KUHMO
Aikuisten kokoava toiminta on alkanut. Toiminnan vetäjän/vastuuhenkilön on huolehdittava
ryhmänsä kokoontumisesta, niin että se tapahtuu viranomaismääräysten mukaisesti, turvavälein ja
väljässä tilassa, maskisuosituksen kera. Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset jatkuvat ja
toimitiloissa noudatetaan 1/3 täyttöperiaatetta. Kaikissa tiloissa suositetaan maskin käyttöä ja
noudatetaan viranomaisten antamia hygieniamääräyksiä.
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 15.2. klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa, huom. paikka.
Klo 17-19 seurakuntakeskuksessa Donkkis Big Night, koululaisille tarkoitettu toiminnallinen ilta.
Ohjelmassa opetusta, laulua, Sakun ja Ruutin vuoropuhelu ja monia erilaisia toimintapisteitä.
Herkkupöytä (nyyttäriperiaatteella). Lisätietoja: marja-leena.suutari@evl.fi, p. 044 738 4317.
Ke 16.2. klo 18 miesten raamattupiiri kokoontuu Lähetyssopessa.
La 19.2. klo 17 raamattutunti ja klo 18 yhteisen jakamisen seurat Kuhmon kirkossa.
2. sunnuntai ennen paastonaikaa 20.2. klo 10 messu Kuhmon kirkossa. Klo 12 striimauskerho 1599v täyttäneille jumalanpalveluksen jälkeen Kuhmon kirkossa. Lisätietoa p. 044 738 4312.
Klo 15 Kuhmon musiikkiopiston opettajien konsertti Kuhmon kirkossa. Kamarimusiikin helmiä
yhteismusisoinnin ja sooloesitysten merkeissä. Konsertin tuotto yhteisvastuun sekä musiikkiopiston
vanhempainyhdistysten hyväksi.
Ma 21.2. klo 18 naisten raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa.
Ti 22.2. klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa.
Hartaustilaisuus ti 15.2. Lepokynnään salissa on peruttu.
Onko kaapissasi joutilaita villalankoja? Peittopiiri tarvitsee lankoja villasukkien kutomiseen. Voit
tuoda langat kirkkoherranvirastoon.
Laskiaisliukujaiset su 27.2. klo 11-14 seurakuntakeskuksen ja Kontion koulun alueella. Pakkasraja 15 °C. Myytävänä hernekeittoa, laskiaispullia, makkaraa, kahvia, teetä. Ohjelmaa: Ystävyyden
portista laskiaispolulle -rastirata, potkukelkkahaasteviesti, hevoskyytiä Silenton reessä. Arpajaiset,
myyntipöytä, ongintaa, ilmapalloja, mäenlaskua, Tule luo -auto /4H. Mukana tapahtuman
toteutuksessa Hanka-Martat. Huomioi, että muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia, jos
koronaepidemiatilanne, ohjeistukset ja rajoitukset muuttuvat.
Diakoniatyö
Diakoniavastaanotto toimii ajanvarauksella. Ota yhteyttä: p. 044 738 4315, anne.malinen@evl.fi tai
p. 044 738 4314, anu.haverinen@evl.fi.
Yhteisvastuukeräyksen 2022 esittely YouTubessa (Kuhmon ev.lut.seurakunta).

Yhteisvastuukeräys kaipaa talkoolaisia! Olisitko valmis antamaan aikaasi ja taitojasi vaikkapa
neuloen tai leipoen Yhteisvastuukeräyksen hyväksi? Myös elintarvikelahjoituksia otetaan
mielellään vastaan. Soittele keräyspäällikkö Anu Haverinen puh. 044 738 4314.
Kuorot:
Kirkkokuoron kokoontuminen to 17.2. klo 14-15.30 seurakuntakeskuksen salissa. Tervetuloa
mukaan uudet ja aiemmin kuorossa laulaneet mukaan. Kokoontumisaika voi olla tarvittaessa klo 18
jatkossa.
Löytäjät-kuoro kokoontuu to 17.2. klo 16 alkaen seurakuntakeskuksen salissa.
Ma 21.2. klo 15 Ketterät-kuoron kokoontuminen Kuhmon kirkossa, urkuparvella. Huom. paikka.
Tervetuloa mukaan uudetkin laulajat.
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 (25.2.) klo 15-18.
-pyhäkoulu kokoontuu kirkon yläsalissa klo 10 alk. jumalanpalveluksen ajan joka sunnuntai, huom.
paikka.
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.
Vapaata oleilua ja tekemistä.
Ti 15.2. klo 17-19 seurakuntakeskuksessa Donkkis Big Night, koululaisille tarkoitettu
toiminnallinen ilta. Ohjelmassa opetusta, laulua, Sakun ja Ruutin vuoropuhelu. Herkkupöytä
(nyyttäriperiaatteella) ja monia erilaisia toimintapisteitä. Lisätietoja: marja-leena.suutari@evl.fi, p.
044 738 4317.
Lentiira
2. sunnuntai ennen paastonaikaa 20.2. seurakuntatapahtuma Iivantiiran seurakuntakodilla, klo 16
raamattuluento "Jumalan syli", pastori Antti Lankinen. Väliajalla kahvia. Klo 18 messu, Timo
Suutari ja Antti Lankinen.
Kastettu:
Janessa Milla Linnea Ohtonen.
Kuollut:
Jorma Aukusti Kähkönen 74 v.,
Tuula Anneli Ohtonen 73 v.

