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Tervehdys kotiseurakunnasta!
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen…
Vihdoinkin se saapui - kesä! Kyllä sitä jo tänä koronakeväänä
odotettiinkin, että tulisi oikea kesä ja veisi mukanaan elämäämme
ahdistavat rajoitukset. Kesä tuli, mutta rajoitukset vielä osittain jäivät.
Saamme kuitenkin jo kokoontua rajoitusten suuntaa noudattaen.
Tuusniemen kirkkoon mahtuu kunnon turvavälien kanssa helposti
ainakin
150
henkilöä.
Jumalanpalvelukset
ovat
luonteeltaan
julkisia
kokoontumisia, siksi niissä on
suuremmat
kirkkokohtaiset
enimmäismäärät kokoontumisille.
Sen sijaan yksityisluonteisissa
kokoontumisissa
noudatetaan
vielä 50 hengen rajaa, ja
turvaväleistä
huolehditaan
molemmissa
tapauksissa
huolellisesti.
Kesäkuun
alusta
lähtien
pääsemme taas kirkkoihin ja
muihin kokoontumisiin. Olet
lämpimästi tervetullut mukaan!
Kesäkuun 7. päivänä vietetään ensimmäistä koronan jälkeistä messua
eli ehtoollisjumalanpalvelusta. Istumme kirkossa joka toisessa
penkkirivissä, emme ole lähekkäin, vältämme kättelemistä ja
noudatamme hyvää käsihygieniaa. Flunssaisena pitää pysytellä kotona.
Oman virsikirjan käyttöä suositellaan myös, mutta toki saa käyttää kirkon
virsikirjojakin. Kirkon ovella ei nyt voida ojentaa kenellekään käteen

virsikirjaa, mutta se ei ole epäkohteliaisuutta, vaan tässä tapauksessa
lähimmäisen huomioonottamista ja taudin tarttumisen välttämistä. Näillä
seuduilla tauti ei ole ollut
ainakaan vielä ongelma, siitä
Jumalalle kiitos! Rukous jatkuu
ja nyt entistä suuremmalla
joukolla - yhdessä!
Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti…
On tärkeää päästä taas
tapaamaan tuttuja, liikkumaan
vapaammin ja nauttimaan
luonnosta. Ehkä tämä aika herkistää
mieliämme ja korviamme kuulemaan ja
pohtimaan
elämää
vähän
eri
näkökulmasta.
Linnutkin
tuntuvat
laulavan kovemmin kuin koskaan ja
kukkien väriloisto suorastaan häikäisee!
Ja miten rakkaat ovatkaan ne tutun
ihmisen kasvot, kun saa vihdoin nähdä
edes välimatkan päästä!
Kun jotain itsestään selvänä pidettyä
asiaa ei enää olekaan, sitä katselee elämää
ihan eri tavalla. Suvivirren historiasta
kerrotaan
sen
syntyneen
poikkeuksellisen huonoissa olosuhteissa.
Kun virttä suomennettiin 1600-luvun
lopussa, suomalaisista kolmannes oli juuri
kuollut nälkään ja tauteihin. Siitä
huolimatta suvivirsi julistaa luomakunnan
kauneutta, niittyjen vihannointia ja
Jumalan huolenpitoa kaiken keskellä.

Ehkä jälkeenpäin saamme huomata mitä uutta koronakevät toi
elämäämme, koettelemuksista voi puhjeta kukkaan uusia, hienojakin
asioita!

Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas
paisteemme…
Raamatun lehdiltä voi löytää lohdutusta,
voimaa
ja
opastusta.
Erityisesti
evankeliumit kertovat Jeesuksen elämästä
ja hänen opetuksistaan. Eräs niistä löytyy
Matteuksen evankeliumista (Matt.6:2534):
Jeesus
sanoo:
”Älkää
huolehtiko hengestänne, siitä
mitä söisitte tai joisitte, älkää
ruumiistanne, siitä millä sen
vaatettaisitte. Eikö henki ole
enemmän kuin ruoka ja ruumis
enemmän
kuin
vaatteet?
Katsokaa taivaan lintuja: eivät
ne kylvä, eivät ne leikkaa
eivätkä kokoa varastoon, ja silti
teidän taivaallinen Isänne
ruokkii ne. Ja olettehan te
paljon enemmän arvoisia kuin
linnut! Kuka teistä voi
murehtimalla lisätä elämänsä
pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte!
Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa
eivätkä kehrää. Minä sanon teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei
ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee
kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin
tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset! Älkää siis murehtiko: Mitä
me nyt syömme? tai Mitä me juomme? tai Mistä saamme vaatteet? Tätä

kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä,
että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan
valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki
tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään
huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.”
Mitäpä tuohon saarnaan voisi lisätä? Ei mitään. Ei se selityksiä tarvitse.
Niin ajankohtaiselta tuo tuntuu, kun ottaa huomioon, että olemme täällä
Suomessa eläneet niin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ja se on varmasti
aiheuttanut monenlaista huolta huomisesta. Erityisen lohduttavalta
tuntuu tuo lause, jossa sanotaan: Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä,
että te tarvitsette kaikkea tätä. Siis ruokaa, juomaa, vaatteita – mutta
ennen kaikkea Taivasten valtakunnan tuomaa lohdutusta ja Isän Jumalan
tahdon tapahtumista elämässämme. Se on lopulta kaikkein parasta.
Hyvää ja siunattua kesää sinulle ja läheisillesi!
Tervetuloa kirkkoon ja kesän tapahtumiin!
terveisin:
Tuusniemen alueseurakunnan väki

Tuusniemen kirkossa on esillä
taidenäyttely ”Kolmas päivä”
Tänä kesänä ei tiekirkkoja harmiksemme
järjestetä. Päätös tehtiin jo keväällä, kun
koronarajoitukset
olivat
tiukimmillaan.
Muutenkin rajoitukset näkyvät vielä seurakunnan
muissa toiminnoissa, monia tapahtumia jää
järjestämättä vielä niin epävarmassa tilanteessa.
Viime vuosina Tuusniemen kirkossa on ollut esillä
erilaisia näyttelyitä, kuten kastepuku- ja lasten
piirustusten näyttelyt. Tänä vuonna Tuusniemen
kirkossa on esillä Päivi Hagmanin öljyvärityönäyttely ”Kolmas päivä”.
Muuruvedellä asuva
Päivi kertoo saaneensa
Raamatun
kertomuksista
innoituksen
värikylläisiin tauluihinsa. Maalatessaan hän
käyttää runsaasti öljyväriä, jonka sävyt
kertovat elämän värikylläisyydestä, mutta
myös
Raamatun
kertomusten
monikerroksellisuudesta. Nuorimpien lasten
kanssa luetut raamatunkertomukset ovat
alkaneet elää luovien käsien kautta ja niistä on
syntynyt omien tunteiden käsittelyyn
tarvittuja kuvia. Päivi toivoo, että taulut
voisivat
koskettaa
muitakin.
Kaiken
tummuuden ja värikkyyden keskeltä löytyy
iankaikkinen toivo, joka kantaa ja auttaa
näkemään lopulta armollisen Jumalan
rakkauden valon.

Näyttely on nähtävissä jumalanpalvelusten yhteydessä kirkon ovien
ollessa auki.
Tervetuloa katselemaan!

Erilaisen kevään erilaisia asioita – tehtiinkö digiloikka pysyvästi?
Seurakunnissa on jouduttu miettimään millä tavalla seurakuntalaisia
voidaan palvella ja hartauselämää välittää seurakuntalaisten koteihin sinä

aikana, kun kirkkoon ei päästy. Järvi-Kuopion seurakunnassa tehtiin
videohartauksia, joita välitettiin mm. Youtuben ja facebookin kautta.
Tämä vaati paljon työtä ja opettelua, mutta onnistumisista iloittiin ja
innostuttiin. Myös Tuusniemen kirkosta lähetettiin videohartauksia,
viimeisin ilmestyi 24.5. nimellä ”Voimasanoja”. Koko kevään hartaudet
ovat löydettävissä netistä, vaikka googlettamalla hakusanaksi JärviKuopion seurakunta Youtube. Moni onkin sanonut, että seurakunta on
ikään kuin tullut lähemmäksi, kun hartauksia voi katsella kotoa käsin. Ja
iloa on tuottanut sekin, että seurakuntalaiset näkevät, mitä kirkon seinien
sisäpuolella tapahtuu. Mutta.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää nettiä. Keskeisintä tässäkään ei ole
se, miten seurakuntalaisia puhutellaan, vaan miten heitä kuunneltaisiin.
Nettihartauksissa vuorovaikutus puuttuu ja kasvot jäävät näkemättä. On
hyvä, jos nettihartauksistakin tulee pysyvä käytäntö, kunhan se ei korvaa
kokonaan kohtaamista ja kanssakäymistä. Me tarvitsemme toisiamme. Ja
Jumala tarvitsee meitä kaikkia. Yhdessä.

Juha Määtästä uusi JärviKuopion
seurakunnan
kirkkoherra
Alavan
seurakunnan
kappalainen Juha Määttä
valittiin
Järvi-Kuopion
seurakunnan kirkkoherraksi.
Juha
aloittaa
työnsä
1.7.2020.
Hänen
puhelinnumeronsa
tulee olemaan 040-4888 600.
Määttä tulee toimittamaan jumalanpalveluksia myös Tuusniemen
kirkossa kesän aikana. Kirkkoherran virkaanasettaminen toimitetaan
13.9. klo 10 messussa Muuruveden kirkossa.
Otetaan uusi kirkkoherra vastaan ilolla ja innolla – ja tuetaan häntä
kotiutumaan seurakuntaamme!

Kesän jumalanpalvelukset Tuusniemen kirkossa
kesäkuun alusta lähtien Keskitie 21
Kesä-syyskuu
 Messu su 7.6. klo 10. Paula HagmanPuustinen, Taru Parviainen.
 Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 10.
Paula Hagman-Puustinen, Taru
Parviainen.
 Juhannusmessu la 20.6. klo 10. Paula
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.
 Keskikesän laulukirkko ja
taidenäyttelyn ” Kolmas päivä”
avajaiset su 21.6. klo 10. Paula HagmanPuustinen, Taru Parviainen. Mukana Päivi
Hagman, taidenäyttelyn tekijä.
 Messu su 28.6. klo 10. Mikko Huhtala,
Taru Parviainen.
 Messu su 5.7. klo 10. Juha Määttä, Taru Parviainen.
 Kesäkirkko Villa Rysselissä su 12.7. klo 10. Marjaana Mäkinen,
Matti Saarela.
 Messu su 19.7. klo 10. Marjaana
Mäkinen.
 Kirkastussunnuntain
kesäkirkko su 26.7. klo 10.
Mikko Huhtala.
 Sanajumalanpalvelus su 2.8. klo
10. Paula Hagman-Puustinen,
Matti Saarela.
 Perinnejumalanpalvelus
vanhaan malliin Tapulin pihalla
tai sateella kirkossa su 9.8. klo
10. Paula Hagman-Puustinen.
Kirkkokahvit.

 Konfirmaatiomessu su 16.8. klo 10.
Mikko Huhtala, Marjaana Mäkinen,
Annette Kärppä-Leskinen. Laura
Kolehmainen. Aholansaari 4.
 Messu su 23.8. klo 10. Paula HagmanPuustinen, Taru Parviainen.
 Messu su 30.8. klo 10 Messu ja
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Marjaana
Mäkinen ja Taru Parviainen.
 Messu ja vapaaehtoisten kirkkopyhä su
6.9.klo 10, saarna Esko Taskinen. Paula Hagman-Puustinen ja Taru
Parviainen.
 Koko Järvi-Kuopion seurakunnan yhteinen juhlamessu ja
kirkkoherran virkaanasettaminen Muuruveden kirkossa su
13.9. klo 10. Piispa Jari Jolkkonen. Ei messua muissa
kirkoissa.
 Messu ja sadosta kiittäminen su 20.9. klo 10. Paula HagmanPuustinen ja Taru Parviainen.
 Messu su 27.9. klo 10 messu. Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen.
Muita tapahtumia
Miesten piiri Hupelissa ke 10.6.klo 18. Mukana pastori Antti Ylönen.
Yhdessäolon ilta kaikille miehille. Iltakahvit.
Kesäseurat Hupelissa ke 24.6. klo 18. Paula Hagman-Puustinen, Taru
Parviainen, Eino Räsänen. Levälahdentie, Hupeli. Kesäisiä virsiä ja
yhdessä oloa Sanan äärellä.
Kauneimmat hengelliset laulut – laulutilaisuus to 25.6. klo 18
Juojärven Helmessä tai sään salliessa pihalla. Taru Parviainen ja Paula
Hagman-Puustinen.

PÄIVÄKERHOT ALKAVAT
maanantaisin alkaen 17.8. klo 9-11.30
ja tiistaisin alkaen 18.8. klo 9-11.30
ja PERHEKERHOT tiistaisin alkaen 25.8. klo 13-14.30
(Huom. uudet ajat!)
Alueseurakunnan yhteystiedot
(Ota yhteyttä rohkeasti, ajanvaraus
vastaanotoille puhelimitse)
Aluepappi Paula Hagman-Puustinen,
p. 040 4888 614.
Diakonissa Minna Puustinen p. 040- 4888 631.
Kanttori Taru Parviainen
p. 040-4888 626
Seurakuntamestari Timo Räty p. 040-4888
635,
Ulla Laukkanen 040-4888 659.
Lastenohjaaja Sirpa-Liisa Pelkonen p. 0404888 632.
Nuorisotyönohjaaja Markku Holopainen p.
040-4888 633.
Toimistosihteerit Anita Hallikainen¨
p. 040 4888 602
ja Laura Kolehmainen p. 040 4888 611.
Kasteet ja vihkimiset
Kasteista ja avioliittoon vihkimisistä voi sopia toimistosihteerin tai aluepapin
kanssa.
Hautajaiset
Hautajaisten järjestäminen aloitetaan
soittamalla seurakuntien hauta- ja
puistotoimistosta Siunauskappelintie 3.
Puhelin 040 4848 242. Sieltä

varataan siunausaika ja -paikka, pappi
ja kanttori sekä paikka
muistotilaisuudelle. Samalla kertaa
varataan myös hautapaikka sekä
varmistetaan hautapaikan haltija ja
mahdollinen haudan hoitaminen.
 TEHDÄÄN YHDESSÄ!
Vapaaehtoistehtäviä on tarjolla
sekä jumalanpalveluksissa että
muussa seurakunnan toiminnassa.
Tule virkistymään mukavaan
joukkoon, monenlaisia tehtäviä on
tarjolla! Lisätiedot aluepapilta p.
040-4888 614 tai Esko Taskiselta
p. 0400-616 033 tai
seurakuntamestarilta p. 040-4888
635. Musiikissa avustavat voivat
olla suoraan yhteydessä kanttoriin
p. 040-4888 626.

 www.jarvi-kuopionseurakunta.fi
 Tuusniemen alueseurakunnan omat facebook-sivut:
www.facebook.com/tuusniemenalueseurakunta
 Järvi-Kuopion seurakunta Youtube
Hyvän kesän resepti:
Kedollinen kukkia
Saavillinen saunahetkiä
Hyppysellinen hauskuutta
Litra laulua
Aimo annos aurinkoa
Suven suloisuutta
Lämpimiä kohtaamisia ja runsaasti hyvän Jumalan siunausta!

