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Suvivirsi
Vesanto on niitä paikkakuntia, jotka kesäisin kasvavat kuin itseään suuremmiksi:
kesäasukkaat ja kulkijat käyvät tännekin ja tuovat elämää niin, että paikoin muistuvat vieläkin mieleen entisemmät ajat, kun sitä omastakin takaa tuntui olevan
enemmän, sitä elämää. Syytä olisi vain muistaa, etteivät he ainoastaan tuo sitä,
vaan myös etsivät. Etsivät sellaista, mitä täällä on edelleen mutta ei aina siellä,
mistä he lähtivät – tarkoittamatta, etteikö se olisi ihan samalla tavalla myös toisinpäin, kun meiltä lähdetään ”ihmisten ilmoille”. Puolin ja toisin on siis annettavaa,
jaettavaa kun vain näemme sen itsekin ja siihen uskomme.
Olipa sen vuoksi riemastuttavaa löytää ”Suvivirsi Turu murttel”. Paikkani täältä löytäneenä mutta sittenkin yhä myös tamperelaissieluisena myönnyin sille mutkitta,
ja kunnianosoituksena kesävesantolaisille tervehdin sillä nyt seurakuntaani:
”Ei nyv voi kieltä kettä / on suvi koittanu. / On vihriänä mettä / ja lämpö voittanu. /
On kukkinu jo tuami, / ja pian rinkelplummakki. / On siksens hiano Suoami; / voi
nährä kummakki.
On saatu viljat multta / ja potui pinnalla, / on Siikliä ja Kultta / Van Goghin rinnal. /
Ei voi ku ihmetell / kuimpall o siunattu / meit vuasi vuare jälkke / ja palj o annettu.
O’ nimpal nätti aikka / et syrän pakahtuu. / Nyt suvivirret raikkaa, / ku alko kesäkuu. /
Taas peipol laulu riittä / ja rastaal oksallans / voi Taivaa Pappaa kiittää / ny turkulainen kans.”
Tekijää en selvittänyt, mutta vahva epäilys minulla kyllä on siitäkin. Yhtä kaikki,
viime riveihin ei papilla ole mitään lisättävää. Toivotan vain – kuten aiemminkin Suloista, Siunattua Suomen Suvea Seurakunnalleni, muodostuipa se alkuasukkaista tai aiheesta tänne tulleista!
Jarmo Paananen, kirkkoherra, alkujaan siis Tampereelta (”Tappara on terästä,
muut tulee perästä” – pitkästä aikaa taas tänä vuonna!). - ”Rinkelplumma” on
muuten kehäkukka.
Kirkkoherranvirasto on suljettu heinäkuussa. Virkatodistuspyynnöt voi lähettää kirjallisina osoitteeseen Terveystie 5, 72300 Vesanto. Hautaukseen
liittyvissä asioissa yhteys seurakuntamestariin puh 040 568 6272 (ke-su).

JUMALANPALVELUS

Vesannon kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita.

Su 5.6. Jumalanpalvelus, 3. sunnuntai helluntaista.
Kutsu Jumalan valtakuntaan.
Jarmo Paananen, Heino Keränen
ja AinaSamat.
Su 12.6. Messu, 4. sunnuntai helluntaista.
Kadonnut ja jälleen löytynyt.
Sirpa Leppäjärvi, Heino Keränen.
Su 19.6. Jumalanpalvelus, 5. sunnuntai helluntaista.
Armahtakaa! Jarmo Paananen, Johanna Isokangas
La 25.6. Jumalanpalvelus, Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä).
Tien raivaaja. Jarmo Paananen, Merja Pirkkalainen.
Su 26.6. Messu, Apostolien päivä. Herran palveluksessa.
Jarmo Paananen, Merja Pirkkalainen.
Su 3.7. Messu, 7. sunnuntai helluntaista. Rakkauden laki.
Jarmo Paananen, Paavo Korhonen.
Su 10.7. Messu, Kirkastussunnuntai. Kirkastettu Kristus.
Pastori Ari Pelkonen Joroisista, Heino Keränen ja AinaSamat.
Su 17.7. Pängätsaaren kesäkirkko klo 13, 9. sunnuntai helluntaista.
Totuus ja harha. Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Aki Virta.
Lautta saareen Hietarannasta klo 12, palvelus Pängätsalon Erämiesten
metsästysmajalla eli ”Puuhamaassa”, kirkkokahvit.
Huom! Kirkossa ei palvelusta.
Su 24.7. Jumalanpalvelus, 10. sunnuntai helluntaista. Uskollisuus Jumalan
lahjojen hoitamisessa. Teol. maist. Heini Miettinen, Heino Keränen.
Su 31.7. Messu, 11. sunnuntai helluntaista. Etsikkoaikoja.
Ari Pelkonen, Johanna Isokangas.
Su 7.8. Jumalanpalvelus, 12. sunnuntai helluntaista. Itsensä tutkiminen.
Ari Pelkonen, Johanna Isokangas.
Su 14.8. Messu, 13. sunnuntai helluntaista. Jeesus, parantajamme.
Sirpa Toppinen, Johanna Isokangas.
Su 21.8. Jumalanpalvelus, 14. sunnuntai helluntaista. Lähimmäinen.
Teol. yo. Risto Tabell Kuopiosta, Johanna Isokangas.
Su 28.8. Messu, 15. sunnuntai helluntaista. Kiitollisuus.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.
Su 4.9. Jumalanpalvelus, 16. sunnuntai helluntaista. Jumalan huolenpito.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja musiikkityön johtokunta.
Lottaperinneyhdistyksen kirkkopyhä, kunnianosoitus sankariristillä ja
ort. kirkkopihalla. Ruokailu ja päiväjuhla srk-kodilla palveluksen jälkeen.

Lapset, perheet, nuoret
Päiväleirit 5 – 8-vuotiaille (2007–2011) 28. – 30.6.
seurakuntakodilla klo 10 – 14. Voit osallistua joko
osaksi aikaa tai kaikkiin kolmeen päivään. Leirillä
ruokaisa välipala. Järj. srk ja kunnan nuorisotyö.
Ilmoittautumiset Ninnille 10.6. mennessä.
Kesäperhekahvila Koulutien leikkikentällä ke 6.7.
(srk) ja 13.7.(MLL) klo 10 – 12. Yhdessäoloa,
kesäleikkejä ja kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!
Kouluun lähtevien siunaus ke 10.8. klo 18 Vesannon kirkossa. Koulunsa syksyllä aloittavat saavat perheineen kutsun tilaisuuteen, tervetuloa muutkin seurakuntalaiset!
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen: Seurakunnan päiväkerhot on tarkoitettu
3 – 6 –vuotiaille, ja niihin voivat hakea 1.9.2016 mennessä 3 vuotta täyttäneet alle
esikouluikäiset lapset. Ilmoittautumiset päiväkerhoihin 31.7. mennessä täyttämällä www.vesannonseurakunta.fi/lapset.php sivuilta löytyvän lomakkeen ja palauttamalla sen joko sähköpostitse lastenohjaajalle (Ninni), srk-kodin postilaatikkoon tai kirkkoherranvirastoon.
Päiväkerhot ja Perhekerho alkavat viikolla 34, päiväkerholaiset saavat kerhokirjeen ennen kerhojen alkua, perhekerhosta ilmoitellaan Sisä-Savon sanomissa
ja Facebookissa. Perhekerhon syksyn ohjelma jaossa ensimmäisellä kerralla kerhossa.
Varhaisnuorten kerhot kesätauolla, alkavat taas elo-syyskuussa. Kerhonohjaajiksi
voi ilmoittautua kesän aikana.
Tervonsalmen leirille ja Partaharjulle ilmoittautuneille tulee lähipäivinä leirikirjeet, joista selviää tarkemmat ohjeet.
Lautapelikerho pe 19.8. klo 18 seurakuntakodin yläkerrassa.
Vapaaehtoisten koulutuspäivä la 3.9. Kuopiossa, tänne voi ilmoittautua mikäli
tahtoo isoseksi tai kerhonohjaaksi.
Kerhonohjaajien ja isoisten infopalaveri ma 22.8. klo 15.30. Kahvia ja välipalaa.

Muuta seurakunnan toimintaa
Lähetyksen kirpputori avoinna kesäaikana ke-pe klo 10 - 16 sekä la klo 10 - 14.
Kirpputorilla tarvitaan lisää apuvoimia, yhteydenotot suoraan kirpputorille.
Seurakuntaretki Iisalmeen to 9.6. Lähtö Vesannolta klo 8.
Vierailukohteita:
- Kustaa Aadolfin kirkko, eli Iisalmen vanha kirkko
- Koljonvirran taistelupaikat
- Juhani Ahon museo
- kiertoajelua Iisalmessa
- lounas Olvihallilla
Kotimatkalle illansuussa.
Juhannusaaton perinteinen kokkojuhla Vesannon venesataman rannassa pe
24.6. alkaen klo 19. Ohjelmassa kahvia, makkaraa, yhteislauluja ym. Mukana diakoni Aki Virta. Kokko sytytetään klo 20.
”Ehtookellojen aikaan” -kirkkokonsertti Vesannon kirkossa la 2.7. klo 18.
Rippikoululeirin vierailupäivä Tervonsalmessa su 3.7. ja konfirmaatio Vesannon
kirkossa la 16.7. klo 12.
Yhdessä eteenpäin -virkistyspäivä seurakuntakodilla 10.8. klo 10, Eläkeliiton
Vesannon yhdistys
Kouluun lähtevien siunaustilaisuus ke 10.8. klo 18 kirkossa.
Raamattupiiri ke 17.8. klo 14 Ystävänkammarissa.
Lottayhdistyksen kirkkopyhäjuhla su 4.9., päiväjuhla jumalanpalveluksen
jälkeen seurakuntakodilla.
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
Virasto suljettu heinäkuun ajan
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

