NIINIVEDEN SEURAKUNTAVIESTI
Tätä kun kirjoitan, meitä kiusaa koronan kyljessä talven tähän mennessä mittavin, hyytävä myräkkä, ja aiemmatkin lumityöt ovat vielä
tekemättä. Tuisku tietää töitä myös kirkkoympäristöihin. Niin tietää,
vaikka kiinteistöillämme muuten vallitsee myös tämän vuoden puolella edelleen lähes autius. Kulkutauti yhä kuin jatkaa kulkuaan tuulen mukana.
Olemme seuranneet käytännöissämme varsin tiukkaa tulkintaa ohjeista ja suosituksista, vähän kuin tasavallan presidentinkin näkemyksiä seuraillen. Näin on myös vertailussa joihinkin muihin seurakuntiin, ja onhan siitä sanomistakin kai tullut. En silti vieläkään
katso, että olisimme ihan väärässäkään olleet. Kaihdamme muuta
kuin välttämätöntä riskien ottamista ja yritämme löytää vaihtoehtoisia tapoja elää seurakuntana.
Olennaista on tässä tilanteessa luottaa siihen näkemykseen, että
kirkko on ennen kaikkea rukoileva kirkko. Se toki on koskettavimmillaan kokemuksessa rukouksesta ja Jumalan Sanan viljelystä yhdessä aina ehtoollispöydän jakamiseen asti. Ei seurakunta silti siihen saa halvaantua, että näistä joudutaan tinkimään. Kirkon rukous
on aina myös yksityistä välittämistä, myös viranhaltijatyönä – se on
muutakin kuin kokoavaa kohtaamista ja yhteyttä. Tietty vetäytyminen, pidättäytyminen ja pysyttely omissa oloissa on paastonajan
hengen mukaista, vaikka toivommekin sen tietysti rajautuvan lopulta vaikkapa juuri paastonajan päättymiseen, pääsiäiseen.
Eikä elämä ihan tapahtumatontakaan ole: onpa tämän hiljaisuuden
keskellä esimerkiksi saapumassa Niiniveden seurakuntaan uusi
kanttori, Joona Kärnä. Katse on suunnattuna eteenpäin, emmekä
lakkaa toivomasta, odottamasta – emmekä rukoilemasta.
Uuden vuoden 2021 ei varmaankaan tarvitse olla edes kovin kummoinen, kun se kokemuksissamme tulee näyttäytymään edellisvuotta parempana. Ihan hyvillä mielin ja aidosti toivon ja toivotan
vieläkin hyvää, Jumalan armon ja siunauksen saattelemaa uutta
vuotta!
Jarmo Paananen, kirkkoherra, kuuraparta
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JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Pyhäpäivien jumalanpalvelukset klo 12, Tervon ja Vesannon kirkoissa vuorotellen. Tämän lisäksi iltakirkko Tervon kirkossa kolmena maanantai-iltana klo 18.
Kulkutautitilanteen vuoksi palveluksiin ei liity yhteistä ehtoollisen viettoa, mutta
ehtoollisen voi pyytäessään saada niiden jälkeen.

Su 7.2.

Tervon kirkko klo 12, (Kynttilänpäivä), uuden kanttorin Joona Kärnän
virkaansiunaaminen. - Yhteisvastuukeräyksen aloituspyhä.
Huom! Virkaansiunaamispalveluksessa luottamushenkilö- ja työntekijäedustus, ei muuta seurakuntaa.

Su 14.2. Vesannon kirkko klo 12, (Laskiaissunnuntai),
PÄÄSIÄISJAKSO ALKAA
Ma 15.2. Iltakirkko Tervon kirkossa klo 18
Su 21.2. Tervon kirkko klo 12, (1. paastonajan sunnuntai)
Su 28.2. Vesannon kirkko klo 12, (2. paastonajan sunnuntai)
Ma 1.3.

Iltakirkko Tervon kirkossa klo 18

Su 7.3.

Tervon kirkko klo 12, (3. paastonajan sunnuntai)

Su 14.3. Vesannon kirkko klo 12, (4. paastonajan sunnuntai)
Ma 15.3. Iltakirkko Tervon kirkossa klo 18
Su 21.3. Tervon kirkko klo 12, (Marian ilmestyspäivä)
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LAPSET, PERHEET JA NUORET
Perhekerhot ovat toistaiseksi tauolla koronarajoitusten
vuoksi. Seuraa ilmoittelua seurakunnan nettisivuilta tai Niiniveden seurakunnan varhaiskasvatuksen Facebook-sivulta.
Vauvakellot soivat torstaisin klo 10 Vesannon kirkon kellotapulista
aina, kun kuntaan on syntynyt uusi vauva. Vauvakellot on osa Vesannon
kunnan 150-vuotisjuhlavuotta.
Varhaisnuorten kerhot ja Varkkaillat alkavat lähiaikoina, seuraa tiedotusta seurakunnan kotisivuilta.
Nuorten toiminta: Nuorten illat, isoskoulutukset ja kerhonohjaajakoulutukset alkavat lähiaikoina, seuraa tiedotusta seurakunnan kotisivuilta.

MUSIIKKITYÖ
Seurakunnan toimintatilanteen selkiydyttyä mm. kuorotoiminta (Kirkkokuoro Vesannon seurakuntakodilla ja Säde-lauluryhmä Tervon seurakuntatalolla) uuden kanttorin johdolla jatkuu erikseen ilmoitettavana
ajankohtana.

LÄHETYSTYÖ, DIAKONIA JA KIRKKOHERRANVIRASTO
Ruokajakelua vähävaraisille Vesannon helluntaiseurakunnassa maanantaisin
klo 11 ja Tervon diakoniatoimistolla ke 3.2., 24.2. ja to 18.3. klo 10-12.
Taloudellista avustusta tiukassa elämäntilanteessa varsinkin koronan aiheuttaman työttömyyden tai muun seurauksena voi tiedustella diakonilta (puhelin,
Whatsapp, Signal, sähköposti). Samoin keskusteluapua vaikean elämäntilanteen tai yksinäisyyden helpottamiseksi.
Yhteisvastuu-keräys: Hernekeittoa myytävänä 16.2. rasioissa Vesannon Vestorissa ja Tervon K-kaupassa. Keittoa voi myös varata diakonilta, kotiinkuljetus taajamissa. Yhteisvastuu-keräyslippaita löytyy eri kaupoissa, kassojen läheisyydestä.
Vesannolla Ystävänkammari, lähetyksen askartelupiiri, Lähetystyön kirpputori
ja Tervossa Arkinen ateria ovat tauolla toistaiseksi.
Kirkkoherranviraston palvelut tarjotaan ensisijaisesti puhelimen ja sähköpostiviestien välityksellä. Tapaamisista sovitaan aina erikseen. Palveluajat ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9-13.
Poikkeus viikolla 10: suljettu maanantaina 8.3.
Tule mukaan vapaaehtoiseksi! Seurakunnassa tarvitaan monenlaisissa tehtävissä ”apukäsiä”. Esimerkiksi kiinteistöjen hoidossa, lumitöissä, liputuksissa (seurakuntamestarit), postituksissa, ystäväksi kotikäynneille (diakoni), perhekerhojen ruokailuissa (lastenohjaaja) jne. Mikäli sinulla on aikaa ja innostusta liittyä
vapaaehtoisten joukkoon, ota yhteyttä työntekijöihin.

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

Kirkkoherranvirasto ma ja ke 9-13 ............................. 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 Mirva Salminen-Kautto ................... 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
Nuorisotyönohjaaja Sirpa Saraste……………………………...050 499 4209
Lastenohjaaja Niina Salonen .......................................... 040 359 2285
Kuopion aluekeskusrekisteri, avoinna ark. klo 9-15….…017-158 111
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset:…………………….. 040 484 8225
Lähetyssihteeri, Maija Röntynen-Huttunen…………………. 040 5785941

