KUHMO
Seurakunnan toimitiloissa noudatetaan 1/3 täyttöperiaatetta ja 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.
Voit auttaa Ukrainan sodan vuoksi kodeistaan paenneita perheitä. Rahalahjoitukset paikan päällä
toimiville järjestöille auttavat parhaiten. Linkit löytyvät seurakunnan verkkosivulta. Seurakunta ei
tällä hetkellä ota vastaan tavaralahjoituksia.
Jumalanpalvelukset ja toiminta
Ti 8.3. klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa, huom. paikka.
Ke 9.3. klo 13 ehtoollishartaus Lepokynnään salissa. Maskisuositus.
Pe 11.3. klo 10 alkaen torilla, torikioskissa myytävänä jätkänjuustoa (myös omiin astioihin), lanttuja lohikukkoja, rönttösiä, porkkanapiirakoita ym. lähetystyön hyväksi. Klo 18 rukous rauhan
puolesta - evankeliumin ja rukouksen tilaisuus Kuhmon kirkossa, Aki Miettinen - Tavoittamattomat
kansat, Timo Suutari - Ukraina ja Eurooppa, Juhani Huotari ja Vesa Jääskeläinen - Latinalainen
Amerikka, Timo Soini - Suurvallat maailmassa. Musiikkia, puheenvuoroja ja rukousta.
La 12.3. klo 11 Talvirippikoulun konfirmaatiomessu Kuhmon kirkossa.
2. paastonajan sunnuntai 13.3. klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa, seppeleen
lähettäminen Hankaniemen muistomerkille talvisodan päättymisen muistoksi. Klo 18 Siioninvirsiilta seurakuntakeskuksessa, teetarjoilu.
Ma 14.3. klo 18 naisten raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa. Klo 18 työikäisten
naisten raamattupiiri kokoontuu Ikolan pappilassa.
Ti 15.3. klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa. Klo 14.30 hartaus
Lepokynnään salissa, Virkatie 2.
Ke 16.3. klo 18 miesten raamattupiiri kokoontuu Lähetyssopessa.
Onko kaapissasi joutilaita villalankoja? Peittopiiri tarvitsee lankoja villasukkien kutomiseen. Voit
tuoda langat kirkkoherranvirastoon.
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.
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 (lisätietoa p. 044 738 4308):

-päiväkerhot 2,5 - 5 –vuotiaille kokoontuvat to 10.3. ja pe 11.3.
-perhekerho ei kokoonnu viikolla 10.
-lapsiparkki (2 vuotiaasta alkaen) joka toinen perjantai (11.3.) klo 15-18.
-pyhäkoulu kokoontuu kirkon yläsalissa klo 10 alk. jumalanpalveluksen ajan joka sunnuntai. Käynti
sakastin ovesta. Tervetuloa kaikki lapset ja alle 3-vuotiaat huoltajan kanssa.
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.
Huom. Viikolla 10 eivät kerhot kokoonnu.
Kuollut:
Seija Anneli Ahtonen 67 v.,
Aino Maria Määttä 94 v.,
Martti Olavi Määttä 85 v.,
Kaisa Esteri Vinni 78 v.

