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Sisustushommia?
Niiniveden seurakunta muodostettiin siihenastisista Tervon ja Vesannon
seurakunnista pari vuotta sitten niin vauhdilla, ettemme me toimijatkaan
tahtoneet aina pysyä siinä mukana. Tuon vaiheen kanssa oikeastaan rinta
rinnan saapui sitten seuraksemme Herra/rouva Korona (tästä ei varmuutta).
Kirkosta on käytetty monenlaisia kuvia, laivasta tekeillä olevaan taloon, jolloin
silhuettina on helposti nähty kirkkorakennus. Sen perustus on laskettu yli
kahdentuhannen vuoden takaisissa tapahtumissa, Kristuksen kirkolle kaikkialla
päällirakenteista riippumatta. Sen päälle on Niiniveden seurakunnassa saatu
tähän mennessä aikaan runko ja vesikatto rungon päälle.
Nyt ovat sitten odottamassa sisustustyöt, että seurakuntaan rakentuisi sille
haluttu ilme ja ulkoasu. Tähän tarvitaan tekijöitä, joista äänestetään uuden
seurakunnan ensimmäisissä seurakuntavaaleissa ensi syksynä – rungon
pystytykseen koottiin porukka vielä itsenäisten seurakuntien edellisissä
vaaleissa valituista. Vaalipäivä on nyt sunnuntai 20. marraskuuta, jolloin
liputetaan myös Lapsen oikeuksien päivän nimissä.
Nyt olisi tarjolla mahdollisuus tulla vaikuttamaan varsinaisen asian ja toiminnan
sisältöihin. Ikähaitaria saisi siksi olla, ja erilaisia taustoja ja näkökulmia saa ja
pitää olla.
Toivomme siis kovasti seurakuntalaisten asettumista ehdolle ja sitä etteivät
seurakuntavaalit olisi kovin vakava vaan mieluumminkin mukava juttu. Jo
järjestelyihin tarvitaan toimitsijoita ja vaalivalmisteluita ollaan jo aloittelemassa,
toivottavasti samassa hengessä. Vaalien tiimoilta tullaan laatimaan
tuonnempana vielä erillinen ”Vaaliviesti”, että tietoa ja olisi saatavilla sekä ajoissa
että tarpeeksi.
Tervetuloa mukaan tekemään! Oman seurakuntamme erikoinen tilanne peräti
korostuu seurakuntavaalien lähestyessä. Näen sen hyvin vapaana
vaikuttamiselle, kun uutta olemme edelleen
rakentamassa, jopa siihen varsinaisesti vasta ryhtymässä.
Mukavaa talvenselkää yhtä kaikki nyt, kun päivien hiljalleen
pidentyessä näyttäisi valoa ehkä pilkistävän koronankin
takaa jo, mene ja tiedä
– Jumalan armon valo sieltä pilkottaa joka tapauksessa!
Jarmo Paananen, vakavasti otettava kirkkoherra?

Jumalanpalveluselämä
Su 6.2.

Kynttilänpäivän jmp Vesannon kirkossa klo 12

Su 13.2.

3. ennen paastonaikaa jmp Tervon kirkossa klo 12

Su 20.2.

2. ennen paastonaikaa jmp Vesannon kirkossa klo 12

Su 27.2.

Laskiaissunnuntain jmp Tervon kirkossa klo 12

Su 6.3.

1.paastonajan sunnuntai jmp Vesannon kirkossa klo 12

Su 13.3.

2.paastonajan sunnuntai jmp Tervon kirkossa klo 12

Su 20.3.

3.paastonajan sunnuntai jmp Vesannon kirkossa klo 12

Su 27.3.

Marianpäivän jumalanpalvelus Tervon kirkossa klo 12

Su 3.4.

5.paastonajan sunnuntai jmp Vesannon kirkossa klo 12

Jumalanpalvelukset striimataan seurakunnan Facebook-sivuille
Lapset ja nuoret Suomessa ja maailmalla tarvitsevat apuasi.
Lahjoita oman seurakuntamme Yhteisvastuukeräykseen
osoitteessa yhteisvastuu.fi/niinivesi. Kiitos!
Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut.
#lahjoitamullehuominen #yhteisvastuu2022

LAPSET, PERHEET ja NUORET
Seurakunnan lapsi -ja perhetyössä sekä nuorisotyössä on tällä hetkellä edessä
paljon muutoksia henkilöstövaihdosten myötä. Toimintaa järjestetään
mahdollisuuksien mukaan ja vakiinnutetaan sitä mukaa kun tilanne sen taas
sallii. Ajankohtaista tietoa toiminnasta löydät nettisivuiltamme ja seurakunnan
Facebookista.
Perhekerho kuitenkin kokoontuu ainakin helmikuun ajan maanantaisin
Vesannolla ja tiistaisin Tervossa klo 10 - 12. Lisätietoja helmikuun kerhoista
sekä toiminnan jatkosta helmikuun jälkeen löydät seurakunnan nettisivuilta.
Kohtaamispaikka lapsille, nuorille,
vanhemmille ja perheille Vesannolla
parittomien viikkojen keskiviikkoisin
klo 14.30 - 16.30 pururadan uudella
laavulla. Juttuseuraa, yhdessäoloa ja
makkaraa tai muuta nuotioevästä
tarjolla. Tulia pitää vuorollaan
varhaiskasvatuksen väki, seurakunta,
sosiaalitoimi, koulu, kotelohanke ja
neuvola/kouluterveydenhuolto.
Lisätietoja Perhekeskusmallin
Kohtaamispaikkatoiminnasta löydät
Vesannon kunnan sivuilta.

MUSIIKKITYÖ
Lapsikuoro alakouluikäisille keskiviikkoisin
klo 14.30 - 15.30 Vesannon srk-kodilla alkaen 16.2.
Uudessa ryhmässä lauletaan ja leikitään.
Ryhmää vetää kanttorimme Joona Kärnä,
tervetuloa mukaan!
Vesannon kirkkokuoron
harjoitukset ovat parittomina viikkoina torstaisin
klo 14-15.30 Vesannon seurakuntakodilla.
Yhteislaulutilaisuus
Tervon kirkossa 20.3. klo 16. Tervetuloa toivomaan ja laulamaan
toivevirsiä ja Kauneimmat hengelliset laulut –vihkon lauluja.
Kolehti yhteisvastuun hyväksi.

Lähetystyö ja Diakonia
YHTEISVASTUUKERÄYS 2022 käynnistyy tasavallan presidentin puheenvuorolla
Kynttilänpäivänä 6.2. Yhteisvastuukeräyksellä 2022 lisätään turvallisia aikuisia
korona-ajasta kärsineiden lasten ja nuorten arkeen.
Keräyksen teemana on LAHJOITA MULLE HUOMINEN. Pandemia on koetellut
lapsia ja nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Lahjoittamalla
Yhteisvastuukeräykseen voit antaa kasvavalle ikäpolvelle valoisamman
tulevaisuuden.
Voit osallistua keräykseen esimerkiksi ottamalla osaa Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi järjestettäviin tilaisuuksiin, keräysaika on vuoden 2022 loppuun asti.
Lähetyksen kirpputori avoinna perjantaisin
kello 10-16. Kirpputori sijaitsee Vesannolla
ABC:n kylmäaseman kohdalla.
Seurakuntapiirit klo 14 : Tervon Talluskylä
Kuuselanranta 14.2. ja 14.3. klo 14 ja
Salme ja Erkki Karttusella Vääräntie 40 Tervo 11.4.
Ystävänkammari avoinna tiistaina 22.2. jatkuen
parillisen viikon tiistaisin klo 11 Vesannon
seurakuntakodilla (sisäänkäynti diakonin ovesta).
Raamattupiiri jatkaa tiistaina 1.3. jatkuen parittoman viikon tiistaisin klo 13,
Vesannon srk- kodin ystävänkammarilla.

NIINIVEDEN SEURAKUNNAN YHTEYSTIEDOT
Sähköposti: niiniveden.seurakunta@evl.fi Nettisivut:www.niinivedenseurakunta.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi

Kirkkoherranvirasto ...................................................................................040 359 2291
Taloustoimisto, talouspäällikkö Ilmi Korhonen.......................................040 359 2291
Kirkkoherra Jarmo Paananen ………………………………………….....................040 571 9596
Kappalainen Marja-Leena Niinivaara-Koskell………………………….............044 387 2125
Seurakuntamestari Hilla Salminen............................................................040 568 6272
Seurakuntamestari Ari Solanummi………………….............................……....044 387 2197
Kanttori Joona Kärnä ……………….………………………………….........................050 062 1068
Diakoni Minna Sahlberg parhaiten arkisin klo 9-10................................040 830 1724
Lastenohjaaja Niina Salonen (helmikuun ajan).......................................040 359 2285
Vapaaehtoinen Lähetyssihteeri, Maija Röntynen-Huttunen…………......040 5785941
Kuopion aluekeskusrekisteri, avoinna ark. klo 9-15….………………….......017-158 111
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset:…………………………………...............040 484 8225

