Seurakunnan syksy 2021

Keidas

Kaikkitietävä (?) Wikipedia kertoo:
”Keidas on aavikolla kostea, rehevä ja viljelyskelpoinen paikka, jossa on pysyvästi
saatavilla makeaa vettä. Maanalaiset vesivarastot saavat aikaan suurimman osan
keitaista. Keitaita on yleisimmin maailman kuivilla alueilla Afrikan Saharassa ja
Keski-Aasiassa, ja niillä asuu usein paimentolaisia, jotka ovat niistä riippuvaisia.
Myös aavikoilla elävät villieläimet ovat riippuvaisia keitaista.”
Tänä kesänä seurakuntatalolla on ollut Keidas: paikka levähtämiseen ja leikkiin, kohtaamiseen ja kahvitteluun. Se on käytettävissä syksylläkin kunnes
säät viilenevät. Ensi kesänä palataan Keitaalle – niin toivon ja uskon.
Itse asiassa koko seurakunta on kuin keidas. Kirkkojen ja seurakuntien
kautta virtaa Jumalasta alkavat elävän veden virrat. Ne puhdistat, virkistävät ja ruokkivat. Emme jaksa elää, jos ympärillä on koko ajan kuiva erämaa. Tarvitsemme välillä lepohetkiä keitaalla. Seurakunnan kautta meidän elämässä
vaikuttaa Pyhä Henki, elämän antaja ja uskon vahvistaja.

”Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän
vettä”, lupasi Jeesus kauan sitten naiselle kaivolla (Joh. 4). Tämä lupaus on edelleen
voimassa ja koskee myös meitä.
Älä unohda viettää keidashetkiä hyvän Jumalan seurassa.
Siunausta Sinulle.
Antti Hiltunen, kirkkoherra

Remontti on aikataulussa
Viitasaaren kirkko sulkeutui kesäkuussa remontin vuoksi. Toistaiseksi
kaikki on sujunut varsin hyvin ja aikataulu on pääpiirteissään pitänyt.
”Tavoite on edelleen päästä tänne
joulukirkkoon. Isompia viivästyksiä
ei ole tullut. Vain joitakin lisähirsiä on
jouduttu uusimaan, mitä ei etukäteen
tiedetty”, kiinteistöpäällikkö Tommi
Raatikainen sanoo.
Pienet viivästymät johtuvat juuri
näistä hirsistä. Hitainta on vanhojen
hirsien purkaminen. Yllätyskohdat
olivat sakastin seinän reunalla ja
suntion penkin vieressä kuoriosassa.
Raatikaisen mukaan syytä näiden
hirsien lahoamiselle ei tiedetä, mutta
todennäköisesti vanhalla höyrypatte-

rijärjestelmällä on asian kanssa tekemistä.
Raatikainen on tyytyväinen siihen,
että tässä remontissa nähdään varsin
hyvin koko alajuoksu. Yllätysten jääminen piileksimään tuleville ajoille
on epätodennäköistä. Avaamatta on
enää lasilyhty kirkon katolla.
”Puutavara riittää hyvin, vaikka
muutama lisähirsi tarvitaankin. Päinvastoin massiivisia hirsiä jää yli.”
Hirrenveistäjät Antti Kettunen ja
Tom Polamo eivät ole ensimmäistä
kertaa kirkkoa korjaamassa. He olivat pelastamassa Viitasaaren kirkkoa
jo silloin, kun toisistaan erkanevat
seinät huomattiin muutama vuosi sitten. He ovat olleet korjaamassa myös

Korpilahden kirkkoa.
”Kyllä tästä nyt vankempi tulee
kuin edellisessä korjauksessa. Nyt on
käytössä oikeaa hirttä. Sellaisen varovaisen takuun annan, että ainakin
150-300 vuotta kestää. Kunhan ei
kastu”, Kettunen lupaa.
Hirsitöiden jälkeen pääsee alkamaan kaikki muu rakennustyö. Raatikainen uskoo myös budjetin pitävän
hyvin. Puutavaraa ei ole tarvinnut
ostaa juuri lainkaan. Tarvittavat tekniikkahankinnat on sovittu ja tilattu,
hinnannousuja ei tule.
Kirkonmäelle kohoaa aikataulussaan myös uusi huoltorakennus. Sekin valmistunee loppuvuodesta ihan
kuten pitikin.

Yhteiskristillinen jumalanpalvelus klo 12
Ruokailu, musiikkia ym.
Lapsille ohjelmaa Torinrannassa ja Porthaninpuistossa.
Järj. Ev.lut.srk - Vapaasrk - Helluntaisrk

Armo

Kuinka armoa voi kuvittaa?
Näyttelyn avajaiset to 9.9. klo 18
kirjaston näyttelytilassa.
Nähtävillä syyskuun loppuun. Tervetuloa!

Hirrenveistäjät Antti Kettunen (vas.) ja Tom Polamo sovittelevat uudet alahirret kivijalkakiviin sopiviksi. Seurakunnan kiinteistöpäällikkö Tommi Raatikainen on kuvassa oikealla.

Seurakunnan syksy 2021 - Nappaa talteen!

Muutoksen aikoja diakoniassa
Seurakunnassa eletään haikeuden ja
muutoksen päiviä. 33 vuotta diakonina toiminut Ansa Litendahl jää
eläkkeelle. Saatellaan Ansa vapaavuoroon musiikin siivin: Tule sinäkin
sunnuntaina Kiitollisuudella-konserttiin!
Sunnuntaina on paljon muutakin
asiaan liittyvää. Aloitamme klo 10
seurakuntatalossa messulla, johon
kutsumme erityisesti eläkeikäisiä.
Messun jälkeen ruokaillaan yhdessä.
Ruokailussa on vapaaehtoinen maksu, jonka tuotto menee oman seurakunnan diakoniatyöhön.
Kahvitarjoilu alkaa klo 12.30.
Kiitollisuudella-konsertti alkaa seurakuntatalon Isossa salissa klo 13.

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu on 10
euroa. Tuotto menee diakoniatyölle.
Konsertissa esiintyvät Viitasaaren
Mieskvartetti Veli-Matti Linnan johdolla, Marja ja Saara Puustinen, Kaisamari Hiltunen ja Riitta Kotisara,
Anniina ja Riina Palonen.
Lisäksi on yhteislaulua ja Ansan
muistaminen.

Heidi jatkaa Ansan työtä

Ansan virka täytetään henkilöstöstrategian mukaisesti sisäisin järjestelyin. Nuorisotyönohjaaja Heidi
Syvänen on opiskellut työnsä ohella
diakoniaa ja siirtyy diakonian virkaan
80 prosentin osuudella. Heidi jatkaa
esimerkiksi Keskiviikkokerhon ve-

tämistä Ansan jälkeen.
Heidin työstä jää edelleen 20
prosenttia kasvatustyön
puolelle. Diakoniassa
työvoiman määrä
nousee 1,5:stä
1,8:aan, koska
Ansa oli jo
osa-aikaeläkkeellä jonkin
aikaa.
Diakonissa
Anneli Palonen jatkaa
kokoaikaisena
diakonian virassaan edelleen.

Anneli
Palonen

Ansa Litendahl
Heidi Syvänen

Rantapolku kiertää koko Haapasaaren
Kirkon ympäri kiertävä Rantapolku
on ollut suosittu ulkoreitti. Nyt Viitasaaren kaupunki on tehnyt sille
jatkoa niin, että lenkille pääsee helpommin terveyskeskuksesta ja hoivakoti Haapahovista. Uutta pätkää on
saaren kärjen tienoilta hautausmaan
vanhaan laitaan ja edelleen siitä rantaa noudatellen terveyskeskukselle.

Myös vanhaa osuutta on levennetty.
”Kaupunki on käyttänyt tähän ympäristöministeriöltä saamaansa koronaelvytysrahaa, joka oli tarkoitettu
esteettömiin
lähivirkistysalueisiin.
Reitti on vielä hieman pehmeä, kunnes siihen ajettu pintamurske kovettuu. Ajatuksena on, että siitä pääsee
pyörätuolilla”, kertoo projektityönte-

kijä Jukka Hallberg.
”Haapasaaren kärkeen tehdään vielä 8-kulmainen, nätti kotarakennus.”
Vanhemmassa osassa hautausmaata ei rantakaistale mahdollistanut
erillisen väylän tekemistä, vaan siinä
hautausmaan läpi kuljetaan entisiä
käytäviä pitkin. Valaistus on myös
ennallaan, uudelle osalle sitä ei tullut.

Majataloilta ja Areenassa musatapahtuma
Majataloiltoja on Viitasaarella pidetty jo monta kertaa. Sellainen on myös
tämän syksyn ohjelmassa, torstaina
14. lokakuuta. Paikkana on tuttu seurakuntatalon Iso sali.

Esiintyjiksi saapuvat muusikot Sami
Asp ja Neea Lamminmäki. Majataloillassa on tuttuun tapaan tilaa kuitenkin myös puheelle.
Syksyn toinen musiikkipitoinen,

pääsymaksuton tapahtuma on Areenassa torstaina 4. marraskuuta, jolloin
illan kattauksesta vastaavat Juhani
Tikkanen Band ja Fresh-yhtye. Heillä
on jo päivällä koululaiskonsertti.

Kiinnostaako kuorolaulu?
Seurakunnassa toimii kaksi kuoroa:
yksi aikuisille, toinen lapsille. Aikuisten kuoro on nimeltään Seurakuntakuoro ja se kokoontuu seurakuntasalissa keskiviikkoisin klo 17.30-19.
Lasten kuorossa laulaa alakouluikäi-

siä. Harjoitukset ovat torstaisin klo
16-17. Kuoron nimi on Lyhde.
Kuoroihin ei ole pääsykoetta tai
koelaulua, vaan yhdessä opetellaan
uutta ja nautitaan musiikin tekemisestä, kukin taitojemme mukaan.

Molempia kuoroja johtaa vs. kanttori Marjukka Liimatainen. Kuoroihin mahtuu lisää laulajia. Marjukalta
saa lisätietoja: p. 0505884904 tai
marjukka.o.liimatainen@evl.fi

Iltaperhekerhoissa kivaa koko perheelle
Päiväkerhot, perhekerhot, iltaperhekerhot - hetkinen, saako kertauksen?
Kyllä! Päiväkerhot ovat 3-5-vuotiaille turvallinen paikka tutustua muihin lapsiin ja ryhmässä toimimiseen.
Haku on keväisin. Päiväkerhot kokoontuvat vain Miekkarinteen kerhohuoneella kaksi tuntia kerrallaan.
Perhekerhoihin keskiviikkoaamupäivisin lapsi tulee yhdessä aikuisen
kanssa. Tällä kaudella perhekerhot kokoontuvat vain Pikkutaskun
kerhohuoneella seurakuntatalossa.
Tarjolla on pientä aamupalaa. Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja ne ovat maksuttomia.
Iltaperhekerhot ovat sokeri pohjalla! Iltaperhekerhot ovat keskiviikkona tai perjantaina kerran kuukaudessa. Keskiviikkona 15.9. pidämme
liikuntaillan seurakuntatalolla.
Perhekerhoissa ruokaillaan aluksi
yhdessä. Erilaisten touhuilujen jälkeen on iltahartaus.

KIITOLLISUUDELLA-konsertti
su 5.9. klo 13 seurakuntatalossa

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu oman srk:n diakonialle

Viitasaaren Mieskvartetti
Marja ja Saara Puustinen
Anniina ja Riina Palonen
Kaisamari Hiltunen
Riitta Kotisara

Kouluikäiset ja nuoret pääsevät
kerhoihin ja leireille - hiihaa!
Puuhakerho (0-6.lk) ti 7.9. klo 17-18.30
Miekkarinteen kerhohuoneessa.
Ilm. kotisivulla.
Kokkikerhot Takataskussa srk-talossa:
3.-8.lk ma 13.9. klo 16-17.30.
0-2.lk ti 14.9. klo 16-17.
Ilm. kotisivulla.
Piilotettu viesti -syysleirit Lummeniemessä:
4.-8.lk pe-su 24.-26.9. Leirimaksu 20 €.
2.-3.lk pe-la 12.-13.11. Maksu 15 €.
0-1.lk la 20.11. Maksu 10€.
Ilm. kotisivulla.
Toimintailta 0-8lk ti 2.11. srk-talolla klo 17.30-19.30.
Nuorten Syysleiri pe-su 10.-12.9. Lummeniemessä.
Maksu 20 €.
Ilm. kotisivulla viim. 5.9.
Riparisunnuntai 7.11. srk-talossa.

Seitsenkymppisillä yhteissynttärit
ja monenlaista muillekin
Raamattu- ja rukouspiiri Aarteet joka toinen torstai
alkaen to 2.9. klo 18 Takataskussa.
70-vuotiaiden yhteissyntymäpäivät su 3.10. seurakuntatalolla. Jumalanpalvelus, kuoro laulaa ym.
Vanhusten viikon juhla ti 5.10. seurakuntatalolla
Uutispuuroretki Kämäriin Kannonkoskelle to 7.10.
80-vuotiaiden yhteissyntymäpäivät su 21.11.

Tasauskeräys lähetystyölle

Valo jakautuu tasaisesti maailmaan kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätpäiväntasauksina. Tasauskeräyksen
tarkoituksena on muistuttaa, että globaali hyvinvointi ei
jakaudu tasaisesti edes silloin. Suomen Lähetysseuran
vuoden 2021 Tasaus jatkaa ympäristöteemalla.

Pyhäinpäivänä mehua lämmikkeeksi
Iltaperhekerhossa voidaan vaikka tehdä pizzaa. Herkkua valmistamassa kuvassa Minttu Peuhkurinen (vas.) ja Joona, Jimi, Lasse sekä Jenny Jalkanen.

VIITASAAREN SEURAKUNTA¤
puh. 014 333 4920, kotisivut www.viitasaarenseurakunta.fi
Sähköposti: viitasaaren.seurakunta@evl.fi

Lämmintä mehua tarjolla sekä Haapasaaren eli kirkonmäen että Hiekan eli kappelin hautausmailla pyhäinpäivänä 6.11. Lasten pyhäinpäivän hartaus iltapäivällä.
Illalla jumalanpalvelus kappelissa.

Lue lisää kotisivulta ja somesta!

Seurakuntatoimisto
palvelee ma, ke, to
klo 9-13

facebook.com/viitasaarenseurakunta
instagram.com/viitasaaren_seurakunta
Youtube: Viitasaaren_seurakunta
Katso kotisivulta lasten ja nuorten somekanavat.

