KUHMO
Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset jatkuvat ja toimitiloissa noudatetaan 1/3
täyttöperiaatetta. Kaikissa tiloissa suositetaan maskin käyttöä ja noudatetaan viranomaisten antamia
hygieniamääräyksiä. Aikuisten kokoavan toiminnan vetäjän/vastuuhenkilön on huolehdittava
ryhmänsä kokoontumisesta, niin että se tapahtuu viranomaismääräysten mukaisesti, turvavälein ja
väljässä tilassa, maskisuosituksen kera.
Seurakunnan työntekijät tekevät koti- ja laitoskäyntejä harkitusti ja rajatusti vallitsevassa
epidemiatilanteessa. Yhteydenotot ensisijaisesti puhelimitse (myös toimituskeskustelut puhelimitse
tai etäyhteyksin). Yhteystiedot löytyvät seurakunnan verkkosivuilta. Puhelimitse voi sopia myös
kirkollisista toimituksista, asioida kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa sekä tilata
haudanhoitosopimuksen. Seurakuntakeskuksen ulko-oven edessä on postilaatikko, mihin myös voi
jättää yhteydenottopyynnön työntekijälle, esirukouspyynnön tms. viestin.
Jumalanpalvelukset ja toiminta
Ti 1.3. klo 9.30-11 perhekerho kokoontuu Piilolan kerhotilassa. Klo 10 torilla Torikioskissa
myyjäiset (kukkoja, leipää, piirakoita ja leivonnaisia) Yhteisvastuun hyväksi. Klo 14 Lähiötuvan
raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa. Klo 14.30 hartaus Lepokynnään salissa,
Virkatie 2.
Ke 2.3. klo 13 hartaus Kuhmon kirkosta kuunneltavissa laitosradiossa ja katsottavissa youtuben
kanavalla. Klo 18 miesten raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa, huom. paikka.
1.paastonajan sunnuntai 6.3. klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa. Kirkkokahvit kirkossa
ja pastori Andrei Tuhkanen kertoo kuulumisia Vienan-Karjalan työstä tällä hetkellä. Klo 12
striimauskerho 15-99v täyttäneille jumalanpalveluksen jälkeen Kuhmon kirkossa. Lisätietoa p. 044
738 4312. Klo 18 toivevirsi-ilta Kuhmon kirkossa. Ari Lohi improvisoi uruilla laulettavien virsien
pohjalta. Tauno Harinen juontaa.
Ma 7.3. klo 18 naisten raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa.
Ti 8.3. klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa, huom. paikka.
Ke 9.3. klo 13 ehtoollishartaus Lepokynnään salissa. Maskisuositus.
Onko kaapissasi joutilaita villalankoja? Peittopiiri tarvitsee lankoja villasukkien kutomiseen. Voit
tuoda langat kirkkoherranvirastoon.
Diakoniatyö
Diakoniavastaanotto toimii ajanvarauksella. Ota yhteyttä: p. 044 738 4315, anne.malinen@evl.fi tai
p. 044 738 4314, anu.haverinen@evl.fi.
Peittopiiri ti 1.3. klo 10-12 Ikolan pappilassa on peruttu.
Kuorot:
To 3.3. klo 16 Löytäjät-kuoron kokoontuminen seurakuntakeskuksen salissa. Klo 14-15.30
Kirkkokuoron kokoontuminen seurakuntakeskuksen salissa. Kuorot eivät kokoonnu viikolla 10.
Lapset ja perheet (lisätietoa p. 044 738 4308):
-päiväkerhot 2,5 - 5 –vuotiaille
-perhekerho Piilolan kerhohuoneella tiistaisin klo 9.30-11.

-lapsiparkki (2 vuotiaasta alkaen) joka toinen perjantai klo 15-18.
-pyhäkoulu kokoontuu kirkon yläsalissa klo 10 alk. jumalanpalveluksen ajan joka sunnuntai, huom.
paikka.
Viikolla 10 eivät kerhot kokoonnu.
Varhaisnuoret ja nuoret
Kerhot kokoontuvat (lisätietoa p. 044 738 4312):
-erä- ja taitokerho 3.-6. -luokkalaisille seurakuntakeskuksen Siivellä tiistaisin klo 17.30.
-peli- ja leikkikerho Tuupalan puukoulun salissa keskiviikkoisin 1.-3. –luokkalaisille klo 16-17 ja
4.-6. -luokkalaisille klo 17-18.
-löhöilta 12-17 -vuotiaille nuorille aina torstaisin klo 18-20 seurakuntakeskuksella, Kellarissa.
Viikolla 10 eivät kerhot kokoonnu.
Lentiira
1.paastonajan sunnuntai 6.3. klo 10 messu Lentiiran kirkossa.
Avioliittoon vihitty:
Teemu Tapani Immonen ja Outi Marika Härkönen,
Pasi Samuli Nousiainen ja Hanna-Maria Nissinen
Kuollut:
Voitto Kalevi Kähkönen 77 v.,
Laina Valpuri Tauriainen 91 v.

