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Uudistajat – koululaisten teesit
Jännää elää vuotta 2017! Ikään kuin pysähtelisin historian ja tulevaisuuden rajapinnalla.
Saan katsoa siniristilippua useiden leiriryhmien kanssa, pysähtyen kiitollisena miettimään mitä on
vapaus ja itsenäisyys, joita lippumme symboloi. Syksy voi tuoda tullessaan juhlaähkyä, kun sata vuotiasta juhlistetaan moninaisin keinoin.
Tulevaisuuteen katsetta luodessa haluan nostaa esille koululaisten teesejä, jotka he naulasivat,
reformaation 500-vuotis juhlavuoden koulukinkereillä, ”Wittenbergin linnakirkon oviin”, Martti
Lutherin esimerkin tavoin. Noissa teeseissä monet luokat pyysivät keskustelua rauhan ja tasaarvon kysymyksistä. Itsenäinen Suomi tunnetaan maailmalla mm. näiden asioiden
puolestapuhujana.
Koululaisten teesit ja niiden naulaaminen vei meidät yhdessä historian ja tulevan rajapinnalle.
Lokakuun 31. päivänä viisisataavuotta sitten alkoi uudistus, joka muutti maailmaa sellaiseksi, missä
nyt elämme. Luther halusi keskustelua asioista, joissa näki epäkohtia. Nyt kun tämän päivän
teesejä on kinkereillä naulattu, nousee niissä esille monia isoja kysymyksiä, mistä nuoremme
haluavat keskustelua ja mihin he toivovat muutosta.
Olen luvannut nostaa koululaisten ääneen kuuluviin ja teesit näkyviksi. Ne löytyvätkin jo
seurakuntamme kouluyhteistyön nettisivulta ja saanevat lisäpontta syksyn aikana.
Kiitos kuluneesta kouluvuodesta ja hyvästä yhteistyöstä, antoisaa kesälomaa toivottaen!
Marjukka

Marjukka Borgman
Nuorisotyönohjaaja Kallaveden seurakunta, kouluyhteistyö

Kallaveden seurakunnan ”Koulukukko” - toukokuu 2017
Koulukukko sisältää ajankohtaisia asioita seurakunnan ja koulun yhteistyöstä.
Tiedotteen voi tulostaa ja laittaa opettajan huoneen ilmoitustaululle luettavaksi.

TÄSSÄ KOULUKUKOSSA 2 / 2016 - 2017
Reformaation koulukinkerit ja kuutosluokkalaisten teesit
Koulujen kevätkirkot 2017
Tekstaritupu loppuu Kuopiossa – mainokset pois ilmoitustauluilta
Upeat kiertue 2017 – koulutus Kuopiossa 1.11.2017
Luvassa tulevalle lukuvuodelle 2017 -2018
Ensi lukuvuoden toiveet – kirkot, päivänavaukset, hartaudet ja muu yhteistyö
Koulujen virsikirjatarvekartoitus
”PikkuKukko”, Valmistaudutaan kevätkirkkoon – Tehtäviä oppilaille

KALLAVEDEN SEURAKUNNAN KOULUYHTEISTYÖN NETTISIVUT
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo
Seurakunnan kouluyhteistyön nettisivulta löytyy oppituntivierailujen materiaalit, ajankohtaiset infot,
kuukauden virret, jumalanpalveluksen liturgiat laulettuina ja lukuvuoden koulukirkkojen ajankohtaisin
tilanne, 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

KOULUJEN KEVÄTKIRKOT 2017
Kevätkirkkojen ajankohdat ja toimittajat löytyvät nettisivultamme
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo/koulukirkot-ja-hartaudet

Koulukirkossa on aina tilaa oppilaiden musiikkiesityksille, tekstin lukijoille yms. mikäli koululta löytyy
innostusta. Olkaa rohkeasti yhteydessä koulukirkossanne palvelevaan pappiin koulun ideoista kirkon
toteuttamisessa.
Kevätkirkkovirret ovat (harjoitteluäänitteet löytyvät nettisivulta):
Nousta sain aamuun, virsi 967
Jumala loi, virsi 135
Ah, kuinka kevät hohtaa, virsi 567
Suvivirsi, virsi 571

TEKSTARITUPU PALVELU LOPPUU KUOPIOSTA
Tekstaritupu on tekstiviestituki koululaisille. Toimintaa on tarjottu Kuopiossa kymmenkuntavuotta,
mutta tekstiviesti ei enää ole tämän päivän lapsien viestintä muoto. Kuopion seurakunnissa lopetetaan
Tekstaritupu toiminta syksyllä 2017. Toivon teidän huolehtivan koulultanne Tekstaritupu tiedotteet pois
ilmoitustauluilta. Tekstaritupu kiittää vuosien yhteistyöstä!

USKONNONOPETUKSEN TUKEMINEN
Koulutusta uskontoa opettaville UPEAT.fi – kiertue Kuopiossa 1.11.2017 ItäSuomen Aluehallintoviraston juhlasalissa,
Hallituskatu 12 -14.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen http://www.uskonnonopetus.fi/upeat

MUUTAMA NOSTO TULEVALLE LUKUVUODELLE 2017 -2018
KOULUYHTEISTYÖN KOKO KANSAN KIRKKOPYHÄÄ VIETETÄÄN 1.10.2017
Mikkelinpäivän messussa toivomme kuuluvan koululaisten äänen.
Etsimme mukaan oppilasryhmiä, joiden kanssa valmistelemme messua.
Mikkelinpäivä (su) on vapaapäivä ja messuun osallistuminen vapaaehtoista.
REFORMAATION KOULUKINKERIT JATKUVAT
Kevään kinkerit 6.-9.luokkalaisille saivat erittäin myönteisen vastaanoton. Kiitos palautteesta!
Tarjoammekin syyslukukaudelle mahdollisuutta kinkereihin, uusille kuutosille ja yläkouluille, jotka eivät
kevään aikana ehtineet mukaan.

AGRICOLA MUSIKAALI YLÄKOULUILLE
Juhlavuoden päätapahtumana seurakunnassamme tehdään Agricola musikaali. Musikaalia esitetään
kirkoissamme. Musikaalista järjestetään koululaisesitykset yläkoululaisille loka-marraskuussa.
Ensi-ilta 29.9.2017, Tervetuloa!

SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN JALKAUTUMISVIIKKO JA OPETTAJIEN
KAHVIHETKET VIIKOLLA 33 – SAAMMEKO TULLA KOULULLENNE KAHVILLE,
ME TUOMME PULLAT?
Tarjoudumme lukuvuoden alussa opettajanhuoneisiin kahvileipien kera jutustelemaan
koulun henkilökunnan kanssa välitunnin ajaksi. Aikataulu ehdotuksemme on
Koulukukon liitteenä.

SYYSLUKUKAUDEN 2017 KOULUKIRKOT JA -HARTAUDET
Koulukirkkojen aikataulut ja virret löytyvät kouluyhteistyön nettisivulta heti, kun aikataulut selviävät.
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallavedenseurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo/koulukirkot-ja-hartaudet

KOULUN TOIVEET JA PALAUTE SEURAKUNNAN JA KOULUN YHTEISTYÖSTÄ
Nyt on aika luoda katsetta kohti tulevaa ja arvioida mennyttä.
Toivomme palautetta kuluneen lukuvuoden yhteistyöstä, jotta voimme kehittää seurakuntamme
kouluyhteistyötä opettajien työtä ja oppilaita parhaiten palvelevaksi.
Lähettäkää koulunne toiveet ja palaute toukokuun loppuun mennessä marjukka.borgman@evl.fi tai
Marjukka, Borgman, Kallaveden seurakunta, Rauhalahdentie 21, 70780 Kuopio. Palautteen voi lähettää
halutessaan myös esimiehelle matti.pentikäinen@evl.fi.
Toive- ja palautelomake löytyy Koulukukon lopusta ja koulukukko sähköpostin liitteenä Wordtiedostona, johon on helpompi kirjata toiveet.
Palautetta toivomme: Tiedotuksesta, yhteistyön toimivuudesta,
kirkkohetkistä, uskonnonopetuksen tukipalveluista ja leirikouluista.

päivänavauksista,

hartaus-

ja

Lukuvuoden 2017 -2018 toiveita kyselemme: Päivänavaus, koulukirkko ja hartaus ajoista ja paikoista, sekä
muista yhteistyötoiveista.

KOULUJEN VIRSIKIRJATILANNE?
Usealla koululla olemme huomanneet virsikirjojen kehnon tilanteen. Onko kouluilla tarvetta ja halukkuutta
uusien virsikirjojen hankintaan. Seurakuntamme voi tukea virsikirjahankintoja tarpeen mukaan.
Toivelistalla toivon teidän kertovan, mikäli koulunne tarvitsee uusia virsikirjoja.

”PIKKUKUKKO”, VALMISTAUDUTAAN KEVÄTKIRKKOON - Tehtäviä oppilaille

Kirkon alttari
Väritä alttariliina, liturginen väri on koulukirkossa vihreä
Piirrä alttarikukat ja kaksi kynttilät
Piirrä alttarille risti tai krusifiksi
Piirrä alttaritaulu, joka kertoo jostakin raamatunkertomuksesta
Mitä muuta alttarille kuuluu? Piirrä

SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN JALKAUTUMISVIIKKO
www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi

Saammeko tulla
kahville,
tuomme pullat?

OPETTAJAN HUONEEN KAHVIHETKET KOULUN
HENKILÖKUNNALLE VIIKOLLA 33
Aikatauluehdotus (Kanta-Kallaveden alue)

Maanantai 14.8.

Tiistai 15.8.

Keskiviikko 16.8.

9.30

9.45

9.30

Ala - Pyörö

Hiltulanlahti

Pirtti

10.45 Ylä - Pyörö oppilaat

10.45 Jynkänlahti oppilaat

10.45 Aurinkorinne

11.45 Ylä - Pyörö

12.00 Jynkänlahti

12.00 Kurkimäki

13.00 Pitkälahti

13.00 Rytky

13.00 Vehmasmäki

Perjantai 17.8.
9.45

Jynkkä

10.45 Kaislastenlahti
12.00 Hirvilahti

Tilaisuus on vapaamuotoinen hetki kahvikupin äärellä
Toivomme mahdollisimman monen opettajan ja muun koulun
henkilökuntaan kuuluvan pääsevän paikalle. Seurakunnan
työntekijöiden aikataulu on täysin soviteltavissa koulurytmiin.

KOULUN TOIVEET JA PALAUTE SEURAKUNNAN JA KOULUN YHTEISTYÖSTÄ
Toive- ja palautelomake palautetaan toukokuun loppuun mennessä
marjukka.borgman@evl.fi tai postitse Marjukka Borgman, Kallaveden seurakunta, Rauhalahdentie 21,
70780 Kuopio. Palautteen voi lähettää myös suoraan esimiehelle matti.pentikäinen@evl.fi
Lomake löytyy word-tiedostona Koulukukko sähköpostin liitteenä.

Koulun tiedot
Koulun nimi: ______________________________________________________________________________________________
Oppilasmäärä syksyllä 2017: __________________________________________________________________
Henkilökunnan määrä: __________ opettajaa ________ muu henkilökunta
Seurakuntayhteyshenkilö lukuvuonna 2017 -2018 ja hänen yhteystiedot:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Erityistä huomioitavaa: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Virsikirjatilanne
___________ Koulussamme käytetään virsikirjoja yhteisissä tilanteissa
____________Koulumme virsikirja tarve on
____________ Emme tarvitse virsikirjoja

Palautetta Kallaveden seurakunnan ja koulun yhteistyöstä
Toivomme muutamalla sanalla palautetta ainakin näistä asioista, kiitos.
Tiedotus: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Päivänavaukset, kirkot ja hartaudet: ______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vierailut ja oppitunnit: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Yhteistyössä toteutunut toiminta (leirikoulut ja projektit): ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Koulun saama tuki (esim. vaikeussa tilanteissa): ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muuta: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lukuvuosi 2017 – 2018
Päivänavaustoive
Viikonpäivä ja kellon aika: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Muuta: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Koulukirkot
Syyskirkko

1. sijainen toive (aika ja paikka) _________________________________________________________________
2. sijainen toive (aika ja paikka) _________________________________________________________________

Joulukirkko 1. sijainen toive (aika ja paikka) _________________________________________________________________
2. sijainen toive (aika ja paikka) _________________________________________________________________
Kevätkirkko 1. sijainen toive (aika ja paikka) _________________________________________________________________
2. sijainen toive (aika ja paikka) _________________________________________________________________
Muita toiveita koulukirkkoihin:_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Haluatteko olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa koulunne jumalanpalveluksia? Suunnittelussa
voi olla mukana seurakunnan työntekijöitä yhdessä kouluväen kanssa. Mikäli teille herää kiinnostusta, niin
mikä koulukirkko olisi toiveenne: _________________________________________________________________________________________________________________
Adventti- ja pääsiäishartauksista teemme koululle ehdotuksen, viikoille 48 / 2017 ja 13/2018.
Kouluvierailut ja tapahtumat
(rastittakaa vaihtoehdoista mieleisiä koko koululle tai ikäluokalle suunnattuja tapahtumia)
____________ Teemapäivät (esim. suvaitsevaisuuskasvatus)

____________ Virsitapahtumat kirkolla

____________ Kanttorin virsilaulatus

___________ Koulukinkerit (kevät 2018)

____________ Kauneimmat joululaulut

____________ Koulukonsertit

Oppituntivierailut, kirkkoseikkailut, hautausmaakävelyt ja muu uskonnonopetuksen tuki
Toiveita uskonnonopetuksen tukeen: ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Leirikoulut, erityisprojektit ja muut toiveet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jalkautumisviikon kahvihetki
____________ Ehdotettu jalkautumiskahviaika sopii koululle
___________ Koulullemme sopivampi aika olisi jokin muu, mikä _________________________________________________________________________
___________ Koulu ei halua yhteistä kahvihetkeä, kiitos

