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Suojelusenkeleitä - Suomen tulevaisuuden toivoille
Oli ukkini hautajaisten muistotilaisuus. Mummoani Alinaa oli jo ”kolmesti halvannut”. Hän
”liekutti ja hyppyytti” istualtaan käsissään kuuden kuukauden vanhaa poikaani. Surusta ja
kaipauksesta huolimatta Alina riemuitsi tyttären pojanpojasta ja kuulutti iloiten: ”Tässä on
Suomen tulevaisuuden toivo!”
Sain olla pitkään yhteistyössä Haapaniemen koulun erityisopettaja Veijo Tertsusen kanssa.
Hänen jäädessä eläkkeelle, mietin, mitä hänelle lahjaksi? Koin, että hän tuki minua nuorena
työntekijänä.
Olin tv:stä tai radiosta kuullut, että oppilaan äidinkielen hallinta auttaa elämässä selviytymisessä
tulevaisuudessa. Kun opettaja tai ohjaaja pitää huolen omalta osaltaan oppilaan
oppimistuloksista luku – ja kirjoitustaidossa, niin oppilaalla on huomattava parempi mahdollisuus
pärjätä tulevaisuudessa. Hankin tutulta ryijytaiteilijalta pienen ryijyn, jossa hahmona oli
suojelusenkeli (ei se ”perinteinen kuva”). Ajatuksena, että Veijo oli pitäessään huolta
oppimisesta, niin hän oli suojellut oppilasta parhaansa mukaan etukäteen tämän elämän
murroskohdissa.
Kun siis kohtaan Sinut, hyvä opettaja, ohjaaja ja koulun henkilökuntaan kuuluva, koululla tai
muussa yhteydessä, niin kohtaanko minä ”Suomen tulevaisuuden toivojen suojelusenkelin”!
Työn iloa, hyvää vointia, Sinulle ja Teidän työyhteisöllenne!
Pekka

Pekka Asumaa
Erityisnuorisotyönohjaaja Kuopion ev.lut. seurakunnat, Kallaveden srk

Kallaveden seurakunnan ”Koulukukko” – kevät 2018
Koulukukko sisältää ajankohtaisia asioita seurakunnan ja koulun yhteistyöstä.
Tiedotteen voi tulostaa ja laittaa opettajan huoneen ilmoitustaululle luettavaksi.
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Koulujen kevätkirkot 2018
Opettajien keväinen kahvihetki Kallaveden kirkolla 15.5. Tervetuloa!
Ensi lukuvuoden toiveet – kirkot, päivänavaukset, hartaudet ja muu yhteistyö
Seurakunnan jalkautumisviikon kahvihetket opettajanhuoneessa, vk 36
Postimerkkejä lähetystyölle, valtakunnalliset lähetysjuhlat Kuopiossa toukokuussa

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

KAHVIHETKI OPETTAJILLE KALLAVEDEN KIRKOLLA
Tiistaina 15. toukokuuta kello 14.30 -16, Tervetuloa!
Istahdetaan vielä hetki ennen kesälomia ja vaihdetaan kuulumisia
kahvikupposen äärellä.
Kahvikeskustelussa nostetaan esillä ajankohtaisia asioita seurakunnan ja
koulun yhteistyöstä Kallaveden seurakunnan alueella.
Tule ja tuo työkaverikin mukaan!

KOULUJEN KEVÄTKIRKOT 2017
Kevätkirkkojen ajankohdat ja toimittajat löytyvät nettisivultamme ja Koulukukon liitteistä.
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallavedenseurakunta/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:
Nousta sain aamuun, virsi 967
Jumala loi, virsi 135
Mä silmät luon ylös taivaaseen, virsi 490
Suvivirsi, virsi 571

SYYSLUKUKAUDEN 2018 KOULUKIRKOT JA -HARTAUDET
Koulukirkkojen aikataulut ja virret löytyvät kouluyhteistyön nettisivulta heti, kun aikataulut
selviävät.
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallavedenseurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo/koulukirkot-ja-hartaudet
OHEISELLA TOIVEKYSELYLLÄ KARTOITAMME KOULUJEN TOIVEITA JA YRITÄMME
SUUNNITELLA AIKATAULUT JA SISÄLLÖT TOIVEISTA VASTAAVIKSI:

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 15.5.2018 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
Word-tiedostona, johon on helpompi kirjata toiveet.
Palautetta toivomme: Tiedotuksesta, yhteistyön toimivuudesta, päivänavauksista, hartaus- ja
kirkkohetkistä, uskonnonopetuksen tukipalveluista ja leirikouluista.
Lukuvuoden 2018 -2019 toiveita kyselemme: Päivänavaus, koulukirkko ja hartaus ajoista ja
paikoista, sekä muista yhteistyötoiveista.

Saammeko tulla
kahville,
tuomme pullat?

SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN JALKAUTUMISVIIKKO JA
OPETTAJIEN KAHVIHETKET VIIKOLLA 36 – SAAMMEKO
TULLA KOULULLENNE KAHVILLE, ME TUOMME PULLAT?
Tarjoudumme lukuvuoden alussa opettajanhuoneisiin kahvileipien
kera jutustelemaan koulun henkilökunnan kanssa välitunnin ajaksi.
SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN JALKAUTUMISVIIKKO
www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi

OPETTAJAN HUONEEN KAHVIHETKET KOULUN HENKILÖKUNNALLE
VIIKOLLA 36
Aikatauluehdotus (Kanta-Kallaveden alueella)
Karttulan ja Maaningan työntekijät ovat suoraan yhteydessä kouluille

Tiistai 3.9.
9.30

Ala - Pyörö

Keskiviikko 4.9.

10.45 Pitkälahti

9.45

11.45 Ylä - Pyörö

10.45 Rytky

9.30

12.45 Ylä - Pyörö oppilaat

12.00 Jynkänlahti

10.45 Aurinkorinne

12.45 Jynkänlahti oppilaat

12.00 Kurkimäki

Perjantai 6.9.
9.30

Jynkkä

10.45 Kaislastenlahti
12.00 Hirvilahti

Hiltulanlahti

Torstai 5.9.
Pirtti

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

Koulujen kevätkirkot 2018
Torstai 31.5.
Kallaveden kirkko (Oona Huttunen ja Richard Nicholls)
9.30

Ala-Pyörön koulu

12.15

Jynkänlahden koulu

Perjantai 1.6.
Kallaveden kirkko (Oona Huttunen ja Richard Nicholls)
8.00

Ylä-Pyörön koulu

9.15

Jynkän koulu

Kouluilla (Anni Tanninen ja Mari Vuola-Tanila)
9.05

Aurinkorinteen koulu koululla

10.00

Pirtin koulu

Lauantai 2.6.
Kallaveden kirkko ja Rytkynleirikeskus (Oona Huttunen ja Richard Nicholls)
8.00

Hiltulanlahden koulu

10.00

Rytky koulu leirikeskuksella

Pitkälahden koululla ja Vehmasmäen kappelilla (Sirpa Nummenheimo ja Anna-Mari Linna)
8.00

Pitkälahti koululla (perheet mukana)

9.00

Vehmasmäen koulu

10.00

Kurkimäen koulu

Kouluilla (Anni Tanninen ja Mari Vuola-Tanila)
8.00

Kaislastenlahden koulu

9.30

Hirvilahden kappelilla

Maaningan alue (Raija Jokela ja Talvikki Attila-Pekonen)
2.6. klo 9.00 Maaningan kirkko, kaikki alueen koulut

Maaningan alueen kirkot toteutuvat perinteisesti yhdessä tehden

TULKAA TEKEMÄÄN HYVÄÄ KERÄTEN POSTIMERKKEJÄ!
Kuopiossa on valtakunnalliset lähetysjuhlat 25. -27.5.2018
Helppo tapa olla mukana tekemässä lähetystyötä on kerätä postimerkkejä.
Lähetysjuhlien perhetapahtumassa (la 26.5. klo 11 -14 Hatsalan koululla) on
postimerkkikeräyslaatikoita, joihin voi tuoda käytettyjä merkkejä.
Käytetyt merkit voi tuoda sellaisenaan kiinni kirjeessä tai kortissa, taikka leikattuna noin
sentin marginaalilla. Jos kuoressa on leima, kannattaa se ottaa myös talteen.
Jos olette kiinnostuneita keräämään luokkana tai kouluna merkkejä, voimme toimittaa teille
keräyskuoren. Ota yhteyttä Marjukkaan sähköpostitse, marjukka.borgman@evl.fi
Lisätietoa

https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/postimerkkikerays/
https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/lahetysjuhlat/

Kiitos!

