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VIITASAAREN SEURAKUNTA¤

SEURAKUNNAN SYKSY 2018

Sydämellistä syksyä, viestittävät isovanhemmat Märta ja Pasi Kinnunen, tytär Anniina Oksanen ja tyttärentyttäret Erika (vas.) ja Ellen Oksanen.

Minun kirkkoni
Minkälainen on Sinun kirkkosi? Millaisen toivoisit sen olevan?
Jos sinulle on luontevampaa ajatella kirkon tilalla omaa seurakuntaa, niin kaikin mokomin:
Minkälainen on Sinun seurakuntasi – Viitasaaren
seurakunta? Ja millainen toivoisit sen olevan?
Näitä juttuja on ajankohtaista ja aiheellista miettiä erityisesti tänä syksynä, kun luterilaisissa seurakunnissa pidetään seurakuntavaalit.
Tästä(kin) syystä toivon, että pohtisit vähän kirkkoa ja seurakuntaa.
Aihetta voidaan miettiä ainakin seuraavista näkökulmista:
• Minun kirkkoni uskoo. Ilman uskoa ei ole
mitään. Se on henkilökohtaista ja universaalia, samalla omaa ja yhteistä. Luottamusta siihen, että
on jotain suurempaa, joka kantaa. Kun maailma
ympärillä muuttuu, kirkko antaa turvaa. Kuuntelee ja auttaa, vaikka oma usko horjuisikin. Mihin
sinä uskot?
• Minun kirkkoni toivoo. Toivo antaa voimia.
Auttaa uskomaan parempaan, oikeudenmukaisempaan maailmaan ja siihen, ettei kaikki pääty
kuolemaan. Toivo kannattelee huomiseen ja an-

Mitä sinä näistä kysymyksistä ajattelet? Sinun
taa lohtua. Ristii kädet ja rauhoittaa. Toivoa on, aimielipiteesi ovat merkittäviä. Voisitko kertoa
na. Mitä sinä toivot?
niistä toisille: tutuillesi, seurakunnan nykyisille
• Minun kirkkoni rakastaa. Kaiken se kestää,
luottamushenkilöille, seurakunnan työntekijöilkaiken se uskoo. Tuo mukanaan onnen ja luottale tai vaikkapa minulle?
muksen, mutta myös surun ja luopumisen. Rakkaus suurempaan ja
Minun kirkkoni Juuri tänä syksynä on erinomaiiankaikkiseen tuo toivoa. Se on
aika keskustella kirkosta ja seuon lähellä. Kirkko nen
kärsivän maailman muutosvoima,
rakunnasta. Tänä syksynä on erinon mäellä ja
koskettaa syvältä ja nostaa korkealomainen mahdollisuus vaikuttaa
korttelin
takana. niin asettumalla ehdokkaaksi kirkle. Jokaisella on oikeus rakastaa ja
tulla rakastetuksi. Minkälainen on
kovaltuustoon kuin äänestämällä.
sinun kirkkosi?
Viitasaaren seurakunnan syyskausi 2018 ei tie• Minun kirkkoni on lähellä. Kirkko on mätenkään ole pelkkää vaalia. Näiltä sivuilta löyellä ja korttelin takana. Mukana ilossa ja surussa,
tyy melko kattavasti tiesyntymässä ja kuolemassa. Pyhänä ja arkena, juhtoa toiminnasta. Tutustu
lassa ja leipäjonossa. Mobiilissa ja netissä – mukaja tule.
na elämässä. Missä sinun kirkkosi on? Miten se
toimii, mihin se panostaa?
• Minun kirkkoni uudistuu. Maailma muutJumalan siunausta
tuu ja me sen mukana. Ja sitten on kirkko. Mihin
Sinulle,
suuntaan haluaisit sitä muuttaa? Kirkko kuuntelee kaikkia, mutta vain toimimalla voit vaikuttaa
sen tulevaisuuteen. Minkälainen on sinun seuraAntti Hiltunen
kuntasi?
kirkkoherra

”
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VIITASAAREN SEURAKUNTA¤
J UM A L A N PA LVE LU KS E T

VIITASAAREN SEURAKUNTA¤
DIAKONIA

Jumalanpalvelukset kirkossa klo 10 ellei ole toisin ilmoitettu. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa lähimmäisen auttamista ja palvelua. Diakonian tehtävä on etsiä, lie26.8.
Messu, lähimmäisen sunnuntai. Tuo mukanasi vittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Se on ihmiskirkkoon joku, joka ei sinne itse pääse.
ten auttamista ja tukemista, rinnalla kulkemista elämän eri
2.9.
Messu, Viitasaaren rauhanyhdistyksen kirkko- vaiheissa, erityisesti vaikeuksien kohdatessa.
pyhä
Ota rohkeasti yhteyttä jos tarvitset apua tai tukea! Päivys9.9.
Kumisaapaskirkko Lummeniemessä klo 10 tysaikoina ma ja to klo 9-11 voit tulla vastaanotolle ilman
yhdessä leirillä olevien tyttöjen ja poikien kanssa etukäteissopimista. Muina aikoina ota yhteyttä diakonia16.9.
Messu, sotaveteraanien, veteraanien leskien ja työntekijään ja sovitaan tapaaminen diakoniatoimistossa
sotaorpojen kirkkopyhä
tai kotonasi.
23.9.
Messu
30.9.
Mikkelinpäivän perhemessu, lasten ja isovan- Diakonia tutuksi -päivä S-marketin aulassa to 6.9. Tule
hempien sunnuntai
tutustumaan diakoniatyöhön ja kuulemaan kuinka juuri si7.10.
Sanajumalanpalvelus srk-talolla klo 18
nä voit tehdä diakoniatyötä.
14.10. Messu
21.10. Messu, 70-vuotiaiden kirkko
TYÖTTÖMILLE JA VÄHÄVARAISILLE
28.10. Messu, rippikoulujen aloituskirkko sekä Viita- Leipäjakelu ja aamupalatarjoilu joka perjantai klo 9.30saaren reserviupseerien 80-vuotisjuhla
11 Takataskussa srk-talon alakerrassa. Jaossa kauppojen
3.11.
Pyhäinpäivän rukoushetki Hiekan kappelissa lahjoittamaa leipää, lihaa pakasteena, kukkia ym. Leipää on
klo 13.
jaossa diakoniatoimistosta myös päivystysaikoina ja muina
3.11.
Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus kirkossa klo aikoina sopimuksen mukaan.
18. Sytytämme kynttilät edellisen pyhäinpäivän Ilmaiskirpputori seurakuntatalon alakerrassa on avoinna
jälkeen kuolleille seurakunnan jäsenille.
perjantaisin klo 9-11 aamupalan ja leipäjaon yhteydessä ja
4.11.
Messu. Messun jälkeen srk-talolla kahvit ja seu- muina aikoina sopimuksen mukaan. Jaossa hyväkuntoisia
rakuntavaalien paneelikeskustelu.
lahjoitusvaatteita, kenkiä, astioita jne. Tiedustelut Annelil11.11. Sanajumalanpalvelus
ta.
18.11. Messu. Seurakuntavaalien äänestys kirkossa ju- EU ruokajakelut perjantaisin leipäjakelun yhteydessä Tamalanpalveluksen päätyttyä klo 20 saakka.
kataskulla 24.8., 21.9., 26.10. ja 23.11.
25.11. Messu, Lähetysyhdistys Kylväjän tapahtuma.
Jouluruokailu työttömille ja vähävaraisille srk-talolla pe
2.12.
Messu, 1. adventti, uusi kirkkovuosi alkaa. Kehi- 14.12. klo 11.
tysvammaisten kirkkopäivä.
Jouluavustusten jako diakoniatoimistossa 10.12., 13.12.,
6.12.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
17.12, 20.12. klo 9-12.
9.12.
Messu
23.12. Perhejumalanpalvelus kirkossa klo 12.
ELÄKEIKÄISILLE
24.12. Jouluaaton sanajumalanpalvelus kirkossa klo Keskiviikkokerho kokoontuu 19.9. alkaen joka keski14.
viikko klo 10 srk-talon aulassa ellei samalla viikolla ole
24.12. Jouluaaton hartaus kappelilla klo 16.
muuta tapahtumaa (lista alla). Vaihdetaan kuulumisia, eri25.12. Jouluaamun messu kirkossa klo 8.
laista ohjelmaa, hartaus, arvontaa, kahvitarjoilu sekä mah26.12. Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus srk-talol- dollisuus ruokailla (5e). Tarkempia ohjelmia kerhosta ja
la klo 18.
kirkkoherranvirastosta.
30.12. Messu
31.12. Rukoushetki kirkossa klo 18.
ke 5.9.
Liikuntailtapäivä klo 13 urheilukentällä tai sateella Areenalla
ti 11.9.
Vierailu Lehtolassa klo 13.30, lähtö klo 13 seurakuntatalon pihasta kimppakyydein
ti 2.10.
Yhteislaulukonsertti klo 13 Areenassa
to 11.10. Uutispuuroretki Nevalinnaan Kämäriin
su 21.10. Tänä vuonna 70 vuotta täyttävien yhteissyntymäpäivät
ke 31.10. Vierailu Päiväkeskuksella klo 13, ruokailu klo
11.30, 6e
ke 28.11. Retki Wiitatupaan syömään
ti 12.12. Eläkeikäisten joulujuhla klo 13. Puuro-ja kahvitarjoilu klo 12-13.
PI E N RYH M ÄT
Rukouspiiri torstaisin klo 9 seurakuntatalon Pikkusalissa.
Aarteet-rukouspiiri kokoontuu parittomien viikkojen
maanantaisin klo 18 srk-talon Pikkusalissa. Vetäjänä Elina
Räsänen 040 8248682.
Niinilahden raamattupiiri kokoontuu Irma Heikkisellä,
Aroniementie 694e, p. 040 5856421.
Aikuisten raamattupiiri kokoontuu piiriläisten kodeissa.
Lisätietoja Outi Helteeltä 041 5442216.
Sururyhmä läheisensä menettäneille aloittaa to 8.11. klo
18 diakoniatoimistossa. Antti Hiltunen ja Ansa Litendahl.
Työseurat Keihärinkoskella ja Kymönkoskella.

L AU L A MI S E N I LOA
Kirkkokuoro tarjoaa yhdessä laulamisen ja uuden oppimisen iloa. Ohjelmisto koostuu laajalti eri tyylisestä hengellisestä kuoromusiikista. Aloitamme harjoitukset to 30.8. klo
17.30 srk-talolla. Tervetuloa kaikki entiset ja uudet laulajat, erityisesti miesääniä kaivataan lisää.

Päiväkeskuksella: Seurakuntakerho tiistait 28.8., 25.9.,
23.10., 13.11. klo 13 ja seurat torstait 13.9., 11.10., 29.11.,
20.12. klo 13.
YSTÄVÄKSI TOISELLE
Ystävätoiminta on seurakunnan ja SPR:n yhteistä toimintaa. Vapaaehtoisia ystäviä tarvitaan esimerkiksi yksinäiselle keskusteluseuraksi, ulkoilukaveriksi, lukijaksi huononäköiselle tai kirkkokyydin antajaksi. Toimintamahdollisuuksia on monia ja aikaa voi antaa juuri sen verran kuin itse pystyy, kertaluonteinenkin apu esim. avustajana lääkärikäynnillä voi olla suuri apu saajalleen. Vapaaehtoiset saavat
koulutuksen sekä tukea ja virkistystä yhteisissä tapaamisissa. Jos koet, että voisit antaa aikaasi jollekin lähimmäiselle,
ota rohkeasti yhteyttä. Juuri sinua tarvitaan! Tai jos haluat
ystävän itsellesi, ota yhteyttä.
Koulutus uusille ystäville ke 26.9. klo 17.30 srk-talolla.
Tiedustelut Ansa Litendahl
SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖT
Koulutetut saattohoidon vapaaehtoiset tukihenkilöt voivat kulkea rinnalla kun vakava sairaus kohtaa tai kuolema
muuten on edessä ja tarvittaisiin ihmistä kuolevan ja omaisen tueksi. Jos haluaisit tukihenkilön, kysy lisätietoja Annelilta.
APUA PERHEEN JA PARISUHTEEN ONGELMIIN
Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvoja Pirjo Salminen ottaa vastaan diakoniatoimiston tiloissa noin kaksi kertaa kuukaudessa. Ajanvaraukset p. 014 3347800 klo 12-14.30. Neuvonta on maksutonta.

LÄHE T YS T YÖ
Lähetysillat srk-talon Pikkusalissa klo 18, torstait 13.9.,
27.9., 4.10., 25.10., 8.11., 22.12. ja 13.12.
su 30.9.		Pipliaseuran lähetyspäivä. Pastori Antti Siukonen saarnaa kirkossa. Srk-talolla
kirkkokahvit ja tapahtuma kaikenikäisille.
la 6.10. 		Vierailemme Saarijärvellä rovastikunnallisessa lähetyspäivässä.
pe-la 12.-13.10. Tasauskeräys keskustan liikkeiden alueella.
ke 7.11. 		Standup-ilta hotelli Pihkurissa klo 18.
Esiintyjänä Sampsa Simpanen. Vapaaehtoinen pääsymaksu lähetyksen kohteelle. Lastenvahtipalvelu ja gospel-disco alakerrassa.
su 25.11.
Kylväjän kirkkopyhä. Marjaana Kotilainen ja Liisi Niemelä. Kirkon jälkeen srktalolla lähetystilaisuus.

N UO RE T
Perjantaisin Takataskun avoimet klo 16-22 ja Nuortenilta klo 19.
Nuorten sählyvuoro torstaisin Areenassa, alustava aika klo
15.05-16.
Nuorten syysleiri Lummeniemessä.
Teemana ilmaisu. Vierailevana vetäjänä
Jarna Pihlajamäki.
la 29.9.
Ruskagospel Ylihärmässä. Esiintyjinä
mm. KLS, Park7, Twelve24 (UK).
to 25.10.
Save-yhtyeen konsertti klo 18
Viitasaari Areenassa. Kutsumme
erityisesti mukaan tulevan kesän
riparilaisia. Vapaa pääsy.
pe-su 26.-28.10. I– ja II-vuositason isostoimintaleiri
Lummeniemessä
pe-su 16.-18.11. Retki Maata Näkyvissä-festareille
Turkuun
pe 21.12.
Nuorten joulujuhla Lummeniemessä
pe-su 28.-30.9.

Naisten raamattu- ja lähetyspiiri Hannat-Saarat-Liisat
srk-talon Pikkusalissa klo 12-13.45 joka toinen torstai 6.9.,
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.

T YTÖ I LLE JA PO J I LLE
T ULE M UKAAN M YÖ S N ÄI HI N
Kaikille yhteinen aamupala on katettuna seurakuntatalon aulassa keskiviikkoisin 5.9., 10.10. ja 7.11. klo 7.3010. Aamuhartaus n. klo 7.45.
Rauhanyhdistyksen seurat noin joka toinen viikko.
Tiedotusilta vaaleista to 23.8. klo 18 Pikkusalissa. Kahvin lomassa infoa ja keskustelua valitsijayhdistyksien perustamisesta, ehdokkaaksi asettumisesta sekä valtuuston
tehtävistä.
Tenorissimo, Mauno Kuusisto 100v. –konsertti su 26.8.
klo 15 kirkossa.
Retki Miesten iltaan Karstulan kirkkoon pe 7.9. Lähtö
srk-talolta klo 16.30, kyyti 15 e. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 3.9. mennessä.
Majataloilta to 11.10. klo 18. srk-talolla. Illan isäntänä laulaja, lauluntekijä Pekka Simojoki, mukana gospelmuusikko
Sami Asp. Tarjolla suolaista syötävää. Lastenhoito järjestetty.
Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä ke 24.10. klo 17. Kynttiläkulkue Sotaan lähteneiden muistomerkiltä kirkkoon, missä lyhyt hartaushetki.
Teatterimatka Kuopioon omaishoitajille ja muille teatterin ystäville la 17.11. katsomaan näytelmää Puhtaana käteen.
Naisten teatteriretki Jyväskylään la 1.12. katsomaan
näytelmää Päivänsäteet.
Retriitti la-su 1.-2. 12. Lummeniemessä. Aikaa hiljaiseen
yhdessäoloon, hartaushetkiin, sekä ruokailuun. Mahdollisuus yöpyä Lummeniemessä.
Kauneimmat joululaulut kappelilla su 9.12. klo 18 ja kirkossa to 20.12. klo 19. Lasten kauneimmat joululaulut joulutorilla su 16.12 klo 14.

Osallistu seurakunnan
toimintaan myös somessa!
Facebook
Viitasaaren seurakunta
Viitasaaren seurakunta, Lapset
Takatasku
Instagram
@viitasaaren_seurakunta
@takatasku_vts_srk

KERHOT
Kaikki kerhot ovat maksuttomia. Partiota ja kuoroa lukuun ottamatta ilmoittautumiset: www.viitasaarenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset.
Kokki- ja askartelukerho 5-8 lk maanantaisin 27.8. alkaen klo 17-18.30 srk-talolla Takataskussa. Kokkailua ja askartelua vuoroviikoin.

TA PA H T U M IA P ER H EIL L E,
L A P SIL L E, T Y TÖ IL L E JA P O JIL L E
Täyskymppijuhla 2008-syntyneille srk-talolla klo 10.30-15.
su 9.9.
Kumisaapaskirkko Lummeniemessä klo 10.
la 15.9.
Toimintailtapäivä srk-talolla
ke 19.9.
Kirkkoseikkailu alle kouluikäisille kirkonmäellä klo 9.30-11.30. Tutustu kirkkoon monin
aistein.
su 30.9.
Mikkelinpäivän perhekirkko klo 10 kirkossa. Isovanhempien ja lasten kirkkopyhä. Kirkon jälkeen ruokailu ja pientä ohjelmaa srk-talolla.
ke 17.10. Syysretki Lummeniemeen. Perhekerholaisille ja muille lomalaisille makkaranpaistoa ja
pientä touhuilua klo 9.30-12
L A P SIL L E JA P ER H EIL L E
la 3.11.
Pyhäinpäivänhartaus perheille kirkossa klo
15
PÄIVÄKERHOT
ti
13.11.
Lasten valokuvauspäivä srk-talolla klo 14Päiväkerhot on tarkoitettu 3-6–vuotiaille lapsille. Päiväker17.30
hossa leikitään, lauletaan, askarrellaan ja opetellaan tunteti
20.11.
Toimintailta klo 17.30 srk-talolla.
maan Taivaan Isää. Kerhoryhmät kokoontuvat kerran viike
28.11.
Lasten adventtihartaus kirkossa klo 10
kossa. Kysele vapaita paikkoja!
su
16.12.
Lasten ja perheiden joululauluvaellus kirkPikkutaskun päiväkerho, srk-talon alakerta, maanantaikoon klo 15 alkaen
sin klo 9–11, Sari Toikkanen
joulutorilta. Lasten kauneimmat joululaulut
Miekkarinteen päiväkerhot, Isoahontie 22, tiistaisin klo
joulutorilla klo 14.
12–14 ja torstaisin klo 9–11 ja 12–14, Sari Toikkanen
ti
18.12.
Jouluinen musiikkihetki lapsille ja perheille
Keihärinkosken päiväkerho, Kylätalo, maanantaisin klo
srk-talolla klo 10
10, Heidi Syvänen
su 23.12. Perhekirkko kirkossa klo 12
la 1.9.

PERHEKERHOT
Perhekerhot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille vanhemman, hoitajan tai muun tutun aikuisen seurassa. Aloitamme vapaasti leikkien klo 9.30 ja klo 10 on yhteinen
toimintahetki eri teemoilla, musiikkia, askartelua, leikkiä,
jumppaa. Aikaa on myös jutella muiden vanhempien kanssa ja jakaa kokemuksia lapsiperheen arjesta samalla kun
lapset saavat vapaasti leikkiä yhdessä ja tutustua toisiinsa.
Tarjolla on pientä aamupalaa. Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja toiminta on maksutonta. Vetäjänä lastenohjaaja Sari Toikkanen.

UUTTA! Kamalat äidit® -vertaisryhmä on murrosikäisten lasten äideille tarkoitettu ryhmä, jossa käsitellään vanhemmuuteen ja naisen elämään liittyviä teemoja, jaetaan
murrosikään liittyvää tietoa sekä kannustetaan äitejä jakamaan ajatuksiaan muiden naisten kanssa. Ryhmä on suljettu, luottamuksellinen ja maksuton. Kamalat äidit® -ryhmä
kokoontuu joka toinen viikko yhteensä kymmenen kertaa
noin puolitoista tuntia kerrallaan. Kokoontumisajat varmistuvat myöhemmin.

Pikkutaskun perhekerho srk-talon alakerrassa joka toinen keskiviikko: 5.9. Syksyn aloitus, 26.9. Kirkkomuskari,
10.10. Lähetysseikkailu, 7.11. Vanhanajan leikkejä, 12.12.
Jouluaskartelua
Miekkarinteen perhekerho, Isoahontie 22, joka toinen
keskiviikko: 12.9. Ötökkäjuttuja, 3.10. Satumuovailua,
24.10. Muistetaan isää, 21.11. Adventti lähestyy, 5.12. Onnea Suomi

Tapahtumien tarkemmat
tiedot Seudun kirkollisissa
ilmoituksissa ja kotisivuilla.

Askartelu- ja puuhakerho 0-4 lk tiistaisin 28.8. alkaen
klo 17-18.30 Miekkarinteen kerhohuoneella, Isoahontie
22. Askartelua, kokkailua, leikkejä ja muuta puuhaa.
Keihärinkosken kerho 0-7 lk keskiviikkoisin 29.8. alkaen klo 17-18.30 kylätalolla. Monitoimikerho yhdessä 4H:n
kanssa.
Niinilahden kerho 0-7 lk keskiviikkoisin 15.8. alkaen klo
18-19.30 kylätalolla. Monitoimikerho yhdessä 4H:n kanssa.
Sählykerhot Areenassa torstaisin 6.9. alkaen, yhdessä Viitasaaren Viestin kanssa. Kellonajat varmistuvat myöhemmin, alustavat kokoontumisajat: 1-3 lk klo 16-17, 4-6 lk
klo 17-18 sekä yläkoululaiset ja sitä vanhemmat nuoret klo
15.05-16.
Lapsikuoro Lyhde 7-14-vuotiaille torstaisin 6.9. alkaen
klo 16 srk-talolla, välipala klo 15.30. Iloinen lauluryhmä,
jossa opitaan uusia lauluja, leikitään ja musisoidaan.
Partiopamaus ma 20.8. Lummeniemessä klo 18. Uusien
partiolaisten ilmoittautuminen ja partioryhmien muodostaminen.
AINUTLAATUINEN-SYYSLEIRIT LUMMENIEMESSÄ
Kivaa kavereiden kanssa, itsetunnon vahvistamista, nuotioherkkuja, iltaohjelmia, leikkejä ja pelejä ja Taivaan Isä. Ilmoittautumiset: www.viitasaarenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset.
5-8 lk
2-4 lk
0-1 lk

pe-su 7.-9.9. klo 19-12
pe-la 5.-6.10. klo 18-15
la 10.11. klo 12-18

VA PA A EH TO IST YÖ
Seurakunnassa on paljon tehtävää myös muille kuin sen
työntekijöille. Sinulle, jolla on aikaa ja halua tehdä jotain
vapaaehtoistyötä, meillä olisi tarjolla monenlaisia tehtäviä. Jumalanpalveluksissa tarvitaan avustajia, kahvinkeittäjiä ja tarjoiluapua moniin tilaisuuksiin, haravointiapua hautausmaalla, ystäviä yksinäisille, leivän hakijoita, postitusapua, laitosvierailuja, ryhmien ja kerhojen vetoapua ja paljon muuta. Ota rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöihin
ja mietitään mitä juuri sinä voisit tehdä!
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VIITASAAREN SEURAKUNTA¤
SEURAKUNTAVAALIT

Asetu
ehdokkaaksi
vaaleissa!

Olli Helle

Vastuunkantajia tarvitaan
Marraskuussa valitaan uusi kirkkovaltuusto. ”Jos haluat kantaa yhteistä vastuuta,
kirkkovaltuutettuna toiminen ei ole paha homma”, sanoo Olli Helle. ”Ehdottomasti
mukaan, jos on ideoita ja pohdit, miten asioita voisi kehittää”, kannustaa Ulpu Kananen.
Olli Helle valittiin kirkkovaltuustoon 19-vuotiaana, neljä vuotta sitten. Valtuuston nuorin jäsen on käynyt kokouksissa aktiivisesti ja kertoo saaneensa pelkästään hyvää palautetta valtuutettuna toimimisesta.
Hän on myös käyttänyt valtuustossa
puheenvuoroja.
– Puheenvuoroni ovat olleet lähinnä arvoihin liittyviä, ei niinkään
sellaisia, joilla olisin ajanut jotain
tietyn asian muutosta läpi. Luonnollisesti minulla on nuorena erilainen
näkökulma moniin asioihin kuin
vanhemmilla ihmisillä. On ne puheenvuorot voineet avata näkökantoja, Helle sanoo.
– Valtuuston kokouksissa ei voi
hirveästi vaikuttaa asioihin suoraan.
Päätämme ne asiat, jotka ovat kokouksessa listalla, neuvoston valmistelemat asiat, ja päätetään yleensä kyllä tai ei esityksen pohjalta. Sinänsä kokoukset ovat olleet suunnilleen sitä, mitä ennakkoon ajattelinkin niiden olevan: aika paljon talousasioita.
-Lähdin ehdolle, kun Syväsen Alpo usutti. Kysyin, onko paha nakki,
ja ei se ole ollut.
– Alussa kokoukset olivat lähinnä kahvinjuontia ja rukoileminen

puuttui. Otin asiaan kuitenkin kantaa ja mielestäni sain tilanteeseen
jonkin verran kohennusta.
Olli Helteellä on myös nuoriso- ja
rippikoulutyön tukiryhmässä. Siitä hän toteaa, että kokouksia ei ole
ollut monta, mutta niissä on päässyt
ideoimaan enemmän kuin valtuustossa.
Helle toivoo, että ehdokaslistoilla olisi selkeät tavoitteet. Yhdenkin
asian liike sopisi taustaksi, niin äänestäjä tietäisi paremmin, mitä ehdokkaat ajattelevat. Ilman selkeitä
listoja hänestä henkilövaalit kävisi
kirkollisiin vaaleihin parhaiten.

osallistuisivat aktiivisesti seurakuntansa toimintaan, silloin tuntuma
päätettäviin asioihin on hyvä. Hän
itse on tämän huomannut ollessaan
nykyään paljon Jyväskylässä.
Ulpu Kananen on kirkkovaltuustossa nyt toista kautta. Kirkkoneuvoston varajäsenenä hän on ollut
myös kirkkoneuvoston kokouksissa mukana. Nyt hän on lisäksi lapsija perhetyön tukiryhmän puheenjohtaja.
– Valtuutettuna koen mielenkiintoiseksi käsitellä asioita. Kokouk-

”

Kokouksissa
keskustellaan
paljon esimerkiksi
siitä, mihin rahaa
käytetään ja mikä
vaikutus sillä on.
– Vastuunkantajia tarvitaan, kirkkovaltuutettuna olo on yksi tapa,
pieni vaivannäkö. Äänestämässä
käyminen ei ole iso lohkaisu kenenkään ajasta, hoituu lenkin lomassa.
Helle toivoo, että valtuutetut

Ulpu Kananen

sissa keskustellaan paljon esimerkiksi siitä, mihin rahaa käytetään ja
mikä vaikutus sillä on. Keskustelun
kautta voi vaikuttaa asioihin, Kananen sanoo.
– Tukiryhmätyössä pystyy tuomaan enemmän ideoita ja ajatuksia
esiin. Siellä työskentely on intensiivisempää kuin valtuustossa. Kirkkoneuvostolla on puolestaan enemmän kokouksia. En ole kokenut raskaaksi seurakunnallisia luottamustoimia.
Vaaleihin voisi Ulpu Kanasen
mielestä harkita jopa vain yhdellä,
yhteisellä listalla lähtöä, ilman suhteellista vaalitapaa. Puoluekannalla
ei Kanasen mukaan ole kirkkomaailmassa mitään väliä.
– Ihmiset äänestävät yleensä ihmistä itseään, ei puoluetta. Minusta
voisi olla joko yksi lista tai selkeästi
esimerkiksi yhden aatteen alla olevia listoja kuten perheen ja lasten
asiaa ajava lista.
Ulpu Kananen rohkaisee kaikkia
lähtemään ehdokkaaksi. Hänen mukaansa luottamushenkilönä voi hyvin tuoda omaa ääntä kuuluville,
olipa se iäkkään tai lapsiperheen ääni.
Tuija Siidorow

Millainen on sinun seurakuntasi ja haluatko vaikuttaa siihen?
Marraskuussa valitaan uudet
päättäjät kirkkovaltuustoon neljäksi vuodeksi. Nyt on vaalien
ehdokasasettelun aika. Asetu ehdolle!
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättäjä, joka johtaa itsenäisesti seurakunnan toimintaa. Luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä asioista,
esimerkiksi kirkollisveroprosentista, talousarviosta, rakennushankkeista, avustuksista, monista työntekijävalinnoista, uusista
viroista, toiminnan painotuksista
ja tilojen käytöstä.
Kirkkovaltuusto valitsee myös
seurakunnan kirkkoneuvoston,
joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat valtuuston päätettäväksi. Lisäksi valtuutetut valitsevat jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista kuten kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Tule tiedotusiltaan!
Ehdokkuudesta ja muusta vaaleihin liittyvästä kerrotaan tiedotusillassa huomenna torstaina 23.8. seurakuntatalolla klo 18.
Kiinnostuneita toivotaan paikalle
runsaslukuisesti.
Tilaisuudessa
keskustellaan
kahvin lomassa mm. valitsijayhdistyksien perustamisesta, ehdokkaaksi asettumisesta ja valtuuston tehtävistä. Paikalla on
kirkkoherra Antti Hiltunen ja
nykyisiä valtuutettuja.

Tärkeät
päivämäärät:

•Tiedotusilta to 23.8. Pikkusalissa seurakuntatalolla.
•Ehdokasasettelu päättyy
17.9.
•Ennakkoäänestys 6.–
10.11.
•Vaalipäivä su 18.11.

YH T E YS T I E DOT
Viitasaaren seurakunta
Pappilantie 6, 44500 Viitasaari				
014 333 4900
kotisivut www.viitasaarenseurakunta.fi
sähköpostiosoite viitasaaren.seurakunta@evl.fi
työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto, avoinna ma-pe klo 9-13
Toimistosihteeri Päivi Paananen				
Hautausasiat, haudanhoitosopimukset
Toimistosihteeri Tarja Tarvainen				
Kirkkoherra Antti Hiltunen				
Seurakuntapastori Sami Siltanen				
Kanttori Anna Karjalainen				
Tiedottaja Tuija Siidorow 					
Taloustoimisto, avoinna ma-pe klo 9-13
Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi				

014 333 4920
014 333 4921
050 588 4902
050 588 4903
050 588 4904
040 533 7310
050 064 1757

Diakoniatoimisto, päivystys ma ja to klo 9-11,
muina aikoina yhteydenotot puhelimitse
Diakoniatyöntekijä Ansa Litendahl				
Diakoniatyöntekijä Anneli Palonen				

050 588 4905
050 588 4906

Nuorisotyönohjaaja, lähetystyö Alpo Syvänen 		
Nuorisotyönohjaaja, kouluikäiset Heidi Syvänen 		
Lastenohjaaja Sari Toikkanen 				

050 588 4907
050 588 4911
050 588 4910

Kiinteistö- ja hautausmaatoimisto
Kiinteistötoimen työnjohtaja Tommi Raatikainen		
Seurakuntamestari Seija Ruuska				

050 588 4914
050 588 4913

Seurakuntatalon keittiö ja Lummeniemen leirikeskus
Emäntä Pirjo Kauppinen					
Keittiötyöntekijä Marja Markkanen			

050 588 4912
050 588 4916

