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Tervehdys arvoisa seurakuntamme alueen kouluväki!
Uusi lukuvuosi iloineen ja haasteineen on alkanut.
Tehtävänämme kasvattajina on aina saattaa kasvatettavat polvet hyvään itsetuntoon
ja osaamiseen elämän hallinnassa. Toivon ja kannustuksen ilmapiiri on positiivisen
kasvun edellytys. Edeltäviltä polvilta opitut perinteet ohjaavat myös meitä tapojen
ja kulttuurin kautta etsimään rajoja, joissa on hyvä elää.
Kristinusko on ollut länsimaisen kehityksen ja kulttuurin merkittävä tekijä kautta
vuosisatojen. Yhdessä teidän kanssanne Kallaveden seurakunnan alueen opettajat ja
koulujen henkilökunta kasvatamme tahoillamme lapsia ja nuoria kantamaan
vastuuta ja iloitsemaan elämästä.
Näillä ajatuksilla toivotan siunausta koulutyöhön kaudelle 2015-16!

Kallaveden seurakunnan kirkkoherra Matti

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

TÄSSÄ KOULUKUKOSSA 1 / 2015 - 2016
Uskonnonopetuksen tukeminen, koulutusta tarjolla
Ajankohtaisia asioita
Seurakunnan päivänavaukset Kanta-Kallaveden alueen kouluilla, kuukauden virret
Kanttorin koulukiertue syys-lokakuussa
Koulujen adventtihartaudet ja joulukirkot Kanta-Kallaveden alueella
Seurakunnan tarjoamat oppituntivierailut (Raamattutuolit, papin oppitunnit, liturgia)
Kirkkoseikkailut ja hautausmaakävelyt
Vinkkejä opettajalle

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

YHDYSOPETTAJIEN JA REHTORIEN TAPAAMINEN RUNEBERGIN PÄIVÄNÄ
Varaa jo kalenteriisi yhteinen juttutuokio kahvikupposen äärellä 5.2.2016 klo 15 Kallaveden kirkolla.
Tervetuloa!

USKONNONOPETUKSEN TUKEMINEN
Koulutusta uskontoa opettaville UPEAT.fi – kiertue Kuopiossa 4.11.2015 klo 12.30 – 16
Itä-Suomen Aluehallintoviraston juhlasalissa, Hallituskatu 12 -14.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen http://www.uskonnonopetus.fi/upeat

AJANKOHTAISTA
Toimintaesiteet
Seurakunnan kouluikäisten toimintaesitteet ovat jaossa kouluilla viikolla 36.
Huolehdittehan että esitteet jaetaan kaikissa luokissa. Perheet odottavat informaatiota.
Kouluikäisten kerhotoiminta alkaa viikolla 39 ja avoimet ovet viikolla 36.
Tulkaa tekemään ystävänpäivän 14.2.2016 Messua Kallaveden kirkkoon
Etsimme yhteistyökumppaniksi koulua, joka innostuisi tekemään sunnuntain messua kirkkoon. Mukana
hankkeessa olisi koko koulu, kaikkien oppilaiden kädenjälki näkyisi jollain tavalla messussa. Varsinainen
messupäivä (su) on tietenkin vapaapäivä ja siihen osallistuminen olisi vapaaehtoista.
Jos hiukankin kiinnostaa, niin olkaa yhteydessä, jutellaan lisää. t. Marjukka
Oppituntivierailut
Seurakunnan työntekijöiden syyslukukauden oppituntivierailujen ajankohdista ja koulunne vierailuista
seurakunnan tiloissa on hyvä sopia jo syyskuun alussa. Näin koulunne saa työtänne palvelevia ja tukevia
toimintoja.
Oppituntivierailuja voi varata nyt myös internetissä doodle.com -palvelussa.
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.

PÄIVÄNAVAUKSIEN KUUKAUDEN VIRRET, Kanta-Kallaveden alue
Seurakunnan päivänavauksista kouluilla on sovittu sähköpostitse. Mahdolliset muutokset päivänavauksiin
voi tehdä suoraan pitäjälle (etunimi.sukunimi@evl.fi) tai marjukka.borgman@evl.fi p. 0404848357.
Päivänavaus virren voi koulu päättää itse, virsiehdotuksina kuukauden virret, joista löytyy äänitteet
nettisivulta www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-koulutyo (viikon 36 loppuun mennessä).
Oppilaiden esitykset ovat aina tervetulleita päivänavaushetkiin.
Karttulan ja Maaningan alueiden päivänavauksista ja koulukirkoista sovitaan alueen nuorisotyönohjaajan
kanssa. Karttulassa Riikka Kukkonen, riikka.kukkonen@evl.fi p. 040 4848 542 ja Maaningalla Heli
Kyhyräinen, heli.kyhyrainen@evl.fi p. 040 4848 411.

Virsiehdotukset syyslukukaudeksi 2015
Syyskuu

aiheena kiitollisuus ja sato
virsi 575, Maan muokkasimme
virsi 748, Jeesus meidän perheestä tänään tahdon kiittää

Lokakuu

aiheena lähetys
virsi 429, Ylitse kaikkien rajojen
virsi 427, Taas uudet kielet vievät sanomaa

Marraskuu

aiheena kristittynä eläminen
virsi 600, Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan
virsi 515, Nouskaamme vuorelle korkeimmalle

Joulukuu

aiheena Jeesuksen odottaminen
virsi 18, Nyt ilovirttä veisaten
virsi 35, Joulu riemukas, juhla autuas

KANTTORIN KOULUKIERTUE SYYS-LOKAKUUSSA 2015
Kanttorimme Mari Vuola-Tanila on halukas laulattamaan oppilaita ja innostamaan mukaan lasten
musiikkitoimintaan. Vierailu kestää yhden oppitunnin (noin 40 minuuttia).
Kanttorin koulukiertue päivät ovat syys - lokakuun torstait ennen syyslomaa, tilaisuuteen voi tulla koko
koulu yhtä aikaa.
Kanttorin koulukiertue aikoja voi varata internetissä doodlessa http://doodle.com/9wnh4mgz3txtgwzv tai
perinteisesti sähköpostilla (marjukka.borgman@evl.fi) ja puhelimella 040 4848 357.

KOULUJEN ADVENTTIHARTAUDET
Tämän syksyn adventtihartaudet toteutetaan elämyksellisinä salihartauksina hieman pääsiäishartauksien
tyylisesti. Kanta-Kallaveden alakoulujen adventtihartauksien ajankohdista on lista Koulukukon lopussa
liitteenä.
Mikäli yläkoulut ovat kiinnostuneita tämän tyyppisestä adventtihartaudesta, sopii nämä oikein hyvin myös
teille. Ottakaa yhteyttä!

KOULUJEN JOULUKIRKOT
Koulujen joulukirkkoja voisimme tehdä yhdessä lukukauden loppupuolella. Oppilaiden esitykset ja
toimiminen tekstin ja rukouksien lukijoina tuovat aina mukavan tunnelman kirkkohetkiin. Vien viestiä
papeille, että ovat ajoissa yhteydessä koululle kysellen mitä haluatte valmistaa kirkkoon.
Kanta-Kallaveden alueen koulujen joulukirkkolista löytyy Koulukukon lopussa liitteenä.

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 oppitunteja tarjoamme seuraavasti:
Papin luokkavierailu
koulupappimme Veli Mäntynen vastailee oppilaiden kysymyksiin ja jutustelee maan ja taivaan välillä
olevista aisoista lasten kanssa. Yhteydenotot: veli.mantynen@evl.fi p. 040 4848 361
Raamattutuolialttarit (raamattu, kirkkovuosi, kirkolliset toimitukset)
Raamatun keskeisistä tapahtumista kertovat vanhan ja uuden testamentin tuolialttarit ovat mukava tapa
motivoitua tai kerrata kolmannen ja neljännen luokan uskonnonopetuksen kokonaisuutta (raamattu).
Tuolialttareille on käsikirjoitettu myös luomiskertomus ja kirkkovuoden keskeiset tapahtumat, sekä
kirkolliset toimitukset (kaste, ehtoollinen, avioliittoon vihkiminen, kodinsiunaaminen ja hautaan
siunaaminen).
Tuolialttarioppitunteja voi varata doodle-palvelusta http://doodle.com/pucga6di75cutpyb tai Marjukalta.
Jumalanpalvelus ja sen liturgia
Opetellaan yhdessä jumalanpalvelusta, lauletaan ja tehdään jotain yhdessä jumalanpalvelukseen.
Oppitunnista voi sopia marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 357.
Kirkkoseikkailut
Tulkaa tutustumaan kirkkotiloihin!
Kirkkovierailu sopii kaikille luokka-asteille luokka kerrallaan.
Luokkien kirkkoseikkailuja voi varata doodle-palvelusta tai marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 357.
Petosen seurakuntatalolle 28.10. tai 11.11. klo 8 – 14 välille http://doodle.com/n5cyqm5xzf84mf59
Kallaveden kirkolle 27.10. tai 10.11. kello 8 – 14 välille http://doodle.com/ny3rfxws9qff4uub
Hautausmaakävelyt
Hautausmaa ja siunauskappeli ovat kaikkien yhteisiä tiloja. Seurakunnalla on Suomessa yleinen
hautausvelvollisuus uskontokunnasta riippumatta. Kuinka hautajaisissa ollaan, mitä siellä tapahtuu ja
kuolemaan liittyvät kysymykset ovat tämän oppitunnin teemoina.
Hautausmaakävely sopii kaikenikäisille oppilaille uskontokunnasta riippumatta.
Hautausmaakävelyistä voitte olla yhteydessä marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 357.
Mikäli hautausmaalle on hankala päästä, voi teemaa käsitellä myös koulussa pidettävällä oppitunnilla.

VINKKEJÄ OPETTAJILLE

TEE HYVÄÄ
HYVÄN MIELEN POSTIA – HALUATKO KIRJOITTAA VANHUKSELLE
Hyvän mielen kirjeet -projekti on mahdollisuus päästä kuulemaan niitä elämäntarinoita, jotka voisivat jäädä
kertomatta kuuntelevien korvien puuttuessa. Se on väline eri sukupolvien väliseen kirjeenvaihtoon.
Kirjeiden sisällön on tarkoitus olla ilahduttavaa ja haastaa kirjoittajat etsimään arjestaan onnen hetkiä.
Nuoret eri puolelta Suomea voivat lähettää viestin osoitteeseen hyvänmielenkirjeet@gmail.com:
Moi! Alkaisin mielelläni kirjeenvaihtoon. Asun *paikkakuntasi* ja olen *ikäsi* vuotta vanha.
Lisätietoja: Facebookissa ”Hyvän mielen kirjeet”

VAIKUTA
NUORTENIDEAT.FI – PALVELUSSA
Tämä on helppo kanava nuorille tehdä aloitteita ja edotuksia oman alueen toimijoille. Nuortenideat.fi on
valtakunnallinen verkosto, joka toimii alueellisesti..

PIENI HETKI LAPSEN KANSSA KUOLEMAN ÄÄRELLÄ – HARTAUSMATERIAALIA OPETTAJILLE
”Pieni hetki lapsen kanssa kuoleman äärellä” on tehty työvälineeksi aikuisille, kun joku lapsi ryhmässä
kohtaa kuoleman. Opettaja voi vapaasti mukailla valmista hartautta ja jättää siitä halutessaan osia pois,
jolloin se sopii kaikille oppilaille uskontokunnasta riippumatta.
Rohkaisemme teitä puhumaan kuolemasta lasten kanssa silloin kun se on ajankohtaista.
Seurakunnan työntekijää voi pyytää halutessa mukaan pitämään suruhartautta ja keskustelemaan
kuolemasta lasten kanssa.
Hartaus löytyy internetistä www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-koulutyo

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

KOULUJEN JOULUKIRKOT 2015 (Kanta-Kallaveden alue)
Joulukirkkovirret:
Virret ja liturgiset laulut ovat äänitettyinä netissä: www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-koulutyo
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@kuopio.fi
Perjantai 18.12.
Petteri Hämäläinen p. 040 4848 364 ja Anna-Mari Linna
Kallaveden kirkossa
9.00 / 10.00

Pitkälahden koulu, yhteyshenkilö Sohvi Almila puh. 044 7184 440

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

Vehmasmäen koulu, yhteyshenkilö koululla Hannu Rönkkö puh. 044 7187 767

ehd. 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 Kallaveden kirkko, yhteishenkilö koululla Maija Svärd puh. 044 7184 441

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 rehtori Jukka Raiskinmäki

10.00

Pirtin koululla, yhteyshenkilö koululla Helena Pussinen puh. 040 7504 430

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

Aurinkorinteen koululla, yhteyshenkilö Vuokko Hassinen

9.00 ehd. 9.30 Hiltulanlahden koulu Vanulassa, yhteyshenkilö Harri Korteniemi
10.45

Rytkyn koulu, yhteyshenkilö Matti Tampio

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

Kaislastenlahden koululla, yhteyshenkilö koululla Auli Koistinen puh. 044 7187 762

ehd. 9.30

Hirvilahden koulu kappelissa, yhteyshenkilö koululla Kirsi Tuoriniemi puh. 044 7187 761

(päivitys 26.8. Marjukka Borgman)

KOULUJEN ADVENTTIHARTAUDET 2015 (Kanta-Kallaveden alue)
Marjukka Borgman, Varpu Jääskeläinen ja kanttori

Perjantai 27.11.
9.00

Pirtin koululla, yhteyshenkilö koululla Helena Pussinen puh. 040 7504 430

10.00

Ala-Pyörön koululla auditorio, yhteishenkilö koululla Maija Svärd puh. 044 7184 441

10.30

Ala-Pyörön koululla auditorio, yhteishenkilö koululla Maija Svärd puh. 044 7184 441

11.30

Pitkälahden koulu, yhteyshenkilö Sohvi Almila puh. 044 7184 440 (koululla tai Petosen seuriksella klo 12)

Maanantai 30.11.
9.15

Hirvilahden koululla, yhteyshenkilö koululla Kirsi Tuoriniemi puh. 044 7187 761

10.15

Kaislastenlahden koululla, yhteyshenkilö koululla Auli Koistinen puh. 044 7187 762

11.30

Rytkyn koululla, yhteyshenkilö koululla Matti Tampio

12.15

Kurkimäen koulu, yhteyshenkilö koululla Susanna Sivenius

Tiistai 1.12.
9.00

Aurinkorinteen koulu, yhteyshenkilö Vuokko Hassinen

10.00

Hiltulanlahden koulu Viipaleessa, yhteyshenkilö Harri Korteniemi

11.00

Vehmasmäen koulu, yhteyshenkilö koululla Hannu Rönkkö puh. 044 7187 767

12.15

Jynkän koulu, yhteyshenkilö Kati Pesonen

(päivitys 26.8. Marjukka Borgman)
.

