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Piispantarkastuksessa peilin eteen
Marianpäivänä seurakunnassamme toimitettava piispantarkastus saattaa seurakunnan itse tutkimaan seurakunnan toimintaa ja taloutta sekä henkilö-, luottamushenkilö- ja yhteiskuntasuhteita.
Tarkastus alkoi tammikuussa henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja helmikuussa
tulosten tarkastelulla. Alkuvuodesta laaditut raportit
edelliseltä viideltä vuodelta
ovat olleet talouden ja hallinnon tarkastuksen pohjana.
Edessä on juhlaviikonloppu

ja yleinen tarkastus. Ohjelma
on laadittu sen mukaisesti.
Tarkastus on piispa Samuel
Salmen viimeinen.
Perjantain teemana on
sekä viljelemisen ja varjelemisen että hoivan näkökulma. Aamun metsäretki
jatkuu metsäkeskustelulla ja
päättyy seurakunnan yhteiseen juhlaan Aakonvuorella, missä monitoimialue saa
kaipaamansa metsäkirkon,
paikan hiljentymiseen ja sisimmän tutkimiseen. Lukion
oppilaat ovat laatineet suun-

Piispantarkastus Haapaveden
seurakunnassa
Perjantai 16.3.
klo 8.30 Metsäretki hakkuutyömaalle Vattukylä,
Sivumaatie, opastus perille.
klo 9.45 Metsäkeskustelu Aakonmajalla.
klo 10.15 Linja-autokuljetukset Aakonvuorelle: kirkon edestä klo 10.15 ja toinen linja-auto Mäkirinteen
koululta klo 10.15. Paluu samaan paikkaan kirkkokahvien jälkeen.
klo 11 Aakonvuoren monitoimialueen Metsäkirkon
vihkiminen, piispa Samuel Salmi, mukana Iivo Suvanto, Iisalmen ortodoksisesta srk:sta, laulu Mäkirinteen eskarit, kirkkokahvit Aakonvuorella, järjestelyissä mukana Haapaveden Latu ry.
klo 15 Hoivakoti Attendo Kaivopuiston siunaaminen.
Sunnuntai 18.3.
klo 10 piispanmessu kirkossa, toimittaa piispa Samuel Salmi, saarna Mauno Soronen.
klo 12 Yleinen piispantarkastus, klo 13 seurakuntalounas (tuotto diakoniarahastolle).

nitelman alttarista ja Tuomo
Kukkola valmistautuu sen
rakentamiseen. Ladun väelle kiitos, että tulette järjestämään kirkkokahvin.
Iltapäivä on varattu vierailulle kaupungintalolla ja keskustelulle hoivasta. ”Te kävitte minua katsomassa”, on
Vapahtajan sana. Kuinka voisimme toimia yhdessä niin,
että meidän ei tarvitsisi ajatella kuolinapua, vaan saisimme rauhassa saattaa rakkaamme ikuiseen lepoon?
Haapavesi on saanut myös
uuden hoivakodin. Kaivopuisto saa asukkaat ajallaan.
Piispan siunaamaan kotiin
on mukava muuttaa.
Kutsun kaikkia seurakuntalaisia metsäretkelle ja Aakonvuorelle metsäkirkkoon.
Metsäkirkossa on mukana
myös sisarkirkkomme paimen isä Iivo. Kirkolta ja Mäkirinteeltä järjestämme linja-auton Aakonmajalle. Autot lähtevät vartin yli kymmenen. Aakonmajalta Aakonvuoren metsäkirkkoon
on vain viiden minuutin kävelymatka. Samoin kutsun
kaikkia seurakuntalaisia Attendon hoivakoti Kaivopuiston tilojen siunaamiseen.
Aivan erityisesti kutsun

kaikkia seurakuntalaisia saapumaan piispanmessuun Marianpäivänä 18.3. klo 10 ja sen
jälkeen toimitettavaan yleiseen tarkastukseen, jossa käydään lyhyesti läpi tarkastuskertomus. Juhlapäivä päättyy
seurakuntalounaaseen, jonka
tuotolla tuemme seurakuntamme diakoniarahastoa.
”Laupias, uskollinen Jumala. Me kiitämme sinua,
että armossasi suojelet ja
varjelet kirkkoasi maan
päällä. Lähetä meille Pyhä
Henkesi. Tue hiippakuntamme piispaa ja auta seurakuntamme työntekijöitä
jaksamaan työssään. Anna
heille ja luottamushenkilöille uusia, innostavia työnäkyjä ja rohkaise lähtemään
niiden viitoittamalle tielle.
Herra, salli tämän piispantarkastuksen koitua seurakuntamme parhaaksi. Anna
Kristuksen tuntemisen sekä
uskon, toivon ja rakkauden
lisääntyä keskellämme. Ota
meistä pois kaikki, mikä ei
ole sinun mielesi mukaista.
Suo meille armoa, että kaikessa noudatamme pyhää
tahtoasi” (esirukous piispantarkastuksessa).
Mauno Soronen,
kirkkoherra

asioista on pieniä arjen valintoja, kuten harkitseva paperinkulutus tai sähköä säästävät toimintatavat. Kaikilla
on mahdollisuus huomioida
näitä asioita arjessaan. Mukana on myös laajempia kysymyksiä, esimerkiksi hautausmaiden ja metsien hoito,
energiatehokkuus sekä jätehuolto ja kierrätys. Tärkeä
osa seurakunnan ympäristötyötä on myös elinikäistä
oppimista tukeva ja kristilliseen uskoon pohjautuva ympäristökasvatus. Se tarkoittaa kaikkia sellaisia käytäntöjä, joilla edistetään yksilöjen tai yhteisöjen ympäristötietoisuutta ja opastetaan

kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Seurakunnan ympäristökasvatuksen
kohderyhmänä ovat sekä
henkilöstö että kaiken ikäiset seurakuntalaiset.
Ympäristödiplomin saadakseen seurakunnan on
täytettävä tietyt osin lakisääteiset minimikriteerit. Lisäksi seurakunnan on näytettävä toteuttaneensa riittävästi muita ympäristötekoja. Diplomissa on runsaasti
valinnaisuutta seurakuntien yksilöllisestä luonteesta johtuen. Se perustuu kuitenkin jatkuvan parantamisen ideaan, jolloin diplomin
saanut seurakunta sitoutuu
ponnistelemaan ympäristötyössään. Tämän onnistumiseksi tarvitaan seurakunnan
päätöksiä ja suunnitelmia sekä henkilöstön riittävää osallistumista.
Ympäristömyönteinen arjen toiminta on tuttua kauniissa luontoympäristössä
sijaitsevassa Haapaveden
seurakunnassa. Nyt ympä-

Johannes-passio
Haapaveden kirkko la 24. 3. 2018 klo 18.00
Kalajoen kirkko su 25. 3. 2018 klo 16.00

Haapaveden kamariorkesteri
ja

Jokilaaksojen Oratoriokuoro
valmennus Marita Kaakinen
johtaa Timo Hannula

Solisteina:
Annuliina Ikäheimo, sopraano
Laura Mäkitalo, altto
Johannes Vatjus, tenori
Tomi Punkeri, baritoni
Simo Mäkinen, tenori (evankelista)
Mikko Himanka, basso (Jeesus)
Liput 25 e, perhelippu 40 e.

Haapaveden kamariorkesteri • Haapaveden seurakunta • Haapaveden kaupunki
Kalajoen seurakunta

KOKO PERHEEEN PÄÄSIÄISASKARTELUILTA
SEURAKUNTAKESKUKSESSSA TO 22.3. KLO 18
Illasta peritään pieni maksu, joka
sisältää askartelun sekä iltapalan.
Maksu on 5€, alle kouluikäisistä
lapsista 2€. Kranssit/ erityisaskartelut hinnoiteltu erikseen.
Illan tuotto menee seurakunnan kummioppilaan ja rovastikunnan kasvatustyön
nimikkoperheen Pyhtilöiden tukemiseksi.
TERVETULOA!

Veteraanikuoro konsertoi kirkossa

Yhteinen ympäristövastuu
Haapaveden seurakunta hakee Kirkon ympäristödiplomia. Työ aloitettiin vuonna
2014, jolloin valittu ympäristötyöryhmä teki katselmuksia seurakunnan kiinteistöihin. Viime syksynä sain mieluisan pyynnön saattaa kesken jäänyt työ päätökseen.
Aihealueesta on tullut minulle rakas auttaessani aiemmin neljä lähialueen seurakuntaa diplomiuransa alkuun.
Yksi kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä on ympäristövastuu ja luomakunnan varjeleminen sen strateginen painopiste. Kirkon
ympäristödiplomi luotiin
vuonna 2001 kansainvälisten vapaaehtoisten ympäristöjärjestelmien (ISO 14001
ja EMAS) pohjalta helpottamaan seurakuntien ympäristötyötä. Diplomi läpivalaisee koko seurakunnan
toiminnan ympäristönäkökulmasta.
Osa seurakunnan toimintaan sisältyvistä ympäristö-

Johann Sebastian Bach

ristötyötä on tehty näkyväksi ja kirjoitettu tavoitteellisen ympäristöohjelman muotoon, joka odottaa
kirkkoneuvoston käsittelyä.
Neuvoston hyväksyttyä ohjelman seurakunta kutsuu
hiippakunnan kouluttaman
auditoijan paikalle tarkastamaan tehdyn työn. Sittemmin seurakunta voi hakea
ympäristödiplomia tuomiokapitulilta. Diplomi on voimassa myöntämisvuoden ja
neljä seuraavaa vuotta, jonka jälkeen sitä haetaan uudestaan.
Uskon, että Haapaveden
seurakunta menestyy hyvin ympäristötyössään.
Siinä auttavat innostuneet
toimijat ja sitoutunut johto.
Vaikka yksittäiset teot tuntuisivatkin pieniltä, yhdessä tekemällä saadaan aikaan
merkittäviä asioita. Riittää,
että itse kukin tekee oman
osuutensa ympäristön ja
luomakunnan hyväksi.
FM Anu Ainasoja

Haapaveden veteraanikuoro johtajansa Martti Murtoperän johdolla esittää talven harjoittelun satoa
kirkossa 10.4. klo 19 alkavassa tilaisuudessa. Ohjelma
on monipuolinen. Uusimpana teoksena kuoro esittää Puolustusvoimain Hymnin, jonka on säveltänyt
johtava kanttori Martti Syrjäniemi Tampereelta. Teos sai
kantaesityksen Helsingin tuomiokirkossa helmikuussa
kuoron ja Kaartin soittokunnan esittämänä Puolustusvoimain 100-vuotisjuhlassa. Hymnin on sanoittanut
runoilija Niilo Rauhala kenttäpiispa Pekka Särkiön
pyynnöstä.
Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu seurakuntasalissa,
jossa voi ostaa myös arpoja
yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

KESÄTYÖPAIKKOJA
HAUTAUSMAALLA
Haapaveden seurakunnalla on haettavana 15.3.2018
mennessä kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.
Kesätyö on seurakunnan eri kiinteistöillä ja hautausmailla tehtävää puutarhatyötä. Työtehtäviin kuuluu
mm. ruohonleikkaus, kukkien istutus ja kastelu, rikkaruohojen kitkeminen ym. hautausmaa-, puutarha- ja
kiinteistötyöt.
Työ on osa-aikatyötä, 6 h/pv, työnkesto 1-1,5 kk. Edellytämme kesätyöntekijältä vähintään
17 v. ikää. Palkkaus työehtosopimuksen mukainen.
Hakemuslomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta, jonne lomakkeet voi myös palauttaa tai postittaa
osoitteeseen Haapaveden seurakunta, Tähtelänkuja 5,
86600 HAAPAVESI. Kirjekuoreen merkintä ”kesätyö”.

