KUHMO
Jumalanpalveluselämä ja yleinen srk-työ:
Ti 30.10. klo 9-10 lähetystyön esirukouspiiri kokoontuu Lähetyssopessa, käynti srk-keskuksen
sisäpihan kautta. Klo 10.30 peittopiiri srk-keskuksen salissa. Klo 14 päihdeongelmaisten raamattuja rukouspiiri Lähiötuvalla, Karhunpolku 3A (alakerta). Klo 14.30 hartaushetki Lepokynnään
salissa, Virkatie 2.
Ke 31.10. klo 18 Ikolan pappilassa yhteysilta kylätoimikuntien jäsenille ja lähetystyön
vapaaehtoisille. Kahvit ja diakonia- ja lähetystyön ajankohtaiset asiat. Uusi diakoniatyöntekijä Anu
Haverinen esittäytyy.
Pe 2.11. klo 9 alkaen torilla myytävänä hernekeittoa (myös omiin astioihin), porkkanariisipiirakoita,
lanttukukkoja, rönttösiä ym. leivonnaisia lähetystyön hyväsi.
Pyhäinpäivä 3.11. klo 10 messu Kuhmon kirkossa (l: Hakulinen, s: Suutari, k: Gogolev). Gideonien
kirkkopyhä. Talouspäällikön ja diakoniatyöntekijän virkaan asettaminen ja eläkkeelle siirtyvien
muistaminen. Messun jälkeen srk-keskuksessa kirkkokahvit ja talouspäällikkö Satu Ylösen ja
diakoniatyöntekijä Anu Haverisen tulojuhla sekä eläkkeelle siirtyvien viranhaltijoiden lähtöjuhla.
Klo 19 pyhäinpäivän iltatilaisuus Kuhmon kirkossa. Tilaisuudessa luetaan viime pyhäinpäivän
jälkeen Kuhmon seurakunnasta poisnukkuneiden sekä Kuhmossa siunattujen muiden ev.lut.
seurakuntien jäsenten nimet ja jokaiselle sytytetään kynttilä.
24. sunnuntai helluntaista 4.11. klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa (l+s: Kupiainen, k:
Gogolev). Klo 17 Kohtaamisen ilta Ikolan pappilassa. Alustus aiheesta "mikä on pyhää?",
keskustelua kahvikupin äärellä. Laulua, rukousta. Lapsille omaa ohjelmaa.
Ma 5.11. klo 18 naisten raamattupiiri kokoontuu srk-keskuksen Lähetyssopessa. Klo 18 työikäisten
naisten raamattupiiri Piilolan srk-kodilla, Karhunpolku 2 N.
Ti 6.11. klo 9-10 lähetystyön esirukouspiiri kokoontuu Lähetyssopessa, käynti srk-keskuksen
sisäpihan kautta. Klo 14 päihdeongelmaisten raamattu- ja rukouspiiri Lähiötuvalla, Karhunpolku 3A
(alakerta). Klo 14.30 hartaushetki Lepokynnään salissa, Virkatie 2.
Ke 7.11. klo 18 miesten raamattupiiri kokoontuu Lähetyssopessa.
Kauneimpien joululaulujen aika lähestyy. Varaa nyt laulelot omalle kylällesi ti 13.11. mennessä.
puh. 044 738 4317 tai marja-leena.suutari@evl.fi.
Kirkkoherranvirastossa myytävänä isotekstistä Päivän Tunnussana -kirjaa, hintaan 6 €/kpl.
Diakoniatyö:
Diakoniapäivystys tiistaisin ja torstaisin klo 9-10 srk-keskuksessa.
Diakonissa Anu Haverinen on aloittanut työt. Kotikäyntipyynnöt ja muut yhteydenotot puh. 044
738 4314.
Ke 31.10. klo 18 Ikolan pappilassa kylätoimikuntien yhteyshenkilöiden ja lähetystyön
vapaaehtoisten yhteysilta.

To 15.11. eläkeläisten virkistyspäivä Lentiiran kirkossa. Kyyti lähtee srk-keskukselta klo 9, matkan
varrelta voi nousta kyytiin. Kotiin klo 15. Ilm. pe 9.11. mennessä Anne Maliselle, p 044 738 4315,
klo 9-10.
Kuorot:
Virsikuoron harjoitukset srk-keskuksen salissa klo 17 maanantaisin, kuoronjohtaja Mauri Kuula.
Kirkkokuoron harjoitukset srk-keskuksen salissa klo 17.30 keskiviikkoisin. Kuoronjohtaja Martti
Väisänen.
Löytäjät-kuoron harjoitukset srk-keskuksen salissa klo 16 torstaisin, kuoronjohtaja Dmitrii
Gogolev.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyö:
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön toiminnasta ja kerhoista lisätietoa p. 044 738 4308,
tarja.koistinen@evl.fi.
Perhekerho kokoontuu tiistaisin klo 9.30-11 Piilolan srk-kodilla.
Kerho eskareille ja 1-luokkalaisille kokoontuu tiistaisin Piilolassa klo 16-18.
Lapsiarkki –vertaistukiryhmä yksin arkea pyörittäville vanhemmille kokoontuu Piilolassa.
Toimintaan voi tulla mukaan myös kesken kaudenkin. Kokoontumiset noin kolmen viikon välein
keskiviikkoisin. Tied./ilm. p. 044 738 4308. Lue lisää lapsiarkista: www.lapsiarkki.fi.
Pyhäkoulu kokoontuu su 4.11. klo 15-16.30 Piilolan srk-kodilla. Kirkossa ei tuolloin ole
pyhäkoulua klo 10.
Isä–lapsi –ilta ke 7.11. klo 17.30 alk. Piilolan srk-kodilla, Karhunpolku 2N. Myös ukit ovat
tervetulleita mukaan. Vierailijana illassa: Kuhmon Kalamiehet. Illan ohjelma: hartaus, kalamiesten
toimintapisteet, pientä tarjoilua ja mukavaa yhdessäoloa.
Varhaisnuoret:
Varhaisnuorten kerhotoiminnasta voi kysyä lisätietoa p. 044 738 4312, jouko.malinen@evl.fi.
Eräkerhot kokoontuvat srk-keskuksen Siivellä: 3-6-luokkalaiset tiistaisin klo 17.30 ja 7-9luokkalaiset torstaisin klo 18. Kerhoissa tehdään pieniä retkiä, tutustutaan luontoon ja opetellaan
monenlaisia asioita. Vapaa pääsy.
Pelikerhot kokoontuvat Oppimiskeskuksen liikuntasalissa (Piilolantie 47) torstaisin: 1-3 –
luokkalaiset klo 15.30-16.30 (kerhossa pelataan jalkapalloa ilman kenkiä) ja 4-7 -luokkalaiset klo
16.30-17.30 (kerhossa pelataan sählyä omilla mailoilla). Vapaa pääsy.
Huom. uutta toimintaa: Pysäkki 1.-6. luokkalaisille srk-keskuksen Siivellä (Kirkkotie 6-8,
terveyskeskuksen puoleinen ovi) klo 13-16 keskiviikkoisin 31.10. alkaen. Pysäkki on
vapaamuotoinen iltapäivä, jonne voit tulla oleilemaan tai pelaamaan pelejä ja tapaamaan kavereita.
Voit olla hetken tai pidemmän aikaa. Vapaa pääsy.
Pe 2.11. klo 17 Donkkis Big Night - kaikille varhaisnuorille avoin, maksuton toimintailta srkkeskuksen salissa. Illan aikana on luvassa opetusta, nukketeatteria, tarjoilua, toimintapisteitä ja
arvontaa. Aikuisia vapaaehtoisia tarvitaan mukaan järjestämään toimintaa.

10-synttärit (kaikille tänä vuonna 10 vuotta jo täyttäneille ja vielä täyttäville) srk-keskuksen Siivellä
pe 9.11. klo 16. Jäätelö/karkkitarjoilu, juhlapuhe, trubaduuri Sini Kyllönen. Pieni makeislahja
jokaiselle. Ilm. (nimi ja ruokarajoitteet) p. 044 738 4312 tai jouko.malinen@evl.fi.
Lentiira:
Diakoniapäivystys tiistaisin ja torstaisin klo 9-10 Kuhmon srk-keskuksessa.
Diakonissa Anu Haverinen on aloittanut työt. Kotikäyntipyynnöt ja muut yhteydenotot puh. 044
738 4314.
Ke 31.10. klo 18 Ikolan pappilassa kylätoimikuntien yhteyshenkilöiden ja lähetystyön
vapaaehtoisten yhteysilta.
24. sunnuntai helluntaista 4.11. klo 12 messu Lentiiran kirkossa. Jumalanpalveluksessa luetaan
vuoden aikana poisnukkuneiden, Lentiirassa siunattujen nimet (l+s: Suutari, k: Gogolev).
Kirkkokahvit ja Gideonien kirkkopyhä.
To 15.11. eläkeläisten virkistyspäivä Lentiiran kirkossa. Kyyti lähtee srk-keskukselta klo 9, matkan
varrelta voi nousta kyytiin. Kotiin klo 15. Ilm. pe 9.11. mennessä Anne Maliselle, p 044 738 4315,
klo 9-10.
Kauneimpien joululaulujen aika lähestyy. Varaa nyt laulelot omalle kylällesi ti 13.11. mennessä.
puh. 044 738 4317 tai marja-leena.suutari@evl.fi.

