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Elämän murroksessa
Syyskuu on päättymässä, vielä puut kukoistavat ruskapuvussa ja metsässä liikkujaa tervehtii
lehtien havina. Kirkon lähilammella valmistautuu syysmuuttoon monipäinen joutsenperhe, sen
poikaset eivät ole vielä ihan valkoisia, mutta varmaan valmiita lähtemään.
Murroksessa on tuntunut minun mennyt kesä menneen. Olen pakannut muuttokuormaa jo
muutamaankin otteeseen, Kajaaniin ja Kotkaan, jonne minun poikaseni ovat pesästä muuttaneet.
Nyt valmistaudun lähettämään seuraavaa lastani, muuttolintujen perässä, kauemmaksi kohti
Afrikan mannerta. Vielä ei lentopäivä ole selvillä, mutta kohteena on Uganda ja vapaaehtoistyö
orpotyttöjen lastenkodissa. Nuoren naisen elämässä on varmaan ikimuistoinen kolme kuukautta
edessä, johon vielä hetken saamme yhdessä valmistautua. Kun reppu on pakattu, jään minä tänne
ja hän lentää sinne kauas rukousten saattelemana.
Kun matka koittaa, emme voi tietää mitä on vastassa. On tuo matka, sitten arkinen työ- tai
koulumatka, riemullinen lomamatka tai hurja seikkailu tuntemattomaan, niin matkalle on
lähdettävä luottaen sen onnistumiseen. Voimme pyytää siunausta ja siten taivaallista johdatusta
jokaiseen askeleeseen, jonka teillämme kuljemme.
Kouluvuosi on omanlainen matkansa, siihen toivotan sinulle siunausta.
Marjukka

Marjukka Borgman
Nuorisotyönohjaaja Kallaveden seurakunta, kouluyhteistyö

Kallaveden seurakunnan ”Koulukukko” - syyskuu 2016
Koulukukko sisältää ajankohtaisia asioita seurakunnan ja koulun yhteistyöstä.
Tiedotteen voi tulostaa ja laittaa opettajan huoneen ilmoitustaululle luettavaksi.

TÄSSÄ KOULUKUKOSSA 1 / 2016 - 2017
Koulusta kajahtaa – virsi !!! Virsipäivä 13.10.2016
Koulutusta tarjolla, ”Upeat–kiertue” Kuopiossa 2.11.
Etsitään yhteistyökumppania Koko kansan kirkkopyhään 4.12.2016
Tekstaritupu
Seurakunnan ja koulun yhteistyöstä: vierailut, leirikoulut, oppitunnit
Pieni hetki lapsen kanssa kuoleman äärellä – materiaalia opettajalle
Seurakunnan päivänavaukset, kuukauden virret
Kouluhartaudet ja -kirkot
”PikkuKukko”, pientä puuhaa 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

KOULUYHTEISTYÖN KAHVIHETKI YHDYSOPETTAJILLE JA REHTOREILLE 2.2.2017 KELLO 15
Varaa jo kalenteriisi yhteinen juttutuokio kahvikupposen äärellä to 2.2.2016 klo 15 Kallaveden kirkolla.
Tervetuloa!

KOULUSTA KAJAHTAA – VIRSI !!!
Virsitorstain tapahtuma koululaisille
Kallaveden kirkossa 13.10.2016 kello 10 -11.
Adventtina otetaan uusi virsikirjan lisävihko
käyttöön. Virsitorstai on hiippakunnallinen
starttipäivä uusiin virsiin tutustumisessa.
Tulkaa mukaan kajauttamaan!
Lisätietoa liitteessä ja kouluyhteistyön nettisivulla.
Ilmoittautumiset 10.10. mennessä (esilaulajaryhmät 30.9.) marjukka.borgman@evl.fi

USKONNONOPETUKSEN TUKEMINEN
Koulutusta uskontoa opettaville UPEAT.fi – kiertue
Kuopiossa 2.11.2016 klo 12.30 – 16
Itä-Suomen Aluehallintoviraston juhlasalissa,
Hallituskatu 12 -14.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen
http://www.uskonnonopetus.fi/upeat

TULKAA TEKEMÄÄN KOKO KANSAN KIRKKOPYHÄÄ 4.12.2016 KALLAVEDEN KIRKKOON
Etsimme yhteistyökumppaniksi koulua tai luokkaa, joka innostuisi tekemään sunnuntain messua kirkkoon.
Mukana hankkeessa olisi koko koulu tai luokka, kaikkien oppilaiden kädenjälki näkyisi jollain tavalla
messussa. Varsinainen messupäivä (su) on tietenkin vapaapäivä ja siihen osallistuminen olisi vapaaehtoista.
Mukana valmistelussa, harjoittelussa ja toteutuksessa Marjukka ja Ansku-kanttori.
Jos hiukankin kiinnostaa, niin olkaa yhteydessä, jutellaan lisää! marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 357

TEKSTARITUPU
Tekstaritupu on tekstiviestituki koululaisille. Tekstaritupussa toimii päivystäjinä aikuiset kasvatuksen
ammattilaiset. Tupu vastaa kaikkiin kysyyksiin ja monet lapset jakavatkin huoliaan Tupun kanssa. Kun
koulussa on puhetta yksinäisyydestä tai lasten huolista, voitte kertoa Tekstaritupusta.
Tekstaritupu mainokset löytyvät koulujen seiniltä ja tarvittaessa toimitamme niitä lisää.
Nyt Tekstaritupulla on myös videotiedote, jota voi näyttää ja jonka voisi laittaa koulujen
tiedotusruuduilla, niissä kouluissa joissa käytävä televisiot löytyvät?
Linkki tiedotteeseen https://youtu.be/nVOO5AjzBuA

SEURAKUNTA MUKANA KOULUN ARJESSA JA JUHLASSA
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.

LEIRIKOULUPÄIVÄT JA -RETKET
Koulun ja seurakunnan yhteistyössä toteutettavat leirikoulupäivät ja retket ovat mukava tapa päästä irti
kouluarjesta ja oppimaan toisenlaisessa ympäristössä. Seurakunnan leirikeskukset ovat koulujen käytössä
ja työntekijämme osallistuvat mielellään retkipäiviin. Retki- ja leiripäivissä voidaan pureutua luokan
haasteisiin, tutustua metsään tai muuten vain pitää hauskaa.
Leirikeskussivut http://www.kuopionseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/leirikeskukset
Ota rohkeasti yhteyttä marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 357

OPPITUNTIVIERAILUT, KIRKKOSEIKKAILUT JA HAUTAUSMAAKÄVELYT
Tulemme mielellämme vierailemaan oppitunneilla ja kutsumme teitä tutustumaan seurakunnan tiloihin ja
hautausmaihin. Tarjoamme muutamia valmiita oppitunteja käyttöönne. Oppitunteja löytyy kaikille
luokkatasoille ja olemme valmiita työstämään uusia tarpeen mukaan. Lisätietoa nettisivulla ja liitteessä.
Seurakunnantyöntekijän pitämille oppitunneille voi osallistua kaikkiin uskontokuntiin kuuluvat lapset.
Huomioimme muiden kuin lutherilaiseen uskonnonopetukseen osallistuvien lasten mukana olon ryhmässä,
kun tiedämme siitä.
Oppituntien kesto on noin 45 - 60 minuuttia. Oppitunneille voi osallistua useampia luokkia kerrallaan.
Seurakunnan työntekijöiden syyslukukauden oppituntivierailujen ajankohdista ja koulunne vierailuista
seurakunnan tiloissa on nyt ajankohtaista sopia. Oppituntivierailuihin voi tutustua nettisivulla, josta löytyy
linkki varausjärjestelmään, jonka kautta oppitunteja voi varata Marjukan kalenteriin.
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo/kallavesiuskonnonopetuksen-tukimateriaali

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 liitteenä ja nettisivultamme
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo

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 http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo
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 2016
Syyskuu

Jumalan johdatus ja kiitollisuus
virsi 484, Totuuden henki tai
uusi virsikirjan lisävihko nro 967, Nousta sain aamuun

Lokakuu

Jumalan huolenpito (Mikkelinpäivä)
virsi 517, Herra kädelläsi tai
uusi virsikirjan lisävihko nro 971, Suojelusenkeli (Maan korvessa kulkevi…)

Marraskuu

Iankaikkisuus (tuomiosunnuntai)
virsi 631, Oi Herra, jos mä matkamies maan tai
uusi virsikirjan lisävihko nro 932, Oi ihmeellistä armoa (Amazing grace)

KOULUJEN ADVENTTIHARTAUDET ja JOULUKIRKOT 2016
Adventtihartaudet toteutetaan elämyksellisinä salihartauksina.
Joulukirkkoja olisi mukava työstää yhdessä koulun kanssa. 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.
Adventtihartaudet ja joulukirkot löytyvät liitteestä ja nettisivulta:
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallavedenseurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo/koulukirkot-ja-hartaudet

PÄÄSIÄISHARTAUDET JA KEVÄTKIRKOT 2017
Koulukirkko–nettisivulta (katso yltä) löytyy aina viimeisin tieto kouluhartauksien ja –kirkkojen osalta.
Kevään hartauksien ja kirkkojen ajankohdat selviävät lähiviikkoina.

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

”PIKKUKUKKO”, PUUHA SIVU OPPILAILLE TAI YHTEISEEN TYÖSKENTELYYN

Mitä kuuluu? Väritä kuva ja mieti mitä tekisit. Voit yhdessä toisten kanssa jakaa ajatuksiasi tilanteesta.

Olet ollut vanhempiesi kanssa mökillä viikon, ilman kavereita ja sisaruksia. Olet jo vailla leikkikaveria.
Mennessäsi lammen rantaan näet suurin piirtein ikäisesi lapsen lammen toisella puolella.

1. Mitä ajattelet? – kirjoita ajatuksesi ajatuskuplaan

2. Uskallatko sanoa hänelle jotain? Mitä sanoa - kirjoita puhekuplaan?

3. Mitä sitten tapahtuu? Kirjoita pieni tarina.

Halutessasi voit antaa tarinan seurakunnan työntekijälle hänen vieraillessa koulussasi.

Virsitorstain tapahtuma koululaisille
Kallaveden kirkossa
Torstaina 13. lokakuuta kello 10 - 11
Adventtina otetaan käyttöön uusi virsikirjan lisävihko.
Virsitorstai on startti uusiin virsiin tutustumisessa.

Kuvitus: Hilma Toropainen

Ilmoittautumiset tarjoilua varten 10.10. mennessä
Sähköpostitse marjukka.borgman@evl.fi, ilmoita koulu ja osallistujien määrä.
Lisätietoa
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo
Kallaveden seurakunta, kouluyhteistyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman,
marjukka.borgman@evl.fi, p. 040 4848 357
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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).

Jumalanpalvelus ja sen liturgia
Opetellaan yhdessä jumalanpalvelusta, lauletaan ja tehdään jotain yhdessä jumalanpalvelukseen.

Kirkkoseikkailut
Tulkaa tutustumaan kirkkotiloihin!
Kirkkovierailu sopii kaikille luokka-asteille luokka kerrallaan.

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.
Mikäli hautausmaalle on hankala päästä, voi teemaa käsitellä myös koulussa pidettävällä oppitunnilla.

Suvaitsevaisuus ja vieraanvaraisuus
Oppitunti arvojen, monikulttuurisuuden ja toisen ihmisen hyväksymisen teemoilla. Tällä oppitunnilla on
mahdollisuus avata pakolaisuuteen ja maailman tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Oppitunti on
sovellettavissa kaikille ikäryhmille.

KOULUKUKKO 1/2016 – 2017

Liite 3

PIENI HETKI LAPSEN KANSSA KUOLEMAN ÄÄRELLÄ
Opettajalle tai ohjaajalle toteutettavaksi, kun jonkun läheinen kuolee.
Kun olemme kasvokkain kuoleman kanssa, ovat sanat usein vähäiset ja olisi helpompaa vain ohittaa tilanne.
Kuoleman hyväksyminen ja siitä puhuminen, ovat keskeisiä asioita surutyön tekemisessä. Surutyö on taas
välttämätöntä, jotta pääsemme eteenpäin läheisen pois menosta. Tutun ryhmän kanssa surun jakaminen ja
asioista puhuminen helpottavat pahaa mieltä. Jokaisella on lupa olla surullinen ja itkeä, jos itkettää.
Tämä pieni hetki on tehty työvälineeksi aikuisille, kun joku lapsi ryhmässä kohtaa kuoleman. Opettaja voi
vapaasti mukailla valmista hartautta ja jättää siitä halutessaan osia pois. Rohkaisemme teitä puhumaan
kuolemasta lasten kanssa silloin kun se on ajankohtaista. Seurakunnan työntekijää voi pyytää halutessa
mukaan pitämään suruhartautta ja keskustelemaan kuolemasta lasten kanssa.
Hartauden lopussa on hieman lutherilaista kristinoppia kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

MINULLA ON IKÄVÄ – SURUHARTAUS
Alttari haluttaessa
Luokkaan voi laittaa pienen alttaripöydän: pöydälle valkoinen liina ja risti, sekä kynttilä
(mikäli vainaja on hyvin läheinen voi alttarille laittaa valokuvan).
Sytytetään kynttilä yhdessä
Sytytämme kynttilän, koska …………..(oppilaan nimi) ……………(läheinen esim. Paavo - ukki) on
kuollut. Kynttilän sytyttäminen ihmisen kuollessa on vanha tapa.
Kynttilä on rukouksen ja Jumalan läsnäolon merkki. Kynttilän liekki tuo valoa pimeyteen.
Raamatun teksti, Psalmi 23:1,4
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vaikka minä kulkisin pimeässä
laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.”
Lupa olla surullinen
Surussa sydän on raskas ja tuntuu, että ilo on poissa.
Voimme aina luottaa Jumalan lupaukseen olla kanssamme kaikissa elämän hetkissä, myös
silloin, kun suru valtaa sydämen ja mieli tuntuu pimeälle. Rukouksessa voimme pyytää
Taivaan Isän lohdutusta itsellemme ja läheisillemme.
Kuoleman lähellä tunnemme ikävää. Ikävää tunnemme, koska meille tärkeä, rakas ihminen
on poissa. Ikävän tunne voi olla kuin kipua, se voi tehdä meidät kiukkuisiksi tai turruttaa
tunteettomiksi. Ikävä tuntuu kuin sydäntä ahdistaisi ja itkettää. Surussa ja ikävässä on lupa
itkeä. Itkeminen helpottaa. Samoin helpottaa, kun voi jutella toisten ihmisten kanssa.

Lohdutukseksi: ”Aika korjaa haavat”
Vanha sanonta on, että aika korjaa haavat. Surun keskellä voimme ajatella tuota vanhaa
viisautta lohdutuksena. Aluksi on vaikea muistaa, niitä hyviä hetkiä kuolleen rakkaamme
kanssa. Ajan kuluessa mukavat hyvät hetket palaavat mieleen ja läheisemme elää jälleen
muistoissamme. Surun keskellä on vaikea ajatella, että jonain päivänä voimme taas nauraa
yhteisille kommelluksille.
Kuolema ei erota meitä lopullisesti rakkaistamme. He jäävät elämään sydämiimme ja
muistoihimme. Suru on välttämätöntä kohdata ja menetys hyväksyä, jotta elämä voi jatkua.
Tätä kutsutaan surutyöksi ja siihen pitää antaa mahdollisuus, aikaa ja tilaa. Ystävinä voimme
kuunnella toisiamme ja lohduttaa silloin, kun on ikävä ja itkettää.
Rakkaamme ovat kuin aarrehelmiä sydämessä
Sanotaan, että kuolleet rakkaamme muuttuvat pikkuhiljaa aarteiksi sydämeemme.
Helmi muodostuu niin, että simpukan sisään joutuu kivensiru. Kivi simpukan sisällä on terävä
ja pistävä. Kuolema ja menetys ovat, kuin noita kivensiruja sydämessämme.
Simpukka alkaa pikkuhiljaa muodostaa suojakerrosta kiven ympärille. Ajan myötä kivestä
tulee helmi. Helmet ovat arvokkaita. Kuolleen läheisen muisto muuttuu, kuin kivi helmeksi
ajan myötä sydämessä. Rakkaat kuolleet läheisemme ovat aina meidän sydämemme
aarteita. Voimme iloita ja olla kiitollisia siitä, että olemme saaneet elää heidän kanssaan.
Rukous

(Kotien rukouskirja s. 19)
Anna, Jumala, meille juuri tänään
voimaa sinun voimastasi,
viisautta sinun viisaudestasi,
rauhaa sinun rauhastasi,
iloa sinun ilostasi ja
rakkautta, Herra rakkautta
sinun rakkaudestasi.
Lohduta surevia rakas Jumala.
Aamen

Laulu: Jumalan kämmenellä, virsi 499

LUTERILAISEN KRISTINOPIN KÄSITYS KUOLEMASTA JA YLÖSNOUSEMUKSESTA
Ihmisen elämään kuuluu syntymä ja kuolema. Kuolema on siis osa ihmisen elämää. Elämä on kokonaisuus
syntymästä kuolemaan, riippumatta siitä milloin kuoleman hetki koittaa. Kuolemanhetkeä emme voi
ennalta tietää.
Uskomme, ettei kuolema ole kaiken loppu, vaan uuden, salatun, iankaikkisen elämän alku.
Kristittynä tiedämme elämän jatkuvan kuoleman jälkeen paikassa, jota kutsumme taivaaksi. Ihmisen sielu
pääsee sellaiseen tilaan, jossa ei ole olemassa kipua, surua eikä kuolemaa. Siellä elämä jatkuu ikuisesti.
Uskomme myös siihen, että kohtaamme tuonpuoleisessa elämässä uudelleen kaikki menettämämme
läheiset ihmiset. Toivo jälleennäkemisestä kannattelee meitä surun keskellä. Tietoisuus siitä, että eromme
on vain väliaikainen, lisää toivoamme. Se auttaa meitä jaksamaan.

Nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman ja pastori Sirpa Nummenheimo, Kallaveden seurakunta, 2014
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Koulujen adventtihartaudet
Adventtihartaudet kouluilla 2016
Perjantai 25.11.
Nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman ja kanttori Anna-Mari Linna
9.10
Aurinkorinteen koulu
10
Ala-Pyörön koulu 1.-3. luokat
10.30
Ala-Pyörön koulu 4.-6. luokat
11.30
Pitkälahden koulu
12.30
Pirtin koulu
Maanantai 28.11.
Nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman ja kanttori Richard Nicholls
8.15
Hirvilahden koulu
9.15
Kaislastenlahden koulu
10.15
Rytkyn koulu
12.00
Jynkän koulu
13.00
Jynkänlahden koulu (sali)
14.00
Ylä-Pyörön koulu (sali)

Tiistai 29.11.
Nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman ja kanttori Richard Nicholls
10.00
Hiltulanlahden koulu (Viipale)
11.00
Kurkimäen koulu
12.00
Vehmasmäen koulu

Karttulan alue
pastori Johanna Porkola, kanttori Anne Keränen ja nuorisotyönohjaaja Riikka Kukkonen
to 24.11. klo 9.10 Kissakuusen koulu Karttulan seurakuntakodilla (JOhanna Porkola estynyt)
pe 25.11. klo 9 Pihkainmäen koululla
ti 29.11. klo 10 Karttulanlahden koululla
Maaningan alue
2.11. klo 9.20 Maaninkajärven koulu (Itsenäisyyspäivän juhlallinen hartaus)
14.12. klo 9.15 Käämelahti (adventtihartaus)
16.12. klo 10.30 Pulkonkosken koulu
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Koulujen joulukirkot 2016
Maanantai 19.12.
pastori Petteri Hämäläinen (petteri.hamalainen@evl.fi p. 040 4848 364) ja kanttori Richard Nicholls
9.10 Aurinkorinteen koululla
10.15 Pirtin koululla
11.30 Pitkälahden koululla
kirkkoherra Matti Pentikäinen (matti.pentikainen@evl.fi p. 040 4848 329) ja kanttori Mari Vuola-Tanila
9.00 Hiltulanlahden koulu Vanulassa
10.15 Vehmasmäen koulu kappelillaa
11.30 Kurkimäen koululla
Karttulan kirkossa
pastori Johanna Porkola, kanttori Anne Keränen ja nuorisotyönohjaaja Riikka Kukkonen
(riikka.kukkonen@evl.fi p. 040 4848 542)
9.30 Karttulanlahden koulu Karttulan kirkossa
14.00 Kissakuusen koulu Karttulan kirkossa
Tiistai 20.12
Kallaveden kirkossa
pastori Petteri Hämäläinen (petteri.hamalainen@evl.fi p. 040 4848 364) ja kanttori Richard Nicholls
8.00 Ylä-Pyörön koulu
9.00 Ala-Pyörö
10.00 Jynkänlahti
kirkkoherra Matti Pentikäinen (matti.pentikainen@evl.fi p. 040 4848 329) ja kanttori Anna-Mari Linna
8.00 Kaislastenlahti koululla
9.15 Hirvilahden koulu kappelilla
10.30 Rytkyn koululla
pastori Johanna Porkola, kanttori Anne Keränen ja nuorisotyönohjaaja Riikka Kukkonen
(riikka.kukkonen@evl.fi p. 040 4848 542)
9.30 Pihkainmäen koululla
pastori Raija Jokela (raija.jokela@evl.fi p. 040 4848 328) ja kanttori Talvikki Attila-Pekonen
9.15 Maaningan kirkko, Maaningan alueen koulut

