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Hirvi(ä)vaara
Tämän Vesannon Seurakuntaviestin ilmestyessä on kesä ainakin kalenterissa jo
jätetty. Muuan sattumus sen aikana oli, kun aamuyöstä ajelin (autolla) kotiin, ja
eräällä taannoisen Asta-myrskyn raivaamalla aukealla havaitsin hirven olevan
juoksemassa suoraan eteeni. Piti jarruttaa aika kovasti, mutta ehdin tehdä sen hyvin; hirvi puolestaan sen huomatessaan epäröi ja käännähti takaisin. Pysähdyin
silti kokonaan, sillä aavistelin jotain ja niinhän siinä kävikin: iso eläin vain pyörähti
pientareen takana ja hyppäsi sittenkin tielle. Siinä sille sitten tein kunniaa muutaman metrin päässä ja osunut olisin, ellen ajoissa olisi saanut sitä nähdä. - Komea
luontokappale se on, ja vain kerran aiemmin olen sen samalla tavalla nähnyt ihan
vierestä (elossa), itse asiassa samoilla seuduin, ja vieläkin lähempää. Silloin se
tapahtui liian myöhään, ja törmäyksen eteen jäi tilaa enää muutaman Seurakuntaviestin vuosikerran vahvuudelta. Silloin hipaisi eikä edes pappi halua miettiä että
mikä hipaisi – hirviä paikka, yhtä kaikki.
Luterikunnan hyvin yksinkertaiset hengelliset elämäntapaohjeet on laadittu vähän
kuin hirvivaaraa varten. Välillä on hyvä hiljentää kun näkee, että vauhtia ja tapahtumista on nyt liikaa ja kohta voi tulla törmäys, kun elämä juoksee eteen poikittain.
Niin moni osaakin tehdä, ja myös näkee tilanteensa ajoissa. Varsinainen neuvo on
kuitenkin, että toisinaan tulisi pysähtyä ihan kokonaan. Pelkkä hiljentäminen saa
mahdollisen vaaran vain pyörähtämään, ja kohta se on edessä taas. Silloin siihen
osuu vaikka olisikin hieman hiljentänytkin esimerkiksi läheisten ihmissuhteiden
vaatimuksesta.
Syyspimeät ovat sellaiselle hyvää aikaa, mikäli malttaa pyhittää edes jonkun lepopäivistä, pyyhältämättä niiden kaikkien ohi. Olemme yrittäneet pitää kirkkokomennon aika avarana aukeana, missä vilkaista elämäänsä vähän leveämmältäkin kuin
vain sen tien suunnassa, minkä olettaa olevan itse kunkin tavoitteille aina vapaana. Ei se sattumaa ole, että kristillisen uskon piirissä on elämää kuvattu matkantekona, sen varrella olevine vaaroineen kaikkineen, kun jotakin olennaista on
unohtunut tai painunut piittaamattomuuteen; ja tässä me viittaamme siis Isään
Jumalaan. Hän ei tule eteen poikittain, mutta sallii kyllä elämän sen tehdä ja ihmisen itselleen.
Seesteistä, siunattua syysaikaa seurakunnalleni, syvämietteistäkin ehkä!
Jarmo Paananen, kirkkoherra hirviän hyvällä tuulella (toisinaan)

JUMALANPALVELUS

Vesannon kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita.

11.9. Messu,17. sunnuntai helluntaista. Jeesus antaa
elämän. Jarmo Paananen ja Heino Keränen.
18.9. Jumalanpalvelus, 18. sunnuntai helluntaista. Kristityn
vapaus. Jarmo Paananen ja Johanna Isokangas.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-kodilla. Nepalin
lähetti Raija Kiljunen kertoo työstään Nepalissa. (Kuva)
25.9. Jumalanpalvelus, 19. sunnuntai helluntaista.
Rakkauden kaksoiskäsky. Teol. maist. Heini Miettinen ja Heino Keränen.
2.10. Messu, Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai). Jumalan sanansaattajat.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Aki Virta. Vanhusten kirkkopyhä.
9.10. Messu, 21 sunnuntai helluntaista. Jeesuksen lähettiläät.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja kirkkokuoro. Eläkeliiton PohjoisSavon piirin kirkkopyhä. Päiväjuhla srk-kodilla palveluksen jälkeen.
16.10. Jumalanpalvelus, Uskonpuhdistuksen muistopäivä. Uskon perustus.
Teol. yo. Risto Tabell, Heino Keränen ja AinaSamat.
23.10. Messu, 23. sunnuntai helluntaista. Antakaa toisillenne anteeksi.
Pastori Suvi Löytynoja ja Heino Keränen.
30.10. Kummikirkko alk. klo 9 srk-kodilla aamupuurolla.
24. sunnuntai helluntaista. Kahden valtakunnan kansalaisena.
Jarmo Paananen ja Johanna Isokangas. Ei palvelusta kirkossa.
La 5.11. Jumalanpalvelus, Pyhäinpäivä. Pyhien yhteys. Suvi Löytynoja,
Heino Keränen ja Karttula-kvartetti. Kuolleiden muistaminen ja kirkkokahvit srk-kodilla palveluksen jälkeen.
6.11. Messu, 25. sunnuntai helluntaista. Kuolemasta elämään.
Past. Suvi Löytynoja, Heino Keränen ja musiikkityön johtokunta.
13.11. Jumalanpalvelus, Valvomisen sunnuntai. Valvokaa! Jarmo Paananen
ja Merja Pirkkalainen. Lähetyksen isänpäivälounas srk-kodilla.
20.11. Messu, Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai).
Kristus, kaikkeuden Herra. Jarmo Paananen, Heino Keränen ja
Maija Röntynen-Huttunen.
27.11. Jumalanpalvelus, 1. adventtisunnuntai. Kuninkaasi tulee nöyränä.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja kirkkokuoro.
Seurakuntaretki Tarttoon 2.- 5.12.2016
Vierailemme inkerinsuomalaisessa ystävyysseurakunnassamme Tartossa kaupungin kuuluisien joulumarkkinoiden aikaan, mikäli saamme
koottua 30 matkaan lähtijää. Matkan hinta n. 300 € / hlö, joka sisältää
matkat aterioineen laivoilla sekä hotellimajoituksen (aamiainen). Mukana Aki Virta ja Jarmo Paananen. Tarkempia tietoja kirkkoherralta sekä
kirkkoherranvirastosta. Ilmoittautuminen matkalle 12.10. mennessä
kirkkoherranvirastoon.

Lapset, perheet, nuoret
Perhekerho keskiviikkoisin klo 10 – 12 srk-kodin
yläkerrassa yhteistyössä MLL Vesannon kanssa.
Perhekerho on vanhempien ja alle kouluikäisten lasten
yhteinen kerho, mihin ovat tervetulleita myös isovanhemmat ja muut lasta hoitavat aikuiset. Perhekerhossa lapset
ja vanhemmat ovat yhdessä. Askartelemme, leikimme,
seurakunnan vuoroilla pidämme hartaushetken ja tarjoamme mukavaa yhdessäoloa lapsille ja heitä hoitaville aikuisille. Kahvi-/teetarjoilu,
joillain kerroilla tarjolla lämmin ruoka, muuten omat eväät. Perhekerhon ohjelman
saat kerhosta. Viikolla 42 ei perhekerhoa.
Seurakunnan päiväkerhoihin voi ilmoittautua ympäri vuoden, lisätietoja lastenohjaajalta.
Kokkikerho alakouluikäisille tiistaisin klo 16 - 18 Koulukeskuksen kotitalousluokassa. Tarvikemaksu 20 € syksy ja 25 € kevät.
Lautapelikerhot perjantaina 7.10., 28.10. ja 9.12. Avoin kaikille lautapeleistä
kiinnostuneille. Voit ottaa oman pelin mukaan. Pelaillaan klo 17 – 19.
Sählykerho liikuntahallilla keskiviikkoisin klo 16 – 17 alakouluikäisille.
Alkaa 5.10. Syyslomaviikolla ei ole kerhoja.
Keppihevoskerho lauantaina 8.10. klo 11-14. Tervetuloa valmistamaan ikioma
heppa. Välipalatarjoilu. Ilmoittautuminen syyskuun loppuun mennessä Tiitulle.
Jatkoripari 16. – 17.9 viime kesän riparilaisille Tervonsalmessa. Leirikirje ilmoittautuneille, omin kyydein hinta 20 € / leiriläinen.
Pyhäkoulu Pappilassa su 18.9. klo 17. Osoite Sonkarintie 22 Vesanto.
Isoiskoulutukset ma 3.10. klo 13.30 -15, ma 24.10. ja 14.11. klo 15.30 -17
sekä su 11.12. seurakuntakodin yläkerrassa klo 16 -18. Muista kokoontumisista
ilmoitellaan myöhemmin.
Tyttöjen ilta tiistaina 11.10. klo 18 - 20 seurakuntakodin yläkerrassa kaikille yli
10-vuotiaille.
Kummikirkko su 30.10. srk-kodilla. Aloitamme klo 9 alkaen aamupuurolla, jonka
jälkeen klo 10 Kummikirkko srk-kodin salissa. Kirkon jälkeen kummi ja kummilapsi
pääsevät mm. askartelemaan yhdessä tyynyliinat, joihin painetaan molempien kädenjälki. Tervetuloa kummit ja kummilapset läheisineen viettämään yhteistä aikaa!
Perhepäivä la 26.11. klo 11 – 14 seurakuntakodilla 1. adventin tunnelmissa.
Yhdessäoloa, jouluista askartelua, lämmin ruoka ja hiljentymistä joulun odotukseen. Perhepäivään ovat tervetulleita kaikenlaiset perheet!

Muuta seurakunnan toimintaa
Raamattupiiri ti 13.9., ti 11.10. ja to 10.11. klo 14
Ystävänkammarissa.
”Yhdessä eteenpäin” –virkistyspäivät keskiviikkoisin
klo 10 seurakuntakodilla. *14.9.(Syöpäyhdistys Vesannon
osasto), *12.10. (Tules ry), *9.11. (Sisä-Savon Diabetes ry).
Yhdistykset vastaavat vuorollaan päivän ohjelmasta.
Kirkkokuoron harjoitukset alkavat to 15.9. klo 12 srk-kodilla.
Tervetuloa entiset ja uudet laulajat!
”Lännen miehet” -miestenpiiri to 15.9. klo 18 Tapani ja Tuija Hytösellä,
os. Vienolantie 7 as 5.
Lähetyksen kirpputori avoinna syyskuusta alkaen to ja pe klo 10-15.
”3 €:n vaatekassi -päivä” pe 16.9.
Lähetyksen askartelupiiri to 15.9. klo 11-13 seurakuntakodilla. Jatkuen joka toinen viikko (parittomilla viikoilla).
Vanhusten kirkkopyhän messu su 2.10. klo 10 kirkossa. Palveluksen jälkeen
Vanhusten viikon aloitus kahvit seurakuntakodilla. Mahdollisesta kyytitarpeesta voi
olla yhteydessä diakoni Aki Virtaan puh 040 830 1724.
Pohjois-Savon Eläkeliiton kirkkopyhä su 9.10. Messu kirkossa klo 10, palveluksen jälkeen juhla seurakuntakodilla.
Hautausmaan siivoustalkoot tiistaina 25.10. alkaen klo 8.30 hartaudella kirkon
portailla. Ruoka talkooväelle klo 11 alkaen srk-kodilla.
Siilijärven rovastikunnan lähetyspyhä Keiteleellä su 30.10. Ilmoittautumiset
24.10. mennessä virastoon.
Lähetyksen Isänpäivälounas su 13.11. 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 syyslomaviikolla 17.-21.10. kiireellisissä asioissa yhteys
seurakuntamestariin 19.-21.10. välisenä aikana
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

