KUHMO
Seurakunnan toiminnassa on muutoksia 6.2. saakka viranomaismääräysten vuoksi.
Aikuisten kokoava toiminta on tauolla 6.2. saakka, jona aikana kerhot, piirit, kuorot eivät kokoonnu
(etäkokoontumiset ovat mahdollisia).
Lasten ja nuorten toiminta jatkuu keskeytyksettä, samoin rippikoulujen kokoontumiset. Pyrimme
järjestämään toiminnan mahdollisimman terveysturvallisesti. Rippikoulukokoontumisessa
käytämme maskeja, samoin isompien koululaisten kerhoissa on maskisuositus.
Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset jatkuvat keskeytyksettä.
Noudatamme toimitiloissa 1/3 täyttöperiaatetta eli yhtäaikaisesti kirkossa voi olla 400, kappelissa
35, seurakuntakeskuksen salissa 40 sekä Lentiiran kirkossa 40 ja salissa 25 henkilöä. Huomiothan
väkimäärärajoitukset toimituksia varatessasi. Kotikasteita toimitetaan aikaisintaan helmikuussa.
Kaikissa tiloissa noudatamme hygieniamääräyksiä ja suositamme maskin käyttöä.
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. Älä epäröi ottaa yhteyttä,
jos jokin asia huolestuttaa!
Jumalanpalvelukset ja toiminta
Pe 21.1. klo 18 Kansanlähetyksen seurat striimattuna ja Kuhmo rukoilee-ilta Kuhmon kirkosta,
mukana Aune Mikkonen ja Martti Pulkkinen. Katsele seurakunnan Youtube-kanavalla.
3. sunnuntai loppiaisesta 23.1. klo 10 messu Kuhmon kirkossa. Pyhäkoulu kokoontuu kirkon
keittiössä jumalanpalveluksen ajan.
Miesten raamattupiiri ei kokoonnu ke 19.1. ja 2.2.
Diakoniatyö
Diakoniavastaanotto toimii ajanvarauksella. Ota yhteyttä: p. 044 738 4315, anne.malinen@evl.fi tai
p. 044 738 4314, anu.haverinen@evl.fi.
Lapset ja perheet
-päiväkerhot 2,5 - 5 –vuotiaille
-puuhakerho 6-10 -vuotiaille Piilolan kerhohuoneella tiistaisin klo 15-17.
-lapsiparkki (2 vuotiaasta alkaen) joka toinen perjantai klo 15-18.
-pyhäkoulu kokoontuu kirkon keittiössä klo 10 alk. jumalanpalveluksen ajan joka sunnuntai.
Lisätietoa p. 044 738 4308.
Varhaisnuoret ja nuoret
Kerhot kokoontuvat:
-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 srk-keskuksen Kellarissa torstaisin klo 18-20.

Lisätietoa p. 044 738 4312.
Lentiira:
3. sunnuntai loppiaisesta 23.1. klo 17 messu Iivantiiran seurakuntakodilla.
Kuollut:
Paavo Kalevi Heikkinen 88 v.

