PERJANTAI
Veteraanilentopallo. Ikäihmisille, lopuksi sauna. Viikoittain salissa
klo 15−17, alkaen 11.1.
Partiolippukunnat Harjun Pojat ja Roineen Tytöt toimivat Suoraman
seurakuntakeskuksella. Katso lisää: mukaanpartioon.fi.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ja koululaisten iltapäiväkerhot jatkuvat.
Päiväkerhon paikkatilannetta koskevat tiedustelut Tiia Ritolalta,
p. 040 309 8050. Iltapäiväkerhon paikkatilanne Marjaana RosenqvistValajalta, p. 050 550 9746. Muut iltapäiväkerhoa koskevat tiedustelut
Katja Kohoselta, p. 040 309 8051. Syksyn ilmoittautuminen aukeaa
keväällä.

Sinua varten!

Ville Keskinen, vapaaehtoinen aluevastaava, p. 040 309 8126,
aluevastaava.suorama@gmail.com
Katja Kohonen, varhaiskasvatuksen esimies, p. 040 309 8051,
katja.kohonen@evl.fi
Ari Vettenranta, nuorisotyönohjaaja ,p.040 309 8083, ari.vettenranta@evl.fi
Kangasalan seurakunta ■ Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala ■ 040 309 8000
■ kangasalanseurakunta.fi ■
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TORSTAI
Naisten kuntolentopallo. Viikoittain salissa klo 18−20, alkaen 11.1.
Tosiäijien torstaisählyt. Jalkakikkojen ja ylämummojen jälkeen jatkamme
vielä hetken iltaa iltahartauden ja saunan merkeissä. Viikoittain salissa
klo 20, alkaen 10.1.

ULKOASU KUVITELLA / ANNE TERVAHAUTA

KESKIVIIKKO
Avoin perhekerho. Kohtaamispaikka vanhemmille, jotka ovat kotona
lapsensa kanssa. Askartelua, leikkiä, kahvit ja hartaus. Salissa ja kerhohuoneissa viikoittain klo 9.30−11.30. alkaen 16.1.

PAINO HÄMEEN KIRJAPAINO OY

TIISTAI
Sählykerho. Viikoittain salissa: 1.−3.-luokkalaiset klo 15−16, 4.−6.-luokkalaiset klo 16−17, alkaen 15.1.
Kokkikerho. Kokkausta ja yhdessäoloa 1.–6.-luokkalaisille. Viikoittain keittiössä klo 17−19 alkaen 15.1.
Isä & poika -sähly. Kouluikäisille ja heidän isilleen. Pelataan pienimpien
ehdoilla. Viikoittain salissa klo 18−20 alkaen 15.1.
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Palvellaan toisiamme!

M

uistele koska viimeksi olet saanut hyvää palvelua ravintolassa,
kaupassa tai vaikka asioidessasi
kaupungin virastossa? Millainen olo sinulle tuli? Tuntuuko, että on vaikeampaa löytää niitä huonoja kokemuksia siitä, miten
olemme tulleet kohdatuksi?
Palveluammatit ovat yksiä haasteellisimpia toimia, missä me voimme työskennellä. Me ihmiset tuppaamme vaatimaan
laadukasta palvelua tilanteesta toiseen
huolimatta siitä, miten itse tuomme omat
tarpeemme ja toiveemme julki. Voisiko
meillä palveltavilla olla joskus peiliin katsomisen paikkaa?
Omalta kohdaltani muistan, että saimme erään kerran perheeni kanssa mielestämme heikkoa palvelua. Yhdessä vaimon
kanssa asiaa pohdittuamme rohkenimme
antaa tuosta kokemuksesta palautetta.
Palaute otettiin kyseisessä yrityksessä
vastaan avoimin mielin, meitä kohdeltiin
ymmärtävästi ja saimme vielä henkilökohtaisen yhteydenoton asiaan liittyen. Kokemus siitä, että olimme tärkeitä välittyi
selvästi, ja huono palvelukokemus
unohtui saman tien.
Voisimmeko me toimia omissa yhteisöissämme samalla tavalla? Voisimmeko meluavan
naapurin tai toiminnallaan ärsyttävän työkaverin kanssa yrittää keskustella tai mainita asiasta,
josta olemme harmissamme? Asiat harvoin etenevät rappukäytävään jätetyllä
vihamielisellä ruutupaperiin kirjoitetulla

viestillä tai huutelemalla asiattomuuksia
sosiaalisessa mediassa.
Uskaltaisitko jäädäkin meluavan naapurin luokse juttelemaan? Entäpä jos istuisit
ärsyttävän työkaverin seuraan lounaspöydässä jutellen ihan tavallisista asioista?
Matteuksen evankeliumissa Jeesus kehottaa meitä vastaamaan aina pahaan hyvällä,
kulkemaan ystävän kanssa pidemmän matkan kuin olisi tarve ja tervehtimään heitä,
jotka eivät välttämättä edes tervehtimistä ansaitse. Miten paljon hyvää saisimmekaan aikaan sillä, että välittäisimme itse sitä hyvää eteenpäin.
Otetaanpas kevään tavoitteeksi, että
annamme hyvän kiertää ihmiseltä toiselle. Tervehditään, pysähdytään juttelemaan,
kuunnellaan, hymyillään – välittäminen on
pieniä ja useimmiten varsin edullisia tekoja!
Tämän järjestyksessään kolmannen
Suoraman alueen kausitiedotteen sisältö
liittyy tulevaan kevääseen 2019. Säännöllisten toimintojen ohella kannattaa kalenteriin merkkailla ainakin tanssitapahtuma
Suoraman seurakuntakeskuksella 26.–
27.1. sekä koko perheen tapahtuma
Nooan Arkki lauantaina 9.2.
Tulehan tutustumaan seurakunnan toimintaan – olit sitten
vakituinen kävijä tai ensimmäistä
kertaa mukana!
Ville Keskinen
Suoraman aluevastaava
040 309 8126

Suoramalla tapahtuu

Suoraman seurakuntakeskus, Suoramantie 9, 36220 Kangasala
TANSSITAPAHTUMA la 26.1.–su 27.1.2019 Tervetuloa tanssimaan! Lauantaina
on ohjelmassa Gospel-lattareita, kehonhuoltoa ja mielenkiintoisia luentoja.
Illalla juhlitaan Taivaallisissa kotibileissä. Sunnuntaina syvennytään rukoustanssiin ja koko tanssitapahtuman huipentaa Keidasmessu goes Lattari.
Olet luotu liikkumaan, tule siis mukaan!
NOOAN ARKKI -LASTENTAPAHTUMA la 9.2.2019 klo 14–18. Alkuhartaus
ja yhteistä ohjelmaa klo 14. Puuhapisteitä, pomppulinna, pientä purtavaa.
KEIDASMESSU on iloinen ja kotoisa messu, jonka seurakuntalaiset suunnittelevat ja toteuttavat itse. Letkeä bändi, lapsille pyhäkoulu ja sämpyläkahvit
odottavat kerran kuussa uusia ja vanhoja tuttuja. Jalat maassa ja sydän
taivaassa! Halutessasi puolestasi voidaan rukoilla. Tervetuloa tutustumaan
mukaviin ihmisiin omalta alueeltasi, kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 16.
Keidasmessun päivämäärät ovat 27.1., 24.2., 24.3., 14.4. ja 19.5.
SANAN LÄHTEELLÄ -ILLAT kutsuvat kaikenikäisiä kuuntelemaan syvällistä
Raamatun opetusta vierailevilta puhujilta ja laulamaan tuttuja hengellisiä
lauluja. Loistava vaihtoehto sinulle, joka kaipaat iloista yhteyteen tulemista
ja esirukousta – ihmisenä ihmisen rinnalla! Sanan Lähteellä -iltoja vietetään
parittoman viikon keskiviikkona klo 18.30. Illat ovat 16.1., 30.1, 13.2., 27.2.,
13.3., 27.3., 10.4., 24.4. ja 8.5.

Viikkotoiminta

Kaikki viikkotoiminta on avointa, eikä vaadi ilmoittautumista
ellei siitä erikseen mainita. Tervetuloa mukaan!
MAANANTAI
Naisten kohtauspaikka. Elämänmakuinen keskustelupiiri naisille. Vaihtuvia
alustajia. Kerran kuussa takkahuoneessa 14.1., 11.2., 11.3., 15.4. ja 13.5. klo 18.
Puuhakerho. Kerhoon lapsi voi tulla yhdessä tutun aikuisen kanssa. Ohjelmassa on mm. pientä nikkarointia 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Kaksi
kertaa kuussa kerhohuoneissa 1 & 2. 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4.,
29.4., 13.5., 27.5. klo 17.30−19.

