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.
Lasten ja nuorten toiminta jatkuu keskeytyksettä. Isompien koululaisten kerhoissa on
maskisuositus.
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 8.2. klo 10-12 peittopiiri ja viikkomessu Kuhmon kirkossa. Diakonissa Anu Haverinen kertoo
Yhteisvastuukeräyksestä. Klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa,
huom. paikka.
Pe 11.2. klo 10 hävikkiruokakassien jakelu seurakuntakeskuksen sisäpihalla. Varaa kassi
ennakkoon to 10.2. klo 12 mennessä, puh. 044 738 4314 tai 044 738 4315. Huom! kasseja rajallinen
määrä.
3. sunnuntai ennen paastonaikaa 13.2. klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Ma 14.2. klo 12 Ystävänpäivän tilaisuus ja Tornikamarin kokoontuminen Kuhmon kirkossa.
Ohjelmaa: kerholasten esitys, Minna Seilonen (kantele), yhteislauluja/Dmitrii-kanttori, Marttojen
leivonnaisia mukaan otettaviksi. Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Klo 18 naisten
raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa.
Ti 15.2. klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa, huom. paikka.
Ke 16.2. klo 18 miesten raamattupiiri kokoontuu Lähetyssopessa.
Hartaustilaisuudet 8.2. ja 15.2. Lepokynnään salissa on peruttu.
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.
Ti 8.2. klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa, huom. paikka.

Pe 11.2. klo 10 hävikkiruokakassien jakelu seurakuntakeskuksen sisäpihalla. Varaa kassi
ennakkoon to 10.2. klo 12 mennessä, puh. 044 738 4314 tai 044 738 4315. Huom! kasseja rajallinen
määrä.
Kuorot:
Kirkkokuoron kokoontuminen to 10.2. 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 10.2. klo 16 alkaen seurakuntakeskuksen salissa.
Lapset ja perheet (lisätietoa p. 044 738 4308):
-päiväkerhot 2,5 - 5 –vuotiaille
-puuhakerho 6-10 -vuotiaille Piilolan kerhohuoneella tiistaisin klo 15-17.
-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.
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.
Kuollut:
Reino Matti Haverinen 83 v.,
Timo Juha Tapio Karikko 63 v.,
Eila Elsa Kyllönen 92 v.,
Otto Eljas Määttä 83 v.

