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SEURAKUNNAN SYKSY 2019

Kamalat äidit -toiminta on rantautunut Viitasaarelle. Sari Rekonen kokee vertaistuen auttavan arjen pyörteissä oikeasti.

Vertaistuki helpottaa
Uusi Kamalat äidit –tukiryhmä aloittaa syksyllä.
Monet vanhemmat ovat
aika yksin vanhemmuudessaan, jos omassa lähipiirissä ei ole saman ikäisten lasten vanhempia tai
on erityishaasteita. Olisi kiva jutella asioista toisen samaa vaihetta elävän
kanssa.
Yhtenä ratkaisuna tähän
on valtakunnallinen, murrosikäisten äideille kohdennettu Kamalat äidit –
toiminta.
Viitasaarella seurakunnan lastenohjaaja Sari
Toikkanen alkaa luotsata
nyt toista ryhmää yhdessä Marika Kellokankaan
kanssa.

E

nsimmäinen ryhmä
kokoontui viime talvena. Mukana ollut
äiti Sari Rekonen kiittää
toimintaa täydestä sydämestä.
– Oikeasti
vertaistuki auttaa. Onhan se vähän
hulluakin, että saa helpotusta siitä, että toisillakin
on samoja pulmia, mutta
kyllä siinä vain saa mittasuhteet omalle tilanteelle,
hän nauraa.
– Eräs ystäväni ehdotti aiemmin, että minä voisin vetää tällaista ryhmää.
Kun kuulin, että seurakunta aloittaa ryhmän, olin heti valmis mukaan ja iloi-

nen, että tähän on olemassa valmis malli.
Kamalat äidit –ryhmä
kokoontui kymmenen kertaa, pääsääntöisesti joka
toinen maanantai.
Tapaamiskerroille oli jokin teema esimerkiksi äitiydestä, arjen tilanteista
tai rajojen asettamisesta,
mutta usein puheenaiheet
nousivat ryhmäläisten avauksista. Mukana oli kuusi äitiä.
– Ryhmäkoko oli hyvä.
Ehdittiin jokaisella kerralla jutella jokaisen kuulumiset. Odotin aina kovasti
seuraavaa tapaamista. Onneksi jatkamme yhteyden-

pitoa Facebook-ryhmänä.

K

amalat äidit ovat
ehdottoman luottamuksellisia ryhmiä.
Rekosen mukaan se piti täysin kutinsa: Kylillä ei
ole tullut vastaan ryhmässä
puhuttua.
– Pienten lasten vanhemmille on omat tukiryhmänsä. Kyllä teinienkin äidit
sellaista tarvitsevat – no,
onhan siinä välillä ihan hepakassa, Rekonen nauraa.
– Esimerkiksi itselläni ei
yksinhuoltajana ole toista
aikuista aina arjessa tukena, hän kertoo.
Sari
Rekosella
on

15-vuotias tytär, 17-vuotias poika ja jo kotoa muuttanut 20-vuotias poika.
– Ryhmässä on käsitelty
esimerkiksi omaa äitiyttä,

sitä, miten kohtaa tilanteita ja millainen teini oli itse. Ei ollut pelkkää kauhistelua!
Tuija Siidorow

Kamalat äidit
• Suomen NNKY-liitto koordinoi
ja sosiaali- ja terveysministeriö
tukee Kamalat äidit® -toimintaa
Veikkauksen tuotoin.
• Suljettu, luottamuksellinen ja
maksuton ryhmä kokoontuu 10
x 1,5 h. Ilmoittaudu 1.9. alkaen
seurakunnan kotisivulla.
• Ryhmään mahtuu kahdeksan äitiä.
• Tule mukaan: Et varmasti kadu tätä porukkaa.

Miksi seurakunta on olemassa?
Monelle on itsestään selvää, miksi seurakunta on olemassa. Itse
huomaan välillä miettiväni, mihin
johtamaani yhteisöä tarvitaan,
mikä on työni merkitys tai mitä
annettavaa kirkolla meille on.
Kirkkolain mukaan: ”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja
ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituk-

sista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan
perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.”

S

eurakunnalla on siis monta tärkeää tehtävää, mutta
kenelle ne kuuluvat? – Ne
kuuluvat jokaiselle seurakunnan
jäsenelle. Kuten tiedetään, usein

asiat, jotka ovat kaikkien vastuulla, eivät käytännössä olekaan kenenkään vastuulla.

”

Kristillinen usko
on ollut alusta
asti yhteisöllinen
uskonto.

Siksi seurakunnassa on luottamushenkilöitä ja työntekijöitä
tekemässä päätöksiä, kantamas-

sa vastuuta ja hoitamassa yhteisiä asioita.

K

ristillinen usko on ollut alusta asti yhteisöllinen uskonto. Raamatussa kerrotaan kirkon alkuhetkistä: ”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä
leipää ja rukoilivat.” Yhteen ko-

koontuminen on siis yksi seurakunnan tuntomerkki.
Tähän syysliitteeseen on koottu laajasti loppuvuoden toimintaa. Se järjestetään meitä ajatellen. Jokainen on tervetullut. Toivon sinun ajattelevan, että tässä
esittäytyy meidän seurakunta – ei
muiden seurakunta.
Jumalan siunausta elämääsi.
Antti Hiltunen, kirkkoherra
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VIITASAAREN SEURAKUNTA¤
J U M A L A N PA LVE LU KS E T

DIAKONIA

Jumalanpalvelukset kirkossa klo 10 ellei ole toisin ilmoitettu. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa lähimmäisen auttamista ja palvelua. Se on ihmisten tukemista
25.8.
Messu
ja rinnalla kulkemista elämän eri vaiheissa, erityisesti vai1.9.
Messu, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä
keuksien kohdatessa.
8.9.
Iltamessu klo 19
Ota rohkeasti yhteyttä jos tarvitset apua tai tukea! Päi15.9.
Lähimmäisen sunnuntain messu
vystysaikoina ma ja to klo 9-11 voit tulla vastaanotolle il19.9.
Muistimessu srk-talolla klo 13
man etukäteissopimista. Muina aikoina ota yhteyttä dia22.9.
Messu, sotaveteraanien, -orpojen ja reserviläis- koniatyöntekijään puhelimitse tai sähköpostilla ja soviten kirkkopyhä
taan tapaaminen diakoniatoimistossa tai kotonasi.
29.9.
Mikkelinpäivän perhemessu
6.10.
Messu, tänä vuonna 70 vuotta täyttävien yhtei- TYÖTTÖMILLE JA VÄHÄVARAISILLE
set juhlat.
Eväsreppu joka perjantai klo 9.30- 11 Takataskussa srk13.10. Sanajumalanpalvelus
talon alakerrassa. Tarjolla ilmainen aamupala mukavassa
20.10. Rauhanmessu klo 15
seurassa, jaossa kauppojen lahjoittamaa leipää, lihaa pa27.10. Messu, rippikouluvuoden 2020 avaus
kasteena, kukkia yms. Leipää on jaossa myös diakoniatoi2.11.
Pyhäinpäivän hartaus kappelissa klo 13
mistosta ma klo 9-11 ja muina aikoina sopimuksen muPyhäinpäivän jumalanpalvelus kirkossa klo 18 kaan.
3.11.
Iltamessu klo 18
Ilmaiskirpputori srk-talon alakerrassa. Jaossa hyväkun10.11. Messu
toisia lahjoitusvaatteita, kenkiä, astioita jne. Kirpputori
17.11. Sanajumalanpalvelus
auki perjantaisin klo 9-11 ja muina aikoina sopimuksen
24.11. Messu
mukaan. Tiedustelut Annelilta.
1.12.
Adventtisunnuntain messu
EU-ruokaa jaossa Eväsrepussa 20.9., 25.10., 22.11.,
6.12.
Sanajumalanpalvelus
13.12. ja diakoniatoimistossa päivystysaikoina tai sopi8.12.
Sanajumalanpalvelus
muksen mukaan.
15.12. Messu
Diakonian jouluruokailu ja joulujuhla srk-talolla ke
22.12. Perhejumalanpalvelus Lummeniemessä klo 12 18.12. klo 11.
24.12. Jouluaaton sanajumalanpalvelus kirkossa klo 14 Jouluavustusten jako diakoniatoimistossa 2.12., 5.12.,
Jouluaaton hartaus kappelissa klo 16
9.12., 12.12., 16.12, 19.12. klo 9-12
25.12. Jouluaamun messu klo 8
26.12. Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus seurakun- ELÄKEIKÄISILLE
tatalolla klo 18
Keskiviikkokerho kokoontuu 18.9. alkaen keskiviik29.12. Messu
koisin klo 10 srk-talon aulassa. Muut kerhopäivät 25.9.,
31.12. Rukoushetki klo 18
9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11. ja 4.12.
Vaihdetaan kuulumisia, erilaista ohjelmaa, hartaus, arvontaa, kahvitarjoilu sekä mahdollisuus ruokailla (5e).
Tarkempia ohjelmia kerhosta ja kirkkoherranvirastosta.
ti 3.9. 		Liikuntailtapäivä klo 13 urheilukentällä tai sateella Areenalla
to 19.9. klo 13 Muistimessu srk-talolla
to 3.10. klo 10 Uutispuuroretki Nevalinnaan Kämäriin Kannonkoskelle, hinta 6 e. Ilmoittautumiset
kirkkoherranvirastoon 30.9. mennessä
su 6.10.		Tänä vuonna 70 vuotta täyttävien yhteissyntymäpäivät
ti 8.10. 		Vanhustenviikon juhla srk-talolla klo
13, kahvitus klo 12.30 alkaen
ti 16.10.
Vierailu Esperin hoitokoti Haapahovissa klo 13
ke 4.12.
Adventtiateria Wiitatuvalla. Kuljetus
klo 11 matkahuollosta. Hinta 15e.
ke 11.12.
Eläkeikäisten joulujuhla srk-talolla
klo 13. Puuro- ja kahvitarjoilu klo 1213.

P I E N RYH M ÄT
Rukouspiiri torstaisin 29.8. alkaen klo 9 seurakuntatalon
Pikkusalissa.
Aarteet-rukouspiiri kokoontuu joka toinen maanantai klo 18 Elinan ateljeessa, Kivitie 4. Elina Räsänen 040
8248682.
Avoin raamattupiiri joka toinen su klo 18 Takataskussa
srk-talon alakerrassa 1.9. alkaen. Timo Tuikka p. 044 0961
543.
Niinilahden raamattupiiri kokoontuu Irma Heikkisellä,
Aroniementie 694e, p. 040 5856421.
Naisten raamattupiiri kokoontuu piiriläisten kodeissa. Lisätietoja Outi Helteeltä 041 5442216.
Sururyhmä läheisensä menettäneille. Kokoontumiset to
7.11. alkaen klo 17 Pikkusalissa.
Työseurat Keihärinkoskella ja Kymönkoskella.

Päiväkeskuksella:
Seurakuntakerho tiistait 17.9., 29.10. ja 26.11. klo 13
Seurat torstait 29.8., 26.9., 17.10., 14.11. ja 19.12. 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 tai jos haluat ystävän itsellesi, ota yhteyttä Heidi Syväseen.

SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖT
Koulutetut saattohoidon vapaaehtoiset tukihenkilöt voiL AU L A M I S E N I LOA
vat kulkea rinnalla kun vakava sairaus kohtaa tai kuolema muuten on edessä ja tarvittaisiin ihmistä kuolevan ja
Seurakuntakuoro on matalan kynnyksen kuoro kaikille omaisen tueksi. Jos haluaisit tukihenkilön, kysy lisätietokuorolaulusta kiinnostuneille ja niille, jotka haluavat kehit- ja Anneli Paloselta.
tää omaa lauluääntään ja musikaalisuuttaan yhdessä muiden kanssa. Laulamme hengellistä, niin uutta kuin vanhem- APUA PERHEEN JA PARISUHTEEN ONGELMIIN
paakin kuoromusiikkia ja palvelemme erityisesti juhlapy- Keski-Suomen seurakuntien Perheasiain neuvottelukeshien jumalanpalveluksissa. Seurakuntakuoron harjoituk- kus tarjoaa keskusteluapua parisuhteen ristiriitoihin ja
set ovat keskiviikkoisin 28.8. alkaen klo 17.30 seurakun- perheongelmiin. Perheneuvoja Pirjo Salminen pitää Viitatatalolla. Seurakuntakuoroon ei ole pääsykoetta. Lisätieto- saarella sivuvastaanottoa diakoniatoimistossa noin kakja voi kysyä Anna-kanttorilta.
si kertaa kuukaudessa. Neuvonta on maksutonta. AjanvaLyhde-kuoro, ks. Tytöt ja pojat.
raukset ti, ke, pe klo 12-14.30 p. 044 7747052.

LÄHE T YS T YÖ
Lähetysillat srk-talon Pikkusalissa tai Takataskulla klo 18,
torstait 12.9., 26.9., 24.10., 7.11. ja 21.12.
MAF:n, eli lähetyslentäjien museo
lentokone Hurrikaani-hallissa. Kaikille avoimet tutustumisajat to 22.8. ja ma
26.8. klo 17-20. Päivisin avoinna lapsille,
koululaisille ja ryhmille, vapaita vuoroja
voi tiedustella Alpo Syväseltä.
to 12.9. 		Open Doors-järjestön edustaja Elina Argillander vierailee lähetysillassa klo 18.
la 21.9. 		Rovastikunnallinen lähetyspäivä Kyyjärvellä. Alustajana pastori Juha Vähäsarja. Ilmoittaudu Alpolle viim. pe 13.9.
pe-la 11.-12.10. Tasauskeräys keskustan liikkeiden alueella. Keräysteemana ”Toivoa ilmassa”.
su 20.10.
SLS:n lähetti Mikko Pyhtilä saarnaa jumalanpalveluksessa.
su 20.10.
Laura Malmivaara ja Mikko Pyhtilä
Suomen Lähetysseurasta Vuoden Luontokuva 2019 -tapahtumassa Viitasaari
Areenalla. Tarinoita Tansanian Kishapusta.
Vkot 43-44
Laura Malmivaaran valokuvanäyttely
Kuivuudesta kasvaa toivo. Kuvia Tansanian Kishapun tytöistä ja naisista. Tarkemmin myöhemmin kotisivuilla ja Seudussa.
pe-su 13.-15.12. Joulutorilla lähetyksen myyntipöytä.
Vkot 33-35

Naisten raamattu- ja lähetyspiiri Hannat-Saarat-Liisat joka toinen torstai klo 12-13.45 srk-talon Pikkusalissa. Kokoontumispäivät 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11.,
28.11. ja 12.12.

T ULE M UKAAN M YÖ S N ÄI HI N
Kaikille yhteinen aamupala on katettuna srk-talon aulassa ke 4.9., 9.10. ja 6.11. klo 7.30-10. Aamuhartaus n. klo
7.45.
Neulotaan Lohtuhuiveja yhdessä to 5.9. klo 18 Takataskussa.
Keski-Suomen Miestenilta Jämsässä pe 6.9. Iltapala klo
16.30 alkaen, ohjelma klo 18. Yhteiskyydeistä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Antti Hiltuseen.
Retki Seurakuntalaisuuden juhlaan Keuruulle su 8.9.
Juhlassa mukana piispa Simo Peura, muusikko Pekka Laukkarinen ja monia muita. Lähtö klo 7.30 matkahuollosta.
Retken hinta 20 e sis. kyydin, lounaan, kahdet kahvit ja
nuotiomakkaran. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon
29.8. mennessä.
Nina Åströmin Rauhaa ja rohkeutta -konsertti su 22.9.
klo 18 kirkossa. Järj. helluntai- ja vapaaseurakunnan kanssa.
Majataloilta to 10.10. klo 18 srk-talolla. Rentoa yhdessäoloa, hyvää sanomaa, musiikkia, rukousta ja iltapalaa. Puhujavieraana Mikko Matikainen Kansan raamattuseurasta,
musiikkivieraina gospelduo Eve ja Ossi. Lapsille omaa ohjelmaa.
Teatterimatka Kuopioon omaishoitajille ja muille teatterin ystäville la 19.10. katsomaan Onnennumerot näytöstä.
Retken hinta omaishoitajilta 40 e, muilta 60 e, sis. ruokailun, teatterilipun ja väliaikakahvit. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 16.9. kirkkoherranvirastoon.
Gospeljumppa vanhalla puulukiolla su 27.10. klo 15.
Hiljaisuuden retriittipäivät Lummeniemessä 30.11.1.12. Tule hiljentymään ja keräämään voimia arkeen. Ilmoittautuminen alkaa 1.11.
Kauneimmat joululaulut kirkossa su 8.12. klo 18.
Rauhanyhdistyksen seurat noin joka toinen viikko srktalolla.
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VIITASAAREN SEURAKUNTA¤
N UOR E T

TAPAHT UM I A PE RHE I LLE ,
LAPS I LLE , T YTÖ I LLE JA PO J I LLE

Takataskun avoimet ovet ja peli-iltapäivä keskiviikkoisin klo 16-18.
Takataskun avoimet ovet perjantaisin klo 16-21 ja
Nuortenilta klo 19.
Nuorten sählyvuoro yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille
nuorille torstaisin Areenassa klo 16-17.
Retket, leirit ja tapahtumat:
la 24.8. klo 12
Lähetysjalkapalloturnaus Lummeniemessä
la 14.9.
Rovastikunnallinen nuorten leiripäivä
Saarijärven Mellikassa
pe-la 20.-21.9. Nuorten syysleiri Lummeniemessä
la 28.9.
RuskaGospel-tapahtuma Ylihärmässä.
Esiintyjinä mm. Save, NNS, Good Weather Forecast (GER) jne. Kysele kyydeistä ja lipuista Alpolta ja Annelilta.
to 24.10. klo 18 Mikavelin konsertti Areenalla. Konserttiin kutsumme erityisesti tulevan kesän
riparilaisia ja he saavat tilaisuudesta ensimmäisen riparileiman. Vapaa pääsy.
pe-su 25.-27.10. I– ja II-vuositason isostoimintaleiri
Lummeniemessä. Ilmoittautumiset viim.
pe 18.10.
su 27.10. klo 10 Riparisunnuntai kirkossa ja srk-talolla.
Ensi kesän riparien infopäivä riparilaisille ja heidän vanhemmilleen.
pe-su 15.-17.11. Retki Maata Näkyvissä-festareille Turkuun. Lisätiedot: www.maatanakyvissa.fi ja Alpo Syväseltä. Ilmoittautumiset
viim. pe 1.11.
pe 20.12.
Nuorten joulujuhla Takataskulla.

TYTÖI L L E JA P O JI LLE
KERHOT
Kaikki kerhot ovat maksuttomia. Partiota ja kuoroa lukuun ottamatta ilmoittautumiset: www.viitasaarenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset.
Kokkikerho 0-8 lk maanantaisin 2.9. alkaen klo 17-18.30
srk-talolla Takataskussa. Huom. esitteessä väärä kellonaika.

LAP SILLE JA P ERHEILLE
PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhot on tarkoitettu 3-6–vuotiaille lapsille. Päiväkerhossa leikitään, lauletaan, askarrellaan ja opetellaan tuntemaan Taivaan Isää. Kerhoryhmät kokoontuvat kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan joko maanantaisin, tiistaisin
tai torstaisin srk-talon alakerrassa Pikkutaskussa tai Miekkarinteen kerhohuoneella, Isoahontie 22. Tarkemmat tiedot kotisivuillamme. Kerhoja vetää lastenohjaaja Sari Toikkanen. Kysele vapaita paikkoja!
PERHEKERHOT
Perhekerhot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille vanhemman, hoitajan tai muun tutun aikuisen seurassa. Seurakunnan perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoisin kaksi kertaa kuukaudessa joko Pikkutaskun kerhotilassa srktalon alakerrassa tai Miekkarinteen kerhohuoneella (Isoahontie 22).
Aloitamme vapaasti leikkien klo 9.30, tarjolla on myös
pientä aamupalaa. Yhteinen ohjelmaosuus alkaa klo 10
ja sisältää monipuolisesti musiikkia, askartelua, leikkiä,
jumppaa yms. Aikaa on myös jutella muiden vanhempien
kanssa sekä jakaa kokemuksia lapsiperheen arjesta samalla kun lapset saavat vapaasti leikkiä yhdessä ja tutustua toisiinsa.
Kerho on maksuton eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Kerhoa vetää lastenohjaaja Sari Toikkanen. Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme, kerhot alkavat 4.9.

Puuhakerho 0-8 lk tiistaisin 27.8. alkaen klo 17-18.30
Miekkarinteen kerhohuoneella, Isoahontie 22. Huom. esitteessä väärä kellonaika. Askartelua, leipomista, leikkejä ja
muuta puuhaa.

Sählykerhot Areenassa torstaisin 5.9. alkaen, yhteistyössä Viitasaaren Viestin kanssa. Ryhmät: 0-3 lk klo 15-16, 4-6
lk klo 16-17 sekä yläkoululaiset ja sitä vanhemmat nuoret
klo 17-18.
Partio kokoontuu viikoittain ”Kololla”. Lisätietoja ja ryhmien kokoontumisaikoja voi tiedustella viitasaaren.partiolaiset@gmail.com.
100 VUOTTA ILOA –SYYSLEIRIT
Syysleirit juhlavuoden teemalla. Monenlaista kivaa puuhaa
sisällä ja ulkona. Ilmoittautumiset: www.viitasaarenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset.
la 5.10. (10 e)
la-su 5.-6.10. (15 e)
pe-su 6.-8.9. (20 e)

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

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. Ryhmän vetäjinä toimivat Sari Toikkanen ja Marika Kellokangas. Ilmoittautuminen ryhmään alkaa 1.9. kotisivuillamme.

Tapahtumien tarkemmat
tiedot Seudun kirkollisissa
ilmoituksissa ja kotisivuilla.

Lyhde-kuoro on 6-12 -vuotiaiden kuorokerho, jossa lauletaan, leikitään ja silloin tällöin esiinnytään muillekin seurakunnan eri tilaisuuksissa. Lyhde harjoittelee Anna-kanttorin kanssa torstaisin 29.8. alkaen klo 16 srk-talolla.

0-1 lk
2-3 lk
4-8 lk

Lähetyslentäjien lentokone Hurrikaanihallissa. Perhekerhojen tutustumisvuoro klo 10-12.
ke 28.8.
Isät ja lapset nikkaroi Lummeniemessä klo
17-20
la 31.8.
Täyskymppijuhla 2009 syntyneille seurakuntatalolla klo 10.30-15
ti 3.9.
Toimintailta ja jättinyyttärit 0-8 lk, srk-talolla klo 17.30-19.30. Syyskauden avaus.
ke 18.9.
Kirkkoseikkailu alle kouluikäisille kirkonmäellä klo 9.30-11.30
pe 27.9. Vauvan päivä, vauvahierontaa ja vauvamuskari srk-talolla klo 14-16
su 29.9.
Mikkelinpäivän perhekirkko klo 10 kirkossa. Isovanhempien ja lasten kirkkopyhä. Kirkon jälkeen ruokailu ja ohjelmaa srk-talolla.
ti 8.10.
Lasten valokuvauspäivä srk-talolla klo 1417.30. Varaa kuvausaika puh. 014 3334 900
su 13.10. Äitien hemmotteluiltapäivä klo 12-15 Lummeniemessä
ke 16.10. Syysretki Lummeniemeen. Perhekerholaisille ja muille lomalaisille makkaranpaistoa ja
pientä touhuilua klo 9.30-12
ke 30.10. Zooppera-konsertti Jukka Salminen srk-talolla klo 10
la 2.11.
Pyhäinpäivänhartaus perheille kirkossa klo
15
la 16.11. Terveisiä kummille/kummilapselle, puuhataan yllätyksiä yhdessä
ke 27.11. Lasten adventtihartaus kirkossa klo 10
ti 17.12. Taika-Petterin jouluinen sirkusmylläkkä klo
10 Areenassa
su 22.12. Perhejumalanpalvelus Lummeniemessä klo
12
ke 28.8.

VAPAAEHTOISTYÖ
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!

NAPPAA LIITE TALTEEN!
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VIITASAAREN SEURAKUNTA¤

Malmivaaran kuvia esille
Valokuvaaja, näyttelijä Laura Malmivaaran valokuvanäyttely Kuivuudessa kasvaa toivo tulee esille Viitasaarelle lokakuun loppupuolella. Malmivaara ja lähetystyöntekijä Mikko Pyhtilä
esiintyvät Vuoden Luontokuva 2019 –tapahtumassa Viitasaaren Areenassa su 20.10.
Malmivaara tutustui Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhön Tansanian Kishapussa viime syksynä. Hän

kuvasi alueen kylissä kohtaamiaan tyttöjä ja naisia.
Kishapu kärsii kuivuudesta, jota ovat pahentaneet ilmastonmuutoksesta johtuvat
sateet.
Lähetysseura tukee kyläyhteisöjen
sopeutumista ilmastonmuutokseen mm.
edistämällä puiden istutusta,
kouluttamalla kyläläisiä kuivuutta kestävien lajikkeiden
viljelyssä ja parantamalla vesi- ja sanitaatiojärjestelmiä.

Elinvoimaa yhteistyössä
Alueen hyvinvointi on hyvinvointia sen kaikille toimijoille. Seurakuntakin etsii elinvoimatekijöitä ja on
monessa taustamahdollistajana.
– Seurakunta voi esimerkiksi tarjota vuokralle liikehuoneistoja ja asuntoja
sekä tiloja moniin tarkoituksiin, sanoo talouspäällikkö Kirsi Salojärvi.
– Tuemme
kulttuuritoimintaa myös antamalla korvauksettakin tiloja
mm. Musiikin ajalle. Annamme myös maa-alueita käyttöön korvauksetta,
Savivuoren voi tästä isoimpana mainita. Lummeniemen tievalaistuksen teko
yhdessä kaupungin kanssa
on työn alla ja se valaisee
myös latua.

S
Anu Pasanen ja Minna Palosaari ovat jo neuloneet
lohtuhuiveja.

Lohtuhuiveja porukalla
Kun puolison käsivarsi ei
enää olkapäille voi kiertyä
kuoleman jälkeen, lohtuhuivi toivottavasti lämmittää ajatuksen tasolla. Seurakunnan ensimmäiset lohtuhuivit ovat valmiina ja papit alkavat jakaa niitä pian
surukeskustelujen yhteydessä.
Lohtuhuivit naisille ja
lohduttavat villasukat miehille valmistuvat vapaaehtoisten tekeminä. Idea lähti Tampereelta ja nyt huiveja tehdään ympäri Suomen.
Viitasaarella asiasta innostuivat etenkin Anu Pasanen ja Aino Linjama.
– Kutsumme kaikkia kiinnostuneita seurakuntatalon
Takataskuun torstaina 5.9.
klo 18 aloittamaan lohtu-

huivien tekoa. Niitä voi toki tehdä kotonakin, mutta
tämä on uudenlaista yhdessä tekemistä. Erityisesti toivomme nuoriakin mukaan,
diakonissa Anneli Palonen
kertoo.
Lohtuhuiveihin on useita malleja. Neulomaan voi
tulla kuka vain, myös ilman
isompaa käsityöharrastuneisuutta. Ryhmässä saa
neulontaopastusta.
– Lankoja saa minulta ja
valmiit työt voi palauttaa
kirkkoherranvirastoon tai
minulle.
Asiaa voi tutkailla myös
valtakunnallisessa
Facebook-ryhmässä Lohtuhuivien lähettiläät ja paikallisessa Viitasaaren seurakunnan
lohtuhuivit.

eurakunta pyörittää
elinkeinoelämän rattaita sekä suoraan että välillisesti. Kiinteistöjen
korjaukset työllistävät firmoja, liikkeistä ostetaan
tavaraa, hautausmailla tarvitaan kausityövoimaa. Ti-

Seurakunnalla on yritysten kanssa monenlaista yhteistyötä, yhtenä tilavuokraus.
Kirsi Salojärven takana olevassa seurakuntatalon siivessä on tällä hetkellä kaksi
liiketilaa vapaana.
lojen käyttäjät tarvitsevat
usein pitopalvelujen, kukkakauppojen ym. palveluja.
– Kaupungin ja paikallislehden kanssa on innovointiryhmä. Se on esimerkki siitä, miten olemme ideoimassa ja toteuttamassa. Seurakunta myös

osallistuu tapahtumiin.
Virkistyskäyttöä on mm.
Vanhassa Kirkkosaaressa ja kirkon hautausmaata
kiertävällä polulla.

Seurakunnan
”omistamalla
alueella voi
toteuttaa
monenlaista,
jos on selvät
suunnitelmat.

– Seurakunta ei missään
nimessä halua olla kehityksen esteenä. Seurakunnan omistamalla alueella
voi toteuttaa monenlaista,
jos on selvät suunnitelmat,
Salojärvi sanoo.

J

enna Vaaput eli yrittäjä Joonas Niskanen on yksi seurakunnan yhteistyökumppaneista. Hän vuokrasi ns.
kolera-altaan seurakunnalta kesällä.
– Asia sujui mutkattomasti. Kirkkoneuvoston
päätös tuli muutamassa
viikossa.
– Nyt sain ely-keskukselta kalastuskiellon jokamiehenoikeuksille ja
pääsen aloittamaan tosissaan. Kalaanhan Jennan
LohiAppaalle jo pääsee,
lupia myydään ABC:llä
ja Nesteellä ja pian nettikaupassa, Niskanen kertoo.
Tuija Siidorow

Toimisto- tai palvelutiloja vuokrattavina
• 29 m², oma takahuone, wc. Srk-talon liikesiipi.
• 85 m² + alakerta 15 m², jossa taukotilat ja oma
sisäänkäynti. Srk-talon liikesiipi.
• 28,5 m², lisäksi yhteisiä tiloja naapuritoimistojen
kanssa, liiketalo Keskitie 8:ssa

Joonas Niskanen nappasi äskettäin 7-kiloisen kuhan.

Y HTEYSTIEDOT

Peltienkeli Hurrikaanissa
Hurrikaani-halliin on lennähtänyt aiemmin lähetyslentäjien käytössä palvellut museolentokone. Tarkemmin sanottuna se saapui maanteitse osina ja koottiin nähtäväksi. ”Peltienkeliin” voi tutustua oppaan johdolla torstaina 22.8. ja maanantaina 26.8.,
molempina päivinä klo 17-20.
Lentokonenäyttely on kiertänyt eri puolilla Suomea.
Nuoriso-ohjaaja ja lähetyssihteeri Alpo Syvänen kutsui
sen myös Viitasaarelle.
MAF (Mission Aviation Fel-

lowship) on kristillinen järjestö. Se toimii pienlentokoneilla kehittyvissä maissa pitkien
etäisyyksien alueilla.
Monet kehitysyhteistyö-,
lähetys- ja avustusjärjestöt kuten YK:n lastenapu, maailman
ruokapankki ja terveysjärjestö
WHO käyttävät MAF:n. MAF
lentää myös ambulanssilentoja.
Näyttelykone on lentänyt
kymmenessä Afrikan maassa
22 vuoden ajan. Sen jälkeen
se oli Suomessa lähetyslentäjien koulutuskoneena.

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

Diakoniatoimisto, päivystys ma ja to klo 9-11,
muina aikoina yhteydenotot puhelimitse
Diakoniatyöntekijä Ansa Litendahl
050 588 4905
Diakoniatyöntekijä Anneli Palonen
050 588 4906

Kirkkoherranvirasto, avoinna ma-pe klo 9-13
Toimistosihteeri Päivi Paananen
Hautausasiat, haudanhoitosopimukset
Toimistosihteeri Tarja Tarvainen
Kirkkoherra Antti Hiltunen		
Vs. seurakuntapastori Juha Summala
Kanttori Anna Karjalainen		

014 333 4920

Nuorisotyönohjaajat
Alpo Syvänen (myös lähetystyö)
Heidi Syvänen (kouluikäiset)
Lastenohjaaja Sari Toikkanen

014 333 4921
050 588 4902
050 588 4903
050 588 4904

Kiinteistö- ja hautausmaatoimisto
Kiinteistötoimen työnjoht. Tommi Raatikainen 050 588 4914
Seurakuntamestari Seija Ruuska
050 588 4913
Kiinteistötyöntekijä Arto Hämäläinen
050 588 4915

Taloustoimisto, avoinna ma-pe klo 9-13
Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi
Tiedottaja Tuija Siidorow 		

050 064 1757
040 533 7310

Seurakuntatalon keittiö ja Lummeniemen leirikeskus
Emäntä Pirjo Kauppinen		
050 588 4912
Keittiötyöntekijä Marja Markkanen
050 588 4916

050 588 4907
050 588 4911
050 588 4910

