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Kirkossa pääsiäisaiheinen taidenäyttely

P

ääsiäisen aikaan halukkaat pääsevät tutustumaan nykyään
Kuhmossa asuvan taiteilija Eeva
Haverisen tekemiin uskonnollisiin
puupiirroksiin. Kirkkoon koottu
näyttely sisältää yhteensä yhdeksän
puupiirrosta, joista kaksi on kolmiosaisia triptyykkejä; Ristiinnaulitseminen ja Palmusunnuntai.
Haukivuorella syntynyt Eeva Haverinen teki pääosan työurastaan
Kouvolassa kaupungin palveluksessa, mutta oli aina innostunut taiteen tekemisestä. Uskonnollisesta
kodista olevaa Eevaa kiinnosti kirkkotaide ja ikonimaalaus. Siihen hän
haki oppia Valamon luostarin kirkkotaiteen linjan opinnoista vuonna
1989.
– Tein ikoneita kolmen vuoden ajan. Sitten sain mieheni Antin työnantajalta Enso-Gutzeitilta
stipendin kahden viikon maalauskurssille Limingan taidekouluun.
Jatkoin opintojani Limingan taidekoulussa 1992–1993. Sieltä löytyi opettaja, joka innosti minua jatkamaan vielä vuosina 1995–1996
koulun antaman stipendin turvin,
selvittää Eeva.

Opinnot 			
kulttuurituottajaksi

Eeva Haverisen työskenteli aikaisemmin Kouvolan kaupungin suurtalousesimiehenä.
– Olin tässä tehtävässä 30 vuotta,
mutta useasti opinto- ja vuorotteluvapaalla, selvittää Eeva.
Hän halusi kuitenkin panostaa
enemmän taitelijan uraan ja koulut-

katsojissa ajatuksia ja antavat toivoa niille, jotka sitä kaipaavat.
– Itselleni oli miellyttävää Valamon luostarin opintojen jälkeen
kuulla, että karjalaissyntyinen äitini oli nuorena haaveillut luostariin
menosta. Hän oli iloinen, että minä
pääsin Valamoon ja löysin sieltä
ikonimaalauksen.
Taiteilija Eeva Haverinen on ollut vuosikymmeniä kesäkuhmolainen. Hänen ensimmäinen Limingassa valmistunut uskonnollinen
puupiirroksensa löytyy Lentiiran
kirkosta.
– Limingan seurakunta olisi halunnut ostaa työn, mutta minun mielestäni oikea paikka sille oli Lentiiran kirkossa. Sinne se oli tarkoitettu
ja sinne se myös tiensä löysi.

Seurakunnasta löytyi
ystäviä

Pari vuotta Kuhmossa asunut taitelija Eeva Haverinen on erikoistunut puupiirroksiin ja ikoneihin. Pääsiäisen aikaan yhdeksän hänen töistään on esillä Kuhmon kirkon näyttelyssä. Kuvassa hän esittelee triptyykkityötään Ristiinnaulitseminen. Kuva: Martti Huusko

tautui Mikkelin ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajaksi valmistuen vuonna 2003. Näin hän pystyi
yhdistämään taiteilijan työn paremmin ammattiinsa.
Haverisen taidetta on ollut esillä
lukuisissa näyttelyissä eri puolilla

Suomea ja monet seurakunnat ovat
hankkineet kokoelmiinsa hänen uskontoaiheisia puupiirroksiaan.
– Kuvaan töissäni uskonnollisten
aiheiden lisäksi myös naisia ja olen
järjestänyt taidenäyttelyjä myös
naisteemalla, hän kertoo.

Maanantai 29.3.
Klo 18 perheiden iltamessu Kuhmon
kirkossa.

Tilaisuuksia:
Perjantai 26.3.
Klo 10 alkaen lähetystyö myy
kaalilaatikkoa, rönttösiä, porkkanapiirakoita, kukkoja ym. torilla,
torikioskilla.
Klo 18 Kansanlähetyksen seurat
Kuhmon kirkossa (Alpo Kinnunen
ja Kari Saastamoinen).
Lauantai 27.3.
Klo 18 lähetyskonsertti Kuhmon kirkossa.
Ape Nieminen ja Heikon Ihmisen
lauluryhmä. Keräys Ukrainan lastenkotien ja asuntoloiden hyväksi.
Palmusunnuntai 28.3.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa. Videostriimaus. Rippikouluryhmä III:n
kirkkopyhä ja oppitunti.
Isosten tehtävään siunaaminen.

Tiistai 30.3.
Klo 10 peittopiiri ja ehtoollishartaus
seurakuntasalissa.
Yhteisvastuuarpajaiset.
Klo 18 iltamessu Kuhmon kirkossa.
Keskiviikko 31.3.
Klo 13-17 srk-keskuksessa pääsiäisen
HerkkuTorikahvila.
Tule ostoksille ja kahvittelemaan.
Voit tehdä tilauksen myös
ennakkoon. Katso lisää
viereisestä ilmoituksesta.
Ennakkotilaukset viikolla 12
marja-leena.suutari@evl.fi,
p. 044 738 4317.
Klo 18 iltamessu Kuhmon kirkossa.
Kiirastorstai 1.4.
Klo 18 iltamessu Kuhmon kirkossa.
Klo 18 iltamessu Lentiiran kirkossa.
Pitkäperjantai 2.4.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon
kirkossa.

Huomioitavaa:
Kirkkoon voi tulla tilaisuuksiin 20 henkilöä/sivuristi eri osastoille tai parville.
Pidä 2 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin.
Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
Kuhmon kirkossa on videostriimaus ja se on nähtävillä seurakunnan facebook-sivuilla ja youtube-kanavalla. Yleisöä ja ehtoolliselle meneviä ei näytetä
videolähetyksessä. Mikäli jostakin syystä yleisöä joutuu kameran kuvaan,
se tapahtuu poikkeuspyhinä alttarilta katsoen ensimmäisissä penkkiriveissä.

Toivoa ihmisille
Kaikilla ihmisillä on Eeva Haverisen mielestä vaikeita aikoja.
Minullakin oli vaikeaa, kun maalasin 1990-luvun alussa ikoneita.
Toivonkin, että tauluni herättävät

Eeva Haverisen grafiikkanäyttely
”Pääsiäinen – matka suuresta surusta
suureen iloon”
on nähtävillä Kuhmon kirkossa palmusunnuntain viikonlopusta, 26.3. alkaen
jumalanpalvelusten ja kirkkotapahtumien yhteydessä helluntaipäivään 23.5.
saakka. Erityisesti: Hiljaisen viikon iltamessujen yhteydessä ma-to klo 17-20.
Pitkäperjantaina klo 11-13 sekä
1. ja 2. pääsiäispäivänä klo 11-13.
1.pääsiäispäivä 4.4.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Klo 12 messu Lentiiran kirkossa.
Klo 17 iltamessu Iivantiiran seurakuntakodilla.
2. pääsiäispäivä 5.4.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon
kirkossa.
1.sunnuntai pääsiäisestä 11.4.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon
kirkossa.
2. sunnuntai pääsiäisestä 18.4.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
3. sunnuntai pääsiäisestä 25.4.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon
kirkossa.
Klo 18 konsertti Kuhmon kirkossa,
Pertti Kallio ja laulukuvia.
Perjantai 30.4.
Klo 10 alkaen lähetystyö myy torilla simaa ja
munkkeja. Voit tilata tuotteita ennakkoon viikolla 16 ja noutaa torilta tai
sovitusti: marja-leena.suutari@evl.fi,
044 738 4317.

Kuhmoon juuri koronapandemian
alla muuttaneelle Eevalla on ollut
vaikeuksia löytää ystäviä ja keskustelukumppaneita. Hän iloitsee siitä,
että löysi seurakunnan ja sieltä ihmisiä, joiden kanssa on voinut pitää
yhteyttä ja keskustella monista asioista. Näistä keskusteluista syntyi
myös ajatus taidenäyttelystä.
Pääsiäisen aikaan kuhmolaisilla
on tilaisuus tutustua Eeva Haverisen töihin Kuhmon kirkossa.
Hän toivoo, että näyttely tuottaa
ihmisille iloa ja antaa uusia elämyksiä koronapandemian luomaan arjen harmauteen.
Martti Huusko, kirkkovaltuutettu

Pääsiäisen

Herkkutorikahvila

keskiviikkona 31.3. klo 13-17
seurakuntakeskuksessa.
Tule ostoksille ja
kahvittelemaan.
Voit tehdä tilauksen myös
ennakkoon.
Myytävänä:
rahkapullia, pashaa,
munkkeja, juustokakkuja,
voileipäkakkuja, kuivakakkuja,
lohikukkoja, rönttösiä,
piirakoita, linnunpesiä.
Ennakkotilaukset viikolla 12:
marja-leena.suutari@evl.fi,
p. 044 738 4317.

Tervetuloa!
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Jumalapalvelukset tulevat koteihin ja laitoksiin

ISONEN

otimme harppauksen eteenpäin.
Vaikka toiminnan kehittäminen vaati työtä, lähetyksistä saatu
myönteinen palaute kannusti eteenpäin. Näin siitäkin huolimatta, että
uudet toimintatavat vaativat runsaasti työtä.
Lähetykset streamattiin aluksi
vain Facebookin kautta, mutta toiveiden mukaisesti sen rinnalle otettiin myös You Tube -lähetykset.
– Olen todella iloinen positiivisesta palautteesta, kun ihmiset kertovat tyytyväisyydestään siihen,
että pääsevät kotona sanan ääreen.
Yllättävää on ollut se, että jotkut ihmiset ovat olleet tyytyväisiä myös
siihen, ettei tarvitse mennä kirkkoon, kun he pelkäävät leimautumista, Simo Pulkkinen kertoo.

I

sonen on ryhmänohjaaja
evankelis-luterilaisen seurakunnan nuorisotoiminnassa,
erityisesti leireillä. Isoset ovat rippikoulun käyneitä nuoria, jotka ovat
saaneet tehtäväänsä valmennuksen
Kuhmon seurakunnassa. Isostoiminta on Yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurimmista maallikkotoiminnoista.

Vastuunkantaja ja 		
yhteishengen luoja
Vaikka isostoiminnan pohja on rippikoulutoiminnassa, osallistuvat
isoset muihinkin lapsi- ja nuorisotyön leireihin ja muuhun toimintaan. Isonen toimii oman ryhmänsä
vetäjänä. Hän osallistuu jumalanpalvelusten ja hartaushetkien valmisteluun, avustaa opetuksessa sekä organisoi vapaa-ajan toimintaa. Isoset
ovat tärkeä linkki seurakunnan työntekijöiden ja leiriläisten välillä. He
ovat elämäntilanteeltaan lähempänä
leiriläisiä ja muutenkin lähinnä vertaisasemassa leiriläisiin nähden. Isosilla on suuri vaikutus leirien ilmapiiriin. He voivat toimia viestinvälittäjinä työntekijöiden ja leiriläisten
välillä sekä vaikuttaa siihen, että leiriläisten mielialat tulevat huomioiduiksi toiminnan suunnittelussa.

Uudenlaista toimintaa

Kuhmon kirkon uudet videointilaitteet, Datavideon järjestelmä otettiin käyttöön sunnuntaina 28. helmikuuta 2021. Järjestelmän käyttöönotossa mukana ollut
Simo Pulkkinen esittelee uusi laitteita. Kuva: Martti Huusko

eilu vuosi sitten alkanut
koronapandemia mullisti
elämää monella tapaa.
Myös seurakuntien toiminta jumalanpalvelusten ja muiden tapahtumien osalta joutui hakemaan uusia
muotoja. Kuhmossa reagoitiin nopeasti. Streamauskoe tehtiin jo 25.
maaliskuuta ja ensimmäinen jumalanpalveluksen streamaus Facebookin kautta oli sunnuntaina 29. maaliskuuta.
Kirkkoherra Timo Suutari luonnehtii seurakuntalaisten palveluiden muutosta jumalanpalvelusten
ja muidenkin tilaisuuksien osalta
mielenkiintoiseksi matkaksi.
– Aluksi lähdettiin jumalanpalvelusten streamauksessa Facebookiin pelkän kännykän avulla. Siten voimme palvella Jumalan sanan
kuulijoita, vaikka he eivät päässeet
rajoitusten vuoksi kirkkoon. –- –
Myöhemmin kehitimme toimintaa
ottamalla käyttöön videokameran
ja paransimme äänen laatua saadun
palautteen johdosta, kirkkoherra
kertoo.
Palvelu on otettu hyvin vas-

taan. Tällä hetkellä Kuhmon seurakunnan Facebook-sivustolla on
725 seuraajaa ja You Tube -tilaajien määrä on yli 160. Eniten eli yli
1800 seuraajaa Facebook-sivulla
oli kesän 2020 rippukoululaisten
konfirmaatiomessulla.
Tyytyväinen kirkkoherra on siitä,
että seurakunnasta löytyi henkilö,
nuorisotyönohjaaja Simo Pulkkinen, joka otti vastuun streamauksesta Facebookiin ja lisäksi myös
You Tube -palveluun.

Kehittäminen vaatii 		
innostusta

Nyt Timo Suutari iloitsee ammattimaisesta otteesta, jolla jumalapalvelusten lähetystä verkkoon on kehitetty.
Aluksi ilmassa oli muutosvastarintaa, mutta kirkkoneuvosto ja
kirkkovaltuusto näkivät tärkeäksi
kehittää toimintaa, jolla pystytään
palvelemaan seurakuntalaisia entistä paremmin.
– Varasimme kuluvan vuoden
budjettiin noin 14 000 euron määrärahan uuden videointikaluston

hankintaan. Nyt voimmekin nähdä,
kuinka kolmella etäohjattavalla kameralla toteutettavat lähetykset toimivat. Tilanne on mielestäni hieno,
kun ihmiset laitoksissa ja kodeissa
pääsevät seuraamaan suorina lähetyksinä jumalanpalveluksia, kirkkoherra sanoo.
Kuhmossa seurakunta ei halua
tyytyä vain jumalapalvelusten lähettämiseen verkossa. Myös lapsityö ja muut toiminnassa mukana
olevat tahot ovat olleet aktiivisia.
Toimintaa on siirtynyt myös Whats
up -ryhmiin.
Suuri ponnistus videoinnissa on
tuleva pääsiäinen. Pääsiäisviikolla
on seitsemän eri tilaisuutta, jotka
pyritään välittämään verkkoon Facebookin ja You Tuben kautta.

29.3. klo 18
Kuhmon kirkossa

Kuljemme läpi
hiljaisen viikon
tapahtumien kohti
pääsiäisaamun iloa.
Vietämme
ehtoollista
Jeesusta muistaen
ja kiittäen.

TERVETULOA!

Isoset ovat rippikoulun käyneitä nuoria, jotka ovat saaneet tehtäväänsä
valmennuksen seurakunnassa.
Kuva:Suvi Sievilä

Martti Huusko, kirkkovaltuutettu

Nuorisotyönohjaaja Simo Pulkkinen kuvaa videoinnin toteuttamista
jumalanpalveluksista vaativaksi
projektiksi.
– Aluksi olimme aivan lasten
saappaissa eli puhelinlähetysten
varassa. Sitten katsoimme, mitä

Kysyin kolmelta tämän vuoden
isoskoulutuksessa olleelta nuorelta miksi hait isoskoulutukseen ja
opitko koulutuksessa jotakin uutta,
josta on hyötyä myös tulevaisuudessa?
”Halusin isoseksi omasta tahdosta, kavereitakin oli tulossa sinne
ja myös isospalkkiolla oli vaikutusta. Opin isoskoulutuksessa ryhmänohjaus taitoja.”
”Se oli minulle itsestään selvyys,
koska olen jo pienenä nähnyt isosia eri toiminnoissa ja halusin siksi
myös isoseksi. Opin isoskoulutuksessa kirkon erilaisia sääntöjä ja tapoja mitä ei ole opetettu missään
muualla.”
”Oman rippikoululeirin tunnelma
sai minut mukaan isostoimintaan,
halusin myös itse olla hyvä isonen.
Opin isoskoulutuksessa kärsivällisyyttä, mitä tullaan aina elämässä
tarvitsemaan.”
On hienoa, että isostoiminta kiinnostaa edelleen nuoria. Toivokaamme että tämä hieno koulutus ei
katoaisi milloinkaan ja sen kiinnostus nuorten keskuudessa pysyisi. Ilman isosia Kuhmon seurakunnassa
olisi suuri aukko jota olisi mahdotonta täyttää ilman näitä meidän
mahtavia nuoria!
Simo Pulkkinen,
nuorisotyönohjaaja

Jeesus on noussut kuolleista

H

Vaativa projekti

Perheet kokoontuvat kirkkoon
hiljaisen viikon
Pääsiäisen iltakirkko
maanantaiperheille
iltana
Ma

Maanantaina 29.3. klo 18 järjestämme
perhekirkon, jossa kuljemme läpi pääsiäisen ajan tapahtumien aina palmusunnuntaista pääsiäisaamun iloon
saakka.
Illan aikana tapaamme henkilöitä,
jotka vaikuttivat tapahtumien kulkuun
ja tutustumme paikkoihin, joissa Jeesus vieraili ennen vangitsemistaan.
Vietämme ehtoollista muistaaksemme
ja kiittääksemme.
Kerronta on suunniteltu niin, että se
sopii koko perheelle. Pienet kirkkovieraat saavat yllätyksen kotiin vietäväksi
jumalanpalveluksen päätteeksi.

toiminnan kehittämiseen tarvittavaa löytyisi seurakunnan kalustosta. Videokameran ja uusien ohjelmien kautta pääsimme eteenpäin
ja lopulta myös kirkon äänentoisto
saatiin yhdistettyä lähetyksiin. Näin

Uuden videointilaitteiston hankkiminen on tuomassa Kuhmon seurakuntaan myös uudenlaista toimintaa.
Kirkkoherra Timo Suutari ja
nuorisotyönohjaaja Simo Pulkkinen paljastavat, että suunnitteilla
on nuorille tarkoitettu kerho, jossa
opiskellaan videointitekniikkaa ja
toteutetaan erilaisia projekteja. Halukkaat nuoret voivat myös osallistua jumalanpalvelusten ja muiden
tilaisuuksien videostreamaukseen.
Lisäksi tavoitteena on perehtyä
kunnolla myös tubettamisen nikseihin.
Tietysti myös videoinnista kiinnostuneet aikuiset toivotetaan tervetulleeksi tutustumaan uuteen toimintaan.

Miksi mukaan 		
isoskoulutukseen?

Talvisodan päättymisen hartaus- ja muistohetkeä vietettiin Kuhmon kirkossa
13.3.2021. Kirkkoherra Timo Suutari pitämässä hartaushetkeä. Tilaisuus
steamattiin suorana seurakunnan Facebook- ja You Tube -palvelun kautta.
Kuva: Martti Huusko

Soppaa, kahvia, suolaisia
ja makeita leivonnaisia
myytävänä Kuhmon torilla:
Lähetystyön myyjäiset
klo 10 alk. perjantaisin 26.3. ja 16.4.
Simaa ja munkkeja Vapun aattona,
perjantaina 30.4. klo 10 alkaen.
Myyjäiset klo 10 Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi perjantaina 9.4. ja 7.5.
Pääsiäisen Herkkutori ja kahvila
keskiviikkona 31.3. klo 13-17 seurakuntakeskuksen salissa.

Tervetuloa!

Rippikoululaiset
huomio!
Opetusviikonlopun jälkeisenä
tehtävänä on osallistua kahteen
vapaavalintaiseen jumalanpalvelukseen kevään aikana.
Kirkon etuosassa on hyvin tilaa
rippikoululaisille mutta turvavälit huomioiden voit halutessasi valita istumapaikan myös
toisaalta, kunhan et omalla
käyttäytymiselläsi häiritse muuta kirkkoväkeä.
Paikallaolosi todistat jälkikäteen hakemalla selfiekuvan
sakastista papin kanssa
jumalanpalveluksen päätyttyä.

Nähdään kirkossa!

iljainen viikko ja
pääsiäinen on alkamassa. Näin pitkä talvi
vähitellen väistyy ja kevät koittaa. Pajunkissat pian kukkivat
ja jotkut hakevat niitä maljakoihin ja jotkut Palmusunnuntaina
tekevät niistä virpomisoksia.
Kodeissa kukkiin kasvaa uusia
versoja ja pääsiäisruoho viheriöi. Uusi elämä voittaa.
Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin pääsiäisjuhlille ja
osa kansasta otti hänet riemuiten vastaan. He katkoivat palmuista oksia ja heiluttivat niitä
huutaen: ” Hoosianna! Siunattu olkoon Hän, joka tulee
Herran nimessä, Israelin Kuningas!”
Jeesus sanoi opetuslapsilleen
ja seuraajilleen: ”Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan.
Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole,
se jää vain yhdeksi jyväksi,
mutta jos se kuolee, se tuottaa
suuren sadon.”
Pian kuitenkin Jeesus jätettiin yksin, Juudas kavalsi hänet. Vain 30 hopearahaa Juudas
Jeesuksesta sai. Jeesus pidätettiin, Hänet tuomittiin, syytön
tuomittiin syntisten tähden kuolemaan ristillä Golgatalla.
Jeesus kulki Via Dolorosan,
kärsimystien ristiään kantaen.
Golgatan ristillä Hän viaton,
Jumalan Karitsa kuoli ja sovitti syntimme ja koko maailman synnit. Jeesus haudattiin ja
haudan oven suulle vieritettiin

suuri kivi.
Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa,
tulivat Magdalan Maria, ja Johanna Jaakobin äiti Maria ja
Salome ja muitakin naisia oli
heidän kanssaan Jeesuksen
haudalle voidellakseen Jeesuksen ruumiin. He huomasivat,
että kivi oli vieritetty pois. He
löysivät tyhjän haudan. Jesus
ei ollut enää haudassaan. Enkeli ilmoitti sureville naisille:
” Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei Hän ole täällä,
Hän on noussut kuolleista.”
Haudalta palattuaan naiset
hämmästyksen ja ilon vallassa
veivät sanoman Ylösnousseesta
Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ensin yhdelletoista apostolille ja kaikille, joita he tapasivat. Jeesus voitti kuoleman
ja pahan vallan. Hän ilmestyi
ylösnousseena vielä useamman
kerran apostoleille ennen Taivaaseen astumistaan. Pääsiäisen ilosanoma viesti Ylösnousseesta Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta saa mennä
eteenpäin meidänkin kauttamme. Herra antakoon meissä
puhjeta uskon, toivon ja rakkauden ihmeen.
Hyvää ja
rauhallista
pääsiäistä kaikille!
Anna Liisa Hakulinen,
kappalainen

Kuhmon kirkon alttaritaulu kertoo pääsiäisen ilosanomaa.
Kuva: Raija Heikkinen
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Siunauskappeli
60 vuotta

K

appelikujan alkupäässä sijaitsevan siunauskappelin valmistumisesta on tullut kuluneeksi kuusikymmentä vuotta.
Piispa Eino Sormunen vihki kappelin käyttöön 24.2.1961 piakkoin
sen valmistumisen jälkeen. Tuolloin rakennusta ympäröivä pihaalue oli vielä siistimättä ja wc-tilat
odottivat vesijohtoa.
Arkkitehti Jorma Paatolan suunnittelemaa, puuta ja kiveä rakennusmateriaaleina yhdistelevää
rakennusta kuvailtiin aikanaan
”ajanmukaiseksi” ja siitä oltiin
kiinnostuneita aina naapurimaakuntia myöten. Kappeli on suonut
vuosikymmenten ajan paikan kuhmolaisille surra ja jättää jäähyväisensä kuolleille läheisilleen.
Kappelin rakentamisesta aikanaan vastasi paikallinen rakennusmestari Otto Komulainen, joka oli
huolehtinut myös muuan muassa

Lentiiran kirkon rakennustöistä
50-luvulle tultaessa. Kappelin rakennustyö jäi mestarin viimeiseksi,
sillä hänet saateltiin maan poveen
kappelin kautta elokuussa 1961.
Kappelin valmistumisen yhteydessä hyödynnettiin vanhan uusiokäyttöä, kun 1920-luvulla viallisena käytöstä poistettu kellotapulin kello sulatettiin ja valettiin
siunauskappelin uudeksi kelloksi.
Kellon valoi Veljekset Juutilainen
Metallivalimo Juankoskella ja sen
laitaan on valettu sanat: Kuhmon
kirkon ensimmäisestä kellosta uudelleen valettu 1961 valmistuneen
siunauskappelin kelloksi. Jeesus
sanoo: Minä olen ylösnousemus ja
elämä.” Joh. 11:25.
Aluksi kappelissa laulettiin kanttorin johdolla ilman urkusäestystä.
Urut hankittiin vasta vuonna 1977.
Nykyiset urut ovat vuodelta 1989.
80-luvun lopulla kappelia uudis-

Kappeli on suonut vuosikymmenten ajan paikan kuhmolaisille surra ja jättää jäähyväisensä
kuolleille läheisilleen. Kuva: Raija Heikkinen

Siunauskappelin seinää koristaa punahonkainen risti. Kuva: Raija Heikkinen

Matkalla pääsiäiseen

Lähetys- ja
Rukouskonsertti
la 27.3. klo 18 Kuhmon kirkossa.
Ape Nieminen ja
Heikon Ihmisen lauluryhmä.
Kolehti Ukrainan lastenkotien ja
asuntoloiden hyväksi.
Taidenäyttelyn avaus.
Myös
videostriimaus!

tettiin niin, että sisätiloissa sijainnut ”omaisten huone” yhdistettiin
osaksi isoa salia. Vuonna 2007 valmistui arkkitehti Simo Karjalaisen
johdolla toteutettu peruskorjaus,
jonka mukaisessa asussaan kappelin vierailijat näkevät sen tänä päivänä. Monia alkuperäisiä elementtejä säilytettiin, joista kiehtovimpina lasi-ikkunoiden maalaukset ja
yksinkertainen suuri, punahongasta
tehty risti alttariseinällä.
Kappeliin mahtuu kerralla noin
120 henkilöä, näin korona-aikaan
turvalliseksi määräksi turvavälein
on katsottu noin 20 henkilöä.
Hautajaisvieraiden lisäksi kappelissa käy vuosittain tutustumassa
koululais- ja kerhoryhmiä, siellä on

järjestetty niin konsertteja kuin hartaushetkiä. Erityisesti jouluaaton ja
kesäiltojen hartaushetket ovat keränneet laajan osallistujajoukon.
Kappelia varataan tilaisuuksiin
kirkkoherranviraston kautta.
Myöhemmin keväällä 2021 on
tarkoitus julkaista lyhyt esittelyvideo siunauskappelista seurakunnan
Youtube-kanavalle. Sen avulla tiloihin voi tutustua myös virtuaalisesti.
Riikka Pääkkönen,
seurakuntapastori
(lähteet: Kuhmon historia, 2003,
Karjalainen-lehti 28.2.1962, 		
Kuhmon seurakunnan arkisto)

Kristillinen media netissä
Voit tutustua esim. seuraaviin:

Kotimaa-lehti tarjoaa nyt uuden palvelun, johon kootaan
jumalanpalvelusten, hartauksien ja konserttien striimauksia eri
puolilta Suomea. Jumalanpalvelusverkossa.fi -osoitteesta pääsee
jo nyt kymmeniin tilaisuuksiin. Käy katsomassa!
Lisäksi radiokanava: www.radiodei.fi
Yleinen linkkipalvelu kristillisiin sivustoihin: Kristillisetpalvelut
verkossa! www.kristillisetpalvelut.fi

Kirkkoherranvirastossa on myytävänä

pääsiäiskortteja
ja muita hengellisiä
kortteja
yhteisvastuukeräyksen hyväksi,
hintaan 1€/kpl,
5 kpl/4€ ja 10 kpl/7€.

Yksi
kolmesta
siunauskappelin
lasi-ikkunamaalauksesta.
Kuva: Raija
Heikkinen
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