuntai helluntaista.
Armahtakaa! Jarmo Paananen, Heino Keränen ja rippikoulun isoset.
20.7. Messu, Apostolien päivä. Herran palveluksessa.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja AinaSamat. 50 vuotta sitten rippikoulunsa käyneitten tapaaminen seurakuntakodilla messun jälkeen.
27.7. Kesäkirkko klo 13 Pängätsaaressa. 7. sunnuntai helluntaista.
Rakkauden laki. Jarmo Paananen, Johanna Isokangas ja Anna-Riitta
Raatikainen. (Lautta lähtee Hietarannasta klo 12.)
3.8. Messu, Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä).
Kirkastettu Kristus. Jarmo Paananen, Johanna Isokangas.
10.8. Jumalanpalvelus klo 13 kirkossa. 9. sunnuntai helluntaista.
Totuus ja harha. Sirpa Toppinen, Johanna Isokangas.
17.8. Messu, 10. sunnuntai helluntaista. Uskollisuus Jumalan lahjojen
hoitamisessa. Jarmo Paananen, Heino Keränen.
24.8. Jumalanpalvelus, 11. sunnuntai helluntaista. Etsikkoaikoja.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja musiikkityön johtokunta.
Kirkkoherranvirasto suljettu 7.7.- 18.7., tänä aikana yhteys kirkkoherraan
puh 040-571 9596. Virkatodistuspyynnöt voi laittaa sähköpostilla
vesannonseurakunta@evl.fi.
Hautaustoimen asiointi ja hautauksista sopiminen: Uolevi Laitinen 040-5686272.

Lapset, perheet, nuoret
Kesän leirit: Lasten päiväleiri ke 4.6. klo 10 -14.
Maksuton. Mukaan mahtuu vielä joten ilmoittaudu heti!
Päiväleiri on tarkoitettu 4 - 8 -vuotiaille.
Tembbuleiri Tervonsalmen leirikeskuksessa ma 30.6. – ke 2.7.
Leiri on 7-13 -vuotiaille ja ohjelmassa kaikenlaista temppuilua
ja leirijuttuja. Leirin hinta 50 € sis. ruokailut, ohjelman ja majoituksen.
Ilmoittaudu kiireesti 5.6. mennessä Tiitulle 040 7586296.
Partaharjun leiriläiset: postia on tulossa.
Kerhonohjaajien palkkioretki ke 4.6. klo 16 lähtö seurakuntakodin pihasta.
Mukaan säähän sopivat rennot vaatteet.
Kesäperhekahvila kesäkeskiviikkoisin 11.6. - 16.7. Vesannon keskustan
leikkikentällä klo 10-12. Tarjolla kahvia, muuten omat eväät mukaan!
Järjestää MLL Vesanto ja Vesannon seurakunta.
Päiväkerhot (2009-2011 syntyneille) alkavat viikolla 34 ja niihin voi ilmoittautua
www.vesannonseurakunta.fi/lapset.php löytyvällä lomakkeella, lomakkeita saa
myös kirkkoherranvirastosta sen auki ollessa. Lomakkeen voi palauttaa
seurakunnan postilaatikkoon tai kirkkoherranvirastoon heinäkuun loppuun
mennessä. Lomakkeen voi palauttaa myös sähköpostin liitteenä osoitteeseen
niina.salonen@evl.fi
Rippileiri pe 11.7. – 17.7. Sompalassa ja konfirmaatiomessu Vesannon kirkossa
la 19.7. klo 12. Rippikoululaiset paikalle jo klo 11. Riparilaisille postia tulossa.
Uudet kerhonohjaajat voivat ilmoittautua rippileirin jälkeen.
Kesäinen nuorten ilta pe 4.7. klo 18 seurakuntakodin yläkerrassa.
Tule ja tuo kaverisikin, kahvia ja pullaa tarjolla.
Tiitu lomalla 5.6. - 27.6.

Seurakuntavaalit järjestetään
isänpäivänä 9.11.2014.
Asetu ehdokkaaksi 15.9. mennessä.
Tutustu tarkemmin:
www.seurakuntavaalit.fi

Muuta seurakunnan toimintaa
Lähetyskirpputori avoinna kesäaikana ke-pe klo 10-16 ja la klo 10-14.
Kirpputorilla otetaan vastaan myyntikuntoista tavaraa lahjoituksina.
Omaishoitajat ke 4.6. klo 13 uimarannalla ja 3.9. klo 13 Ystävänkammarilla.
Hautakivien oikaisun avustamista to 5.6. klo 9 alkaen.
Seurakunnan työntekijät auttavat oikaisussa, tule paikan päälle.
Lähetysjuhlat Vaasassa 6.- 8.6. Siilinjärven rovastikunta tarjoaa kyydin.
Lisätietoja ja vapaita paikkoja voi tiedustella lähetyssihteeriltä.
Juhannusaaton kokkojuhla pe 20.6. klo 18 kirkonkylän venesatamassa.
Myynnissä arpoja, kahvia ja makkaraa.
Kansanlaulukirkko Vesannon kirkossa ke 2.7. klo 18.
Marja-Leena Niinivaara-Koskell, Kalevan Kaiku, Pelimannit.
Kahvitarjoilu, jossa vapaaehtoinen maksu Rovastikunnan kummikohteen hyväksi.
Lähetyksen Markkina-arpajaiset 26.7.2014.
Lähetyksen askartelupiiri Ystävänkammarilla to 7.8. ja 21.8. klo 12.
Raamattupiiri Ystävänkammarissa to 21.8. klo 14.
Lännen miehet –miestenpiiri to 28.8. klo 18 Aapo Hämäläisellä, Apurannantie 7.
Varttuneiden leiripäivä to 28.8. Tervonsalmessa. Ilmoittaudu Hannelelle.
Ystävälliset pe 29.8. klo 13 Aarnen kodalla.
Vapaaehtoisten kiitospyhä 31.8.
Syksyn 2014 lähetysarpajaisten palkintoja otetaan vastaan kirkkoherranvirastossa, huomaa viraston aukiolot kesäaikana.
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
Lähetyssihteeri Maarit Hartikainen ...................................044 320 2462

