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Turvaa ja rauhaa
Kemppaanmäen koululle tullessa ei voi olla huomaamatta isoa kylttiä, jossa on hyvä ja arvokas viesti: ”Olet tärkeä!”
Mielestäni se on hyvä muistutus ihan jokaiselle ihan joka päivä. Jokainen ihminen ja elämä on tärkeä ja arvokas,
Jumalan luoma. Eikä sitä arvioida taustamme, ulkonäkömme, koulutuksemme, rotumme tai uskontomme kautta.
Olen ollut töissä seurakunnassa Karttulan alueella reilut seitsemän vuotta. Iloitsen suuresti yhteistyöstämme
koulujen kanssa. Olemme kouluille aina tervetulleita, meidät otetaan hyvin vastaan. Se on iso asia, eikä ollenkaan
itsestään selvää. Kiitos siitä. Tiedän siis miltä tuntuu mennä ”vieraalle maaperälle” ja tuntea siellä olonsa
tervetulleeksi.
Maailmaamme koskettaa tänä aikana monet isot asiat ja kysymykset; maailmalla vaeltavat pakolaiset, kiristyvä
taloustilanne ja monet ympäristökysymykset. Ne saattavat aiheuttaa epävarmuutta ja levottomuuttakin.
Levottomuus näkyy myös lapsissa ja nuorissa. Jokainen ihminen, oli sitten nuori tai vanha, lapsi tai aikuinen,
kaipaa kuitenkin elämäänsä turvaa ja rauhaa. Normaali arki ja rutiinit tuovat sitä. Se, että koulupäivässä toistuvat
tietyt asiat aina samalla tavalla, on hyvä asia. On hyvä, että on jotain, mikä ei muutu. Se luo turvaa ja pysyvyyden
tuntua.
Maailma on melko levoton ja rauhaton paikka elää. Meillä seurakunnassa on teidän opettajien kanssa yhteinen
tehtävä. Tehtävämme on olla tuomassa lapsille ja nuorille turvaa ja pysyvyyttä. On hyvä muistaa, että Jumalamme
on rauhan Jumala. Hän on lähellämme rauhattomina ja levottominakin hetkinä. Saamme luottaa Hänen rakkauteen
ja huolenpitoon kaikissa tilanteissa. Se, jos jokin, antaa turvaa ja rauhaa!

Siunausta sinulle vuoden pimeimpään aikaan!

Riikka Kukkonen
Nuorisotyönohjaaja
Kallaveden seurakunta, Karttulan alue

Kallaveden seurakunnan ”Koulukukko” - maraskuu 2015
Koulukukko sisältää ajankohtaisia asioita seurakunnan ja koulun yhteistyöstä.
Tiedotteen voi tulostaa ja laittaa opettajan huoneen ilmoitustaululle luettavaksi.

TÄSSÄ KOULUKUKOSSA 2 / 2015 - 2016
Yhteystietoja
Ajankohtaisia asioita
Hygieniapakkaus turvapaikanhakijalle
Koulujen adventtihartaudet ja joulukirkot
Raamattuvisa 2016
Kevätlukukauden 2016 toiveita seurakunnan koulun yhteistyölle
Koulujen kevätkirkot
Seurakunnan tarjoamat oppitunnit löytyvät internetistä

KALLAVEDEN SEURAKUNNAN KOULUYHTEISTYÖN NETTISIVUT
www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-koulutyo
Seurakunnan kouluyhteistyön nettisivulta löytyy oppituntivierailujen materiaalit, ajankohtaiset infot, kuukauden
virret ja jumalanpalveluksen liturgiat laulettuina, sekä linkkejä kirkon koulupalveluihin.
Vinkkejä sivujen kehittämisessä otetaan vastaan.

KOULUYHTEISTYÖ KALLAVEDEN SEURAKUNNASSA YHTEYSHENKILÖT
Kanta-Kallaveden alue: Nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman, marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 357
Karttula: Nuorisotyönohjaaja Riikka Kukkonen, riikka.kukkonen@evl.fi p. 040 4848 542
Maaninka: Heli Kyhyräinen, heli.kyhyrainen@evl.fi p. 040 4848 411
Koulutyönpappi Veli Mäntynen, veli.mantynen@evl.fi p. 040 4848 361
Kirkkoherra Matti Pentikäinen, matti.pentikainen@evl.fi p. 040 4848 329

PÄIVÄNAVAUKSIA OPETTAJAN KÄYTTÖÖN
Tältä nettisivulta löytyy valmiita päivänavauksia
http://koulujakirkko.evl.fi/42-mista-elamassa-onkaan-kyse

AJANKOHTAISTA
Piispantarkastus Kallaveden seurakunnassa, kouluyhteistyön kohteena Pyörön koulu
Hiippakuntamme piispa Jari Jolkkonen vierailee piispantarkastuksen yhteydessä Pyörön koulussa 23.11.2015.
Piispa tapaa opettajakuntaa ja oppilaita tarkastusvierailun aikana. Oppilaiden kanssa tutustutaan etukäteen
hiippakuntaan ja piispainstituutioon, sekä valmistetaan kysymyksiä ja ehdotuksia piispalle. Piispa vastaa lasten
kysymyksiin salitilaisuudessa ja Koulukukon erityisnumerossa, joka jaetaan kaikille Pyörön oppilaille
tarkastuspäivänä. Piispantarkastus Koulukukko on luettavissa 23.11. alkaen koulutyön nettisivulla.

Oppituntivierailut
Seurakunnan työntekijöiden oppituntivierailuja ja koulun vierailuja seurakunnan tiloissa on hyvä sopia ajoissa.
Näin koulunne saa työtänne palvelevia ja tukevia toimintoja.
Oppituntivierailuja voi varata internetissä doodle.com – palvelussa tai suoraan sopimalla työntekijöiden kanssa.
Linkit kalenteripalveluun löytyvät nettisivulta www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-koulutyo
Koulun tapahtumat, -juhlat ja vanhempainillat
Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä monenlaisiin koulun tapahtumiin ja tuomme mielellämme seurakunnan
tervehdyksen juhliinne. Meitä voi kysyä alustajaksi mm. vanhempainiltoihin tai työyhteisöpäiviin. Ottakaa
rohkeasti yhteyttä kaikenlaisten yhteistyöideoiden kanssa.
Seurakunta haastaa koulut mukaan auttamaan turvapaikanhakijoita
Helppo tapa auttaa on tempaista vaikkapa keräten hygieniapakkauksia. Jotkut koulut ovatkin jo lähteneet mukaan
jakaen tietoa asiasta, kiitos! Tämä Suomen partiolaisten ja SPR:n yhteistyössä käynnistetty hanke on voimassa
vuoden 2015 loppuun.
Hygieniapakkaukseen tulee: palasaippua (ei neste), hammasharja ja –tahna. Pakataan läpinäkyvään pakastepussiin.
Pakkaukset voi toimittaa Kallaveden kirkolle. Oheista kuvaa voi käyttää koulun tiedotteissa, tiedotepohja löytyy
käyttöönne nettisivulta www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-koulutyo
Lisätietoa löytyy liitteestä Koulukukon lopussa.

Adventtihartaudet 2015
Adventtihartaudet sijoittuvat ensimmäisen adventtisunnuntain läheisyyteen. Ajonkohdat löytyvät liitteestä
koulukukon lopussa. Hartaus kestää noin 30 - 40 minuuttia.
Adventtihartaudessa laulamme oheiset laulut, harjoitteluäänitteet löytyvät nettisivulta 6.11. mennessä:
Profeettojen ennustus (sanat ja nuotti liitteenä)
Nyt sytytämme kynttilän (virsi 13:1)
Avaja porttis, ovesi (virsi 2)
Hoosianna (virsi 1)

Koulujen joulukirkot 2015
Koulujen joulukirkkoja voisimme tehdä yhdessä. Oppilaiden esitykset ja toimiminen tekstin ja rukouksien
lukijoina tuovat aina mukavan tunnelman kirkkohetkiin. Olkaa rohkeasti yhteydessä koulukirkossanne palvelevaan
pappiin koulun ideoista kirkon toteuttamisessa. Vien viestiä papeille, että hekin ovat aktiivisesti ja ajoissa
yhteydessä koululle kysellen ideoitanne ja toiveita.
Koulujen joulukirkkolista löytyy Koulukukon lopussa liitteenä.
Joulukirkkovirret ovat (harjoitteluäänitteet saamme nettivisulle joulukuun alkuun):
Nyt sytytämme kynttilän (virsi 13)
On joulu yö (virsi 744, virren 135 Jumala loi sävel)
Enkeli taivaan (virsi 21)
Joulu riemukas (virsi 35)

RAAMATTUVISA 2016 – VIERAASTA TUTUKSI
Raamattuvisa on valtakunnallinen 5.- ja 6.-luokkalaisille suunnattu raamattuaiheinen kilpailu.
Raamattuvisan toteutuksessa on huomioitu uudet, uskonnon sekä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistavoitteet.
Raamattuvisa on joukkuekilpailu, jossa kilpaillaan kolmen hengen joukkueissa. Joukkue voi olla edustamassa
suurempaa ryhmää ja taustaryhmä voi auttaa joukkuetta kilpailussa tablettien tai puhelimen välityksellä.
Kilpailu etenee keväällä 2016 kolmessa vaiheessa.
•Ensimmäinen vaihe kouluissa ti 2.2.2016
•Toinen vaihe seurakunnissa ti 5.4.2016
•Finaali Helsingissä la 23.4.2016
Seurakuntamme on mielellään mukana tukemassa visaan osallistuvia luokkia mm. valmentajan roolissa.
Kuinka pääsen mukaan ja mistä lisätietoa?
Opettajat voivat ilmoittaa ryhmänsä mukaan visaan verkkolomakkeella. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä.
http://www.raamattuvisa.info

SEURAKUNNAN JA KOULUN YHTEISTYÖ KEVÄT 2016
Toiveita kouluyhteistyölle
Syksyn pimeydessä katseemme suuntautuu jo kevääseen.
Minkälaista seurakunnan ja koulun yhteistyötä toivotte tulevana keväänä?
Mitä tilaisuuksia haluaisitte koululanne toteutuvan?
Kuulemme mielellämme toiveitanne ja kehitämme työtämme teitä palvelevaksi. Ehdotuksia ja toiveita voi lähettää
sähköpostitse kouluyhteistyössä mukana oleville työntekijöillemme, yhteystiedot löytyvät Koulukukon alusta.

Kirkkoherra kutsuu yhdysopettajia ja rehtoreita kahvihetkeen Runebergin päivänä 5.2.2016
Varaa kalenteriisi yhteinen juttutuokio kahvikupposen äärellä 5.2.2016 klo 15 Kallaveden kirkolla.
Tervetuloa!

Kevätlukukauden päivänavaukset
Päivänavauslistat ovat työn alla ja ne lähetetään kouluille sähköpostitse.
Mikäli haluatte muuttaa jotain koulunne päivänavauskäytännössä, on se aina mahdollista. Esimerkiksi Hirvilahden
koulun kanssa on käyty keskustelua päivänavauksen ja kouluvierailun yhdistämisestä pitkien ajomatkojen takia.
Oppilaiden esitykset ovat aina tervetulleita päivänavaushetkiin.

Pääsiäishartaudet ja kevätkirkot
Pääsiäishartauksien päivämäärät selviävät alkuvuodesta ja tiedotamme niistä sähköpostitse ja nettisivulla.
Kevätkirkko ajankohdista on sovittu ja lista liitteenä Koulukukon lopussa.

OPPITUNTIVIERAILUT (Koulussa ja seurakunnan tiloissa)
Tulemme mielellämme mukaan koulun arkeen, seurakunnan työntekijät voivat vierailla erilaisin teemoin koulussa
niin oppitunnilla, salitilaisuuksissa, koulun juhlissa kuin vanhempainilloissakin.
Valmiita oppitunnit löytyvät internetistä www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-koulutyo
Nettisivulta löytyy oppituntien esittelyt ja linkit doodle-palvelun varausjärjestelmään.
Kouluilla toteutettavia oppitunteja ovat papin luokkavierailu ja oppitunnit eri teemoin; raamattu, kirkkovuosi,
jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuolema, diakonia ja lähetys. Oppitunnin kesto 45 minuuttia.
Seurakunnan tiloissa ja hautausmailla toteutuvat oppitunnit ovat kirkkoseikkailut ja hautausmaakävelyt
Nämä tunnit voidaan toteuttaa missä tahansa Kallaveden seurakunnan hautausmaalla tai kirkkotilassa.
Kesto on noin tunti.
Karttulan-alueella on perinteisesti toteutettu seurakunnan ja koulun yhteistyössä eskareiden aistikirkot, 2.
luokkalaisten virsitunnit, 4. luokkalaisten seurakuntaan tutustumiset ja 6. luokkalaisten tekemät kevätkirkot.
Näistä oppitunneista kevään 2016 osalta on sovittu nuorisotyönohjaaja Riikka Kukkosen kanssa.

AUTA – TEE HYGIENIAPAKKAUS TURVAPAIKANHAKIJALLE!
Hygieniapakkaus: palasaippua (ei neste), hammasharja ja hammastahna
Pakataan läpinäkyvään pakastepussiin.
Tuo hygieniapakkaus Kallaveden kirkolle, josta toimitamme ne eteenpäin.

Keräys toteutetaan Suomen Partiolaiset ry:n ja Suomen Punaisen Risti ry:n yhteistyönä
turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Vastaanottokeskuksissa on juuri nyt suuri pula muun
muassa hygieniatarvikkeista. Partiolaiset ovat luvanneet auttaa ja toteuttaa
hygieniapakkausten valtakunnallisen keräyksen.
Kampanja jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka.

Hygieniapakkaus: palasaippua (ei neste), hammasharja ja hammastahna
Hygieniapakkaukset pakataan läpinäkyvään pakastepussiin
Pakkauksia kerätään aina vähintään 50 kpl ja tämän jälkeen ne lähetetään pahvilaatikossa
SPR:lle Tampereen Kalkun logistiikkakeskukseen
Mikäli haluat postittaa keräämäsi pakkaukset itse.
Laita pahvilaatikkoon tieto kuinka monta hygieniapakkausta se sisältää ja teksti:
Partion hygieniapakkaukset turvapaikanhakijoille
Suomen Punainen Risti/ Partion hygieniapakkaukset turvapaikanhakijoille
Kalkun logistiikkakeskus
Kalkun kehätie 4, 33330 Tampere.

Lisätietoa: Marjukka Borgman, Kallaveden srk, marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 357

KOULUJEN ADVENTTIHARTAUDET 2015

Torstai 26.11.
9.00

Kissakuusen koulu, Karttulan seurakuntakoti

Perjantai 27.11.
9.00

Pirtin koululla

9.00

Pihkainmäen koululla

10.00

Karttulanlahden koululla

10.00

Ala-Pyörön koululla

10.30

Ala-Pyörön koululla

11.30

Pitkälahden koululla

Maanantai 30.11.
9.15

Hirvilahden koululla

10.15

Kaislastenlahden koululla

11.30

Kurkimäen koululla

12.30

Rytkyn koululla

Tiistai 1.12.
9.00

Aurinkorinteen koululla

10.00

Hiltulanlahden koulu Viipaleessa

11.00

Vehmasmäen koululla

12.15

Jynkän koululla

Torstai 3.12.
9.00

Kemppaanmäen koululla

Toteutuksessa mukana olevat työntekijät ja tiedustelut:
Kanta-Kallaveden alue
Nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman marjukka.borgman@evl.fi puh. 040 4848 357
lastenohjaaja Varpu Jääskeläinen ja kanttori Richard Nicholls (ma ja ti)
Karttulan alue
Nuorisotyönohjaaja Riikka Kukkonen riikka.kukkonen@evl.fi p. 040 4848 542
pastori Johanna Porkola ja kanttori Anne Keränen
Maaningan alue
Nuorisotyönohjaaja Hely Kyhyräinen heli.kyhyrainen@evl.fi p. 040 4848 411

LASTEN VIRSIKIRJA 1997

1.
Synkkä pimeä on maailma.
Näemmekö koskaan valoa?
Tahtoisimme laulaa yhdessä,
vanhat, nuoret, suuret, pienet käsi kädessä.
Vielä kerran syttyy valo pimeään.
Kerran vielä, kerran uuden tähden nään.
Ilo saapuu tähän maailmaan.
Tulkaa kaikki, tulkaa juhlimaan
2.
Uupuneena kansa odottaa
kuningasta joskus tulevaa.
kuluu vuodet, vuosisadatkin.
Tyhjä vain on valtaistuin suuren Daavidin.
Vielä kerran syttyy…
3.
Uutisensa kertoo Jesaja:
Messias on kohta tuleva.
Pieni lapsi on tuo kuningas,
ihmeellinen Neuvontuoja, Rauhan Ruhtinas.
Vielä kerran syttyy…
4.
Kertoo myöskin Miika-profeetta
saapuvasta hallitsijasta.
Kun on aika häntä etsiä,
älkää silloin unohtako Betlehemiä.
Vielä kerran syttyy…
5.
Kuunnelkaa, jo kuuluu ääniä!
Katsokaa, hän on jo lähellä.
Taivaanrannan takaa häämöttää
sarastusta päivänkoiton: aamu hämärtää.
Vielä kerran syttyy…
Pertti Luumi 1994

KOULUJEN JOULUKIRKOT 2015
Perjantai 18.12.
Petteri Hämäläinen p. 040 4848 364 ja Anna-Mari Linna
10.00

Pitkälahden koululla, yhteyshenkilö Sohvi Almila

Tiistai 22.12.
Vehmasmäen kappelilla
Veli Mäntynen p. 040 4848 361 ja Anna-Mari Linna
9.00

Vehmasmäen koulu, yhteyshenkilö koululla Hannu Rönkkö

10.00

Kurkimäen koulu, yhteyshenkilö koululla Susanna Sivenius

Kallaveden kirkossa
Veli Mäntynen p. 040 4848 361 ja Anna-Mari Linna
12.00

Ala-Pyörön koulu, yhteishenkilö koululla Anja Siltakoski

Karttulan kirkossa
Johanna Porkola, Anne Keränen, Riikka Kukkonen p. 040 4848 542
11.30

Karttulanlahden koulu

14.00

Kissakuusen koulu

Syväniemen kirkossa
9.45

Pihkainmäen, Kemppaanmäen ja Rytkyn koulut

Keskiviikko 23.12.
Kallaveden kirkossa
Petteri Hämäläinen p. 040 4848 364 ja Richard Nicholls
8.00

Ylä-Pyörön koulu, yhteyshenkilö Mikko-Juhani Parviainen

9.00

Jynkänlahden koulu, yhteyshenkilö Teppo Tervo

10.00

Pirtin koululla, yhteyshenkilö koululla Helena Pussinen

Maaningan kirkossa
Raija Jokela p. 040 4848 328
9.15

Maaningan alueen koulut

Kouluilla
Veli Mäntynen p. 040 4848 361 ja Mari Vuola-Tanila
8.10

Aurinkorinteen koululla, yhteyshenkilö Vuokko Hassinen

9.30

Hiltulanlahden koulu Vanulassa, yhteyshenkilö Harri Korteniemi

Anni Tanninen puh. 040 4848 359 ja Anna-Mari Linna
8.00

Kaislastenlahden koululla, yhteyshenkilö koululla Auli Koistinen

9.30

Hirvilahden koulu kappelissa, yhteyshenkilö koululla Kirsi Tuoriniemi

KOULUJEN KEVÄTKIRKOT 2016
Tässä päivämäärä ja paikka ehdotukset koulujen kevätkirkoille, osassa pystymme toteuttamaan koulun toiveen.
Perjantai 3.6.
Kallaveden kirkossa
9.00

Ylä-Pyörön koulu (muukin aika sopii)

12.00

Jynkänlahden koulu (muukin aika sopii)

Vehmasmäen kappelilla
9.00

Vehmasmäen koulu (muukin aika sopii)

10.15

Kurkimäen koulu (muukin aika sopii)

Hirvilahden kappelilla
9.00

Hirvilahden koululla

Lauantai 4.6.
Kallaveden kirkossa
8.00

Hiltulanlahden ja Rytkyn koulut (onnistuuko kulkeminen?)

9.00

Ala-Pyörön koulu

Maaningan kirkossa
9.15

Maaningan alueen koulut

Kouluilla
8.00

Kaislastenlahden koululla

9.30

Pitkälahden koululla

8.10

Aurinkorinteen koululla

9.30

Pirtin koululla

Karttulan alueen ja Jynkän koulun kevätkirkot sovitaan erikseen.

