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Mopokerho on toimintaa nuorten hyväksi

S

yksystä 2018 lähtien toiminut Tuupalan yläkoulun mopokerho on yksi esimerkki
siitä, miten eri järjestöt voivat toimia nuorten hyväksi. Kuhmon Rotaryklubin Eero Komulainen löysi
mopokerhotoiminnan idean Rotarypiirin 1400 piirikonferenssissa.
Vastaava mopokerho oli pyörinyt
vuosia Haukiputaalla hyvin tuloksin.
Kuhmon Rotaryklubin ja Tuupalan yläkoulun silloisen rehtorin
Anja Karhusen neuvottelujen jälkeen käynnistyi ensimmäinen mopokerho syksyllä 2018. Toiminta
jatkuu edelleen.

Toimintaa nuorten 		
tarpeiden pohjalta

Elämäntyönsä Pohjois-Karjalan,
nykyisen Riveria ammattiopiston
opettajana ja koulutuspäällikkönä
tehnyt Eero Komulainen korostaa
sitä, kuinka tärkeää on pyrkiä löytämään nuorille sopivaa toimintaa,
joka samalla kehittää heidän taitojaan.
– Ensimmäisenä vuonna mukana
oli parhaimmillaan 22 poikaa, jotka
puuhasivat kerhossa mopojensa
kanssa. Pojat laittoivat ohjattuna
mopojaan kuntoon. He korjasivat ja
maalasivat ajopelejään innolla. Toimintaa oli ilo seurata ja samalla ohjata, Komulainen kertoo.

Edelleen täysi ryhmä

Viime syksynä käynnistyi uusi mopokerhon ryhmä. Siihen pääsi mukaan 12 innokasta.
– Ryhmä täyttyi helposti ja pääsimme hyvin alkuun. Valitettavasti
toiminta on nyt koronan vuoksi helmikuulle saakka tauolla, Eero Komulainen sanoo.
Tavoitteena on, että kerho jatkuu
mahdollisimman pian.
Komulaisen mielestä on hienoa,
että viikoittaisten iltojen aikana pojat oppivat mopojen tekniikkaa,
korjausta ja maalausta. Yhtä tärkeänä hän pitää sitä, että mopokerhossa kehittyvät myös nuorten erilaiset yhteistyötaidot ja toisten huomioiminen.

Monille kerhon pojille ohjattu kerhotoiminta antaa eväitä tulevaa ammatillista koulutusta ja myös elämää varten. Kuva: Eero Komulainen

Tämä on tuonut monille nuorille elämään uusia, tärkeitä asioita.
Muutamille on jopa löytynyt kesällä työharjoittelupaikkoja, joista
on ollut hyötyä heidän ammatinvalinnassaan ja ammattiopinnoissa.

Koronaa vastaan
Helmikuun 6. päivänä alkavan vuoden 2022 yhteisvastuukeräyksen
teemana on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen Suomessa ja maailmalla. Keräystuotosta 20 prosenttia
käytetään paikallisesti.
Mopokerhon vetäjä Eero Komulainen kertoo, että Kuhmon Rotaryklubi on osaltaan vastannut kerhon
tarvikehankinnoista.
– Tietenkin kaikki apu on tervetullutta tähän ja muuhun nuorten
kehitystä tukevaan toimintaan, hän
korostaa.

Nuorille oma 		
kokoontumispaikka

Samalla Komulainen nostaa esille
sen, että mopoilevat nuoret tarvitsisivat käsittely- ja kokoontumiskentän lähellä keskustaa.
– Haastankin eri tahot: kaupungin, seurakunnan ja järjestöt mukaan toteuttamaan nuorille sopivan
alueen kehittämiseen. Se tulisi tarpeeseen, sillä nyt mopoilevat nuoret
joutuvat käyttämään Tuupalan koulun pysäköintialuetta kokoontumispaikkanaan.
Eero Komulainen muistuttaa,
että nuorten kokoontumiset ovat
luonnollisia, juuri heidän elämänvaiheeseensa liittyvää toimintaa.
– Nuorilla on tarve kokoontua,
näyttää ja harjoitella taitojaan olipa
kenttää tai ei!
Martti Huusko, kirkkovaltuutettu

Eero Komulainen toimii mielellään nuorten kanssa. Mopokerhon poikien
kanssa hän touhuaa jo neljättä vuotta. Kuva: Martti Huusko

Laskiaisliukujaisissa
potkukelkkailun haasteviesti
Haastamme kuhmolaisia yhteisöjä, hyväntekeväisyysjärjestöjä,
perhekuntia ja työpaikkaporukoita osallistumaan
laskiaisliukujaisissa 27.2. potkukelkkaviestiin,
jonka voittajalle tarjolla laajasti mainetta ja kunniaa.
Joukkueen osallistumismaksu menee lyhentämättömänä
Yhteisvastuukeräykseen, jonka kohteena tänä vuonna ovat
erityisesti korona-ajasta kärsineet nuoret. Osa tuotosta jää
paikallisesti jaettavaksi suoraan kuhmolaisten nuorten hyväksi.
Osallistumismaksu joukkueelta on 15 euroa ja se
maksetaan paikan päällä käteisellä tai korttimaksuna.

Pyydämme ilmoittamaan neljän hengen joukkueet ja joukkueen johtajan yhteystiedot 		
s-postilla osoitteeseen: kuhmo.seurakunta@evl.fi 18.2. mennessä.
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Yhteisvastuukeräykseen
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Kaipaatko yhteistä
tekemistä?

YHTEISVASTUUTAPAHTUMIA

Tule jakamaan yhteistä vastuuta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Erilaisia tehtäviä,
myös pienemmällä ajalla on tarjolla.
Leipoisitko, neuloisitko, jakaisitko lehtiä tai vahtisitko
rahankeräystonkkaa kaupan aulassa?
Soittele – suunnitellaan yhdessä!
Keräyspäällikkö Anu Haverinen p. 044 738 4314.
Yhteisvastuukeräyksen esittely 2022 on katsottavissa
Youtubessa (Kuhmon ev. lut. seurakunta).
Pe 4.2.

Yhteisvastuukeräyksen esittely
(YouTube/Kuhmon ev. lut. seurakunta)

Su 6.2. keräys käynnistyy
klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon 		
kirkossa (striimataan)
klo 10 messu Lentiiran kirkossa
TV 1 klo 12 ja klo 17.55 presidentti
Sauli Niinistö keräyksen avaus
Ma 14.2. klo 12 Ystävänpäivän tilaisuus ja 		
Tornikamarin kokoontuminen
Kuhmon kirkossa
- kerholasten esitys
- Minna Seilonen / kantele
- Dmitrii-kanttori / yhteislaulut
- Marttojen leivonnaiset mukaan otettaviksi
- kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi

Su 20.2. klo 15 konsertti Kuhmon kirkossa

Hävikkiruokakassien jakelu

Su 27.2. laskiaisliukujaiset
seurakuntakeskuksen ja Kontion
koulun alueella, pakkasraja -15 °C
- myytävänä hernekeittoa, 		
laskiaispullia, makkaraa, kahvia
- ystävyyden puistosta laskiais-		
polulle -rastirata
- potkukelkkahaasteviesti
- Tule luo -auto /4 H
- rekiajelua
- arpajaiset
Ti 1.3.

pe 11.2. klo 10
n sisäpihalla,
seurakuntakeskukse
Kirkkotie 6-8.

leivonnaisten myyntiä torilla

(Toteutuvat mikäli voimassa olevat
kokoontumisrajoitukset ja -tilanne näin sallii)

käteen
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73
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Huom. kasseja rajallin

Kasvatustyön toimintaa
Lapset ja perheet

Rippikoulut

🙂 ”Luovan toiminnan” Pyhisilta ke 23.3. klo
17-19 seurakuntakeskuksessa. Tervetuloa koululaiset yksin ja pienemmät yhdessä vanhempien kanssa.

🙂 Talvirippikoulu kokoontuu vielä
hiihtolomaviikolla (vko 10) ma-ti, konfirmaatiota vietetään la 12.3. klo 11.

🙂 UUTTA! Yhteisen pöydän sunnuntai 26.3.
klo 16. Järjestämme perheiden yhteisen ruokailun remontoidussa Ikolan pappilassa (os. Hyryntie 26). Kokoontumiset sisältävät yhteisen
päivällisruokailun, vapaamuotoista yhdessäoloa, ja pientä ohjelmaa.
(muutokset ja peruuntumiset mahdollisia koronatilanteesta johtuen)
🙂 Paikkoja päiväkerhoon ja lapsiparkkiin (joka
toinen perjantai) voi kysyä Anne Pääkköseltä p.
044 738 4308.

Yhteisvastuukeräys 2022 käynnistyy 6.2.
Keräysvaroilla tuetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria

T

ämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa
esiin nuorten ahdingon ja yksinäisyyden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt niin Suomessa
kuin globaalisti maailmalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n
vuonna 2021 toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana. Kyse
ei ole yksin suomalaisesta ilmiöstä
– samansuuntaisia tuloksia on enenevästi raportoitu maailmanlaajuisesti.
Tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien ja Lasten ja nuorten
keskuksen toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.
”Lapset ja nuoret ovat arvokkainta,
mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa.
Me yhdessä voimme pitää huolta, että
jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on
turvallisia aikuisia”, Yhteisvastuupiispa 2022 Mari Leppänen vetoaa.
Yhteisvastuukeräyksen suojelijana
toimii tasavallan presidentti Sauli
Niinistö. Presidentin Yhteisvastuukeräyksen avaus esitetään Yle
TV1:ssä su 6.2. klo 12.00 ja 17.55,
ti 8.2. klo 19.50 ja to 10.2. klo 14.55.

Lisää aikuisten tukea 		
nuorten arkeen
Kerätyillä Yhteisvastuukeräyksen

Suomeen jäävästä Yhteisvastuutuotosta 20 prosenttia jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten
tukemiseksi tehtävään työhön sekä
diakonia-avustuksiin oman seurakunnan alueella.
Osuuden käytöstä päättää seurakunnan diakoniatyöjohtokunta kuluvan vuoden aikana. Aihetta on esitelty mm. nuorisovaltuustolle, rippikoululaisille sekä nuorten parissa
työskenteleville kysyen mielipiteitä
ja ehdotuksia heiltä. Lehden painoon
mennessä asian käsittely on vielä
kesken.

Sunnuntaina 26.3. klo 16 on perheiden
yhteinen ruokailu remontoidussa Ikolan
pappilassa. Kuva: Kirkon kuvapankki/Vesa Ranta

Jumala on valmistanut jokaista ihmistä varten perinnön, uskon Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön ja syntien anteeksisaamisen ja sitä kautta taivaan kansalaisuuden. Kuva: Kirkon kuvapankki, Aarne Ormio

Kriisialueilla autetaan lapsia
ja nuoria takaisin kouluun
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60
prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Tämänvuotisessa keräyksessä esitellään erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työtä
Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan
väkivaltaisuuksia paenneet perheet
ovat palaamassa takaisin pakolaisuudesta muun muassa naapurimaa
Ugandasta.
”Monet nuoret ovat koulusulkujen
aikana joutuneet naimisiin tai töihin
alaikäisinä, kun perheet ovat koittaneet selvitä taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja turvaamaan päivittäisen ravintonsa”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni
Hemberg kertoo. Etelä-Sudanissa
Kirkon Ulkomaanapu tukee perheiden ruokaturvaa sekä toimeentulomahdollisuuksia.

Apua oman seurakunnan
lapsille ja nuorille

🙂 Muut ryhmät kokoontuvat viikonloppuopetukseen aiemmin ilmoitetun
aikataulun mukaisesti:
26.-27.3. Päivärippikoulu ja 2.-3.4.
Kesä2
Konfirmaatiopäivät kesällä 2022:
su 26.6. klo 11, Kesä1: la 18.6. klo 11
ja Kesä2: la 6.8. klo 11.

T

aikuisten silmät ja korvat auki lähellä
oleville nuorille? Nämä kysymykset
haastavat meidät kaikki kantamaan
vastuuta. Aina ei tarvita valmiita vastauksia, vaan kiinnostusta ja välittämisen halua. Aikuiset kysyvät usein
lapsilta ja nuorilta mikä sinusta tulee isona mutta tärkeämpää olisi, jos
heiltä kysyttäisiin; miten sinä voit,
mitä ajattelet ja mitä mieltä sinä olet?
Silloin lapsen tai nuoren ei tarvitse
pohtia elämän suuria kysymyksiä yksin.

tuotoilla halutaan tarjota nuorten arkeen aikuisia, jotka kuuntelevat ja jakavat kasvuiän herkät ja haavoittuvat
tunteet ja antavat tarvittaessa tukea
vaikeissa hetkissä.
Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille. Toinen puolisko Suomeen kohdistettavasta keräystuotosta kohdistetaan erityisesti 15–19-vuotiaille,
joiden joukossa on merkittävä määrä
etäopiskelusta ja eristäytymisestä
kärsineitä nuoria.
Lasten ja nuorten keskuksen etsivän nuorisotyön Palveluoperaatio
Saappaan toimintaa laajennetaan keräystuotolla uusille paikkakunnille ja
NettiSaapasta kehitetään. Uutuutena
Saapas-toimintaa levitetään myös
kouluihin. Keräysvaroilla kehitetään
ja laajennetaan myös Moottoripajasekä Perheystävä-toimintoja.

6. helmikuuta käynnistyvän Yhteisvastuukeräyksen keräysvaroilla tuetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Kuva: Kirkkopalvelut

Toimintaa Kuhmossa

Perintö, jota ei kannata jättää lunastamatta

unnetko jonkun, jolle on
jäänyt ikäviä muistoja perinnönjaosta? Ehkä olet itsekin joutunut tutustumaan siihen,
miltä se tuntuu, kun omaisen kuoleman jälkeen tuntuu siltä, että oikeudenmukaisuus ei ole toteutunut.
Perintökiistoista jää helposti elinikäisiä huonoja muistoja, jopa traumoja. Monissa suvuissa nämä kiistat ovat rikkoneet ihmisten välejä
loppuelämän ajaksi. Joku voi tehdä
omaisensa perinnöttömäksi. Varsin
ikävä on tällainenkin tilanne.
Mitä Raamattu puhuu perinnöstä? Tuhlaajapoika halusi perintönsä etuajassa ja lähti iloiten sitä
tuhlaamaan. Hän häipyi muille
maille, söi ja joi ja juhli niin että
perinnöstä ei jäänyt mitään jäljelle.
Itsekunnioituskin oli mennyttä, kun
lopulta ei edes sianruokaa annettu
hänelle, aneluista huolimatta. Onneksi tuhlaajapoika ymmärsi palata isänsä luo, kun kaikki oli menetetty. Isä armahti häntä, kaiken
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tuhlannutta, ja iloitsi hänen paluustaan.
Taivaallinen Isä iloitsee jokaisesta ihmisestä, joka tulee hänen
luokseen ja lupaa näin (Joh. 6:37)
”sitä, joka luokseni tulee, minä en
aja pois.” Kristitty ymmärtää, että
hengellinen perintö on eri asia kuin
rahat, maat ja mannut, asunto-osakkeet, osakesalkut, arvokorut jne.
Efesolaiskirjeen kirjoittaja sanoo
näin: ”Hänessä me myös olemme
saaneet perintöosan…”.
Tämä perintö on suurta Jumalan
lahjaa meille. Se on todella lahjaa,
ja se annetaan meille silkasta armosta. Mikäli oikeudenmukaisuus
tapahtuisi, emme olisi perintöön oikeutettuja, emme yhtään, emme vähääkään.
Mutta Jumalan valtakunnassa eivät päde maalliset lainalaisuudet
emmekä näin ollen joudu häpeään, emme joudu perinnöttömiksi.
Jumala on valmistanut jokaista ihmistä varten perinnön, uskon Hä-

nen poikansa Jeesuksen Kristuksen
sovitustyöhön ja sitä kautta syntien
anteeksisaamisen ja sitä kautta taivaan kansalaisuuden. Tämä perintö
on kallis ja arvokas, mutta suhdannevaihtelut eivät heilauta sitä.
Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että
pörssikurssien romahtaessa menettäisimme tämän perinnön sen tultua
arvottomaksi.
Tiedämme, että perinnöstä voi
myös kieltäytyä. Tätä perintöä ei
kannata jättää lunastamatta. Se on
kalleinta mitä ikinä voimme saada.
Virressä 343 lauletaan Jeesuksesta:
”Hän kärsi ristinkuoleman,
sovitti synnit maailman.
Jumalan rauhan siitä saan
ja perinnöksi taivaanmaan,
ja perinnöksi taivaanmaan.”
Jaakko Antola,
vs. seurakuntapastori

18-vuotias Samuel huhkii perheensä viljelmillä. Samuelin koulunkäynti keskeytyi Ugandan pakolaisasutusalueilla, kun koulut suljettiin koronan takia.
Samuelilta jäi peruskoulun päättötodistus saamatta. Perhe päätti jättää pakolaisasutusalueiden haasteet taakseen ja palata kotiseuduilleen Yeihin, vaikka
se tarkoitti elämän aloittamista alusta. Kuva: Antti Yrjönen/Kirkon ulkomaanapu

Yhteisvastuukeräys
❤ vuoden 2022 keräyksellä autetaan koronapandemian
seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria.
❤ tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa
tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten
keskuksen toiminnan kautta.
❤ 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.
❤ keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022.
❤ keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti
Sauli Niinistö.
❤ vuoden 2022 keräyksen Yhteisvastuupiispana toimii
Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen.
❤ Yhteisvastuukeräys on vuodesta 1950 toiminut 		
lähimmäisenrakkauden kansanliike ja yksi Suomen
suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä.
yhteisvastuu.fi
kirkonulkomaanapu.fi
lastenjanuortenkeskus.fi
#yhteisvastuu2022
#lahjoitamullehuominen

Korona-aikana on Kuhmon seurakunnassa pystytty pieniä poikkeuksia
lukuun ottamatta järjestämään toimintaa niin lapsille, varhaisnuorille
kuin rippikouluaan käyvillekin.
Perhekerho ja lapsiparkki ovat tarjonneet myös aikuisille mahdollisuuden tavata toisia vanhempia. Tule luo
-auto on liikkunut eri puolilla Kuhmoa, myös sivukylillä. Kaupungin
ja seurakunnan nuorisotyöntekijät
sekä 4H -yhdistyksen väki ovat auton matkassa tavanneet lapsia ja nuoria perheineen. Seurakunnan nuorisoohjaaja Simo Pulkkinen kertoo, että
kerhoissa mukana toimivat nuoret
ovat olleet mukana innoissaan. Lasten ja nuortenkin arkeen maailmanlaajuisen pandemian herättämät huolet ja rajoitukset yltävät. Omien mieleisten harrastusten ja kavereiden
parissa voi hetkeksi unohtaa nämä
huolet.

Musiikkia
keväällä
kirkossa
Su 20.2. klo 15 Kuhmon musiikkiopiston opettajien konsertti Kuhmon kirkossa. Kamarimusiikin helmiä yhteismusisoinnin ja sooloesitysten merkeissä. Konsertin tuotto
yhteisvastuun sekä musiikkiopiston
vanhempainyhdistysten hyväksi.
Su 6.3. klo 18 toivevirsi-ilta Kuhmon
kirkossa. Ari Lohi improvisoi uruilla
laulettavien virsien pohjalta.

Sosiaalinen media on tärkeä
Nykyään pidetään paljon yhteyttä
sosiaalisessa mediassa - Snapchat,
Instagram, Discord, Whatsapp, näitähän riittää. Koronan aikana nämä
kanavat ovat olleetkin tuiki tärkeitä
yhteydenpitovälineitä. Kuitenkin teknisten välineiden lisääntyneellä käytöllä on myös kääntöpuolensa. Toisen ihmisen tapaaminen silmätysten
koululuokassa, yhteisen harrastuksen tai vaikka kahvikupin äärellä antaa turvaa, läheisyyttä ja yhteisiä kokemuksia. Nuoret kaipaavat, paitsi
oman ikäisten seuraa niin myös aikuisten tukea ja opastusta arkielämän
haasteisiin.

Miten sinä voit?
Koronan vaikutukset nuorten mielenterveyteen herättävät kysymyksiä.
Onko nuorten helppo pyytää apua itselleen? Kuinka nähdä ja löytää heidät, joiden on vaikea jaksaa? Ovatko

Oman seurakunnan
Yhteisvastuukeräykseen voit
lahjoittaa monin tavoin
Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Kuhmon seurakunnan
Yhteisvastuukeräykseen MobilePayllä numeroon 15403 tai tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.
fi/Kuhmo. Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
Nordea FI16 2089 1800 0067 75,
OP FI14 5000 0120 2362 28.
Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakunnan
viitenumero 306238.
Kiitos lahjoituksestasi!
Kirkkopalvelujen keräysluvat
RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.
Anu Haverinen
diakonissa,
vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyspäällikkö Kuhmossa
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Kaipaatko yhteistä
tekemistä?

YHTEISVASTUUTAPAHTUMIA

Tule jakamaan yhteistä vastuuta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Erilaisia tehtäviä,
myös pienemmällä ajalla on tarjolla.
Leipoisitko, neuloisitko, jakaisitko lehtiä tai vahtisitko
rahankeräystonkkaa kaupan aulassa?
Soittele – suunnitellaan yhdessä!
Keräyspäällikkö Anu Haverinen p. 044 738 4314.
Yhteisvastuukeräyksen esittely 2022 on katsottavissa
Youtubessa (Kuhmon ev. lut. seurakunta).
Pe 4.2.

Yhteisvastuukeräyksen esittely
(YouTube/Kuhmon ev. lut. seurakunta)

Su 6.2. keräys käynnistyy
klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon 		
kirkossa (striimataan)
klo 10 messu Lentiiran kirkossa
TV 1 klo 12 ja klo 17.55 presidentti
Sauli Niinistö keräyksen avaus
Ma 14.2. klo 12 Ystävänpäivän tilaisuus ja 		
Tornikamarin kokoontuminen
Kuhmon kirkossa
- kerholasten esitys
- Minna Seilonen / kantele
- Dmitrii-kanttori / yhteislaulut
- Marttojen leivonnaiset mukaan otettaviksi
- kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi

Su 20.2. klo 15 konsertti Kuhmon kirkossa

Hävikkiruokakassien jakelu

Su 27.2. laskiaisliukujaiset
seurakuntakeskuksen ja Kontion
koulun alueella, pakkasraja -15 °C
- myytävänä hernekeittoa, 		
laskiaispullia, makkaraa, kahvia
- ystävyyden puistosta laskiais-		
polulle -rastirata
- potkukelkkahaasteviesti
- Tule luo -auto /4 H
- rekiajelua
- arpajaiset
Ti 1.3.

pe 11.2. klo 10
n sisäpihalla,
seurakuntakeskukse
Kirkkotie 6-8.

leivonnaisten myyntiä torilla

(Toteutuvat mikäli voimassa olevat
kokoontumisrajoitukset ja -tilanne näin sallii)

käteen
Ruokakassin varaus etu
sä
to 10.2. klo 12 mennes
8 4315.
73
4
04
p.
p. 044 738 4314 tai
en määrä.
Huom. kasseja rajallin

Kasvatustyön toimintaa
Lapset ja perheet

Rippikoulut

🙂 ”Luovan toiminnan” Pyhisilta ke 23.3. klo
17-19 seurakuntakeskuksessa. Tervetuloa koululaiset yksin ja pienemmät yhdessä vanhempien kanssa.

🙂 Talvirippikoulu kokoontuu vielä
hiihtolomaviikolla (vko 10) ma-ti, konfirmaatiota vietetään la 12.3. klo 11.

🙂 UUTTA! Yhteisen pöydän sunnuntai 26.3.
klo 16. Järjestämme perheiden yhteisen ruokailun remontoidussa Ikolan pappilassa (os. Hyryntie 26). Kokoontumiset sisältävät yhteisen
päivällisruokailun, vapaamuotoista yhdessäoloa, ja pientä ohjelmaa.
(muutokset ja peruuntumiset mahdollisia koronatilanteesta johtuen)
🙂 Paikkoja päiväkerhoon ja lapsiparkkiin (joka
toinen perjantai) voi kysyä Anne Pääkköseltä p.
044 738 4308.

Yhteisvastuukeräys 2022 käynnistyy 6.2.
Keräysvaroilla tuetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria

T

ämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa
esiin nuorten ahdingon ja yksinäisyyden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt niin Suomessa
kuin globaalisti maailmalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n
vuonna 2021 toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana. Kyse
ei ole yksin suomalaisesta ilmiöstä
– samansuuntaisia tuloksia on enenevästi raportoitu maailmanlaajuisesti.
Tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien ja Lasten ja nuorten
keskuksen toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.
”Lapset ja nuoret ovat arvokkainta,
mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa.
Me yhdessä voimme pitää huolta, että
jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on
turvallisia aikuisia”, Yhteisvastuupiispa 2022 Mari Leppänen vetoaa.
Yhteisvastuukeräyksen suojelijana
toimii tasavallan presidentti Sauli
Niinistö. Presidentin Yhteisvastuukeräyksen avaus esitetään Yle
TV1:ssä su 6.2. klo 12.00 ja 17.55,
ti 8.2. klo 19.50 ja to 10.2. klo 14.55.

Lisää aikuisten tukea 		
nuorten arkeen
Kerätyillä Yhteisvastuukeräyksen

Suomeen jäävästä Yhteisvastuutuotosta 20 prosenttia jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten
tukemiseksi tehtävään työhön sekä
diakonia-avustuksiin oman seurakunnan alueella.
Osuuden käytöstä päättää seurakunnan diakoniatyöjohtokunta kuluvan vuoden aikana. Aihetta on esitelty mm. nuorisovaltuustolle, rippikoululaisille sekä nuorten parissa
työskenteleville kysyen mielipiteitä
ja ehdotuksia heiltä. Lehden painoon
mennessä asian käsittely on vielä
kesken.

Sunnuntaina 26.3. klo 16 on perheiden
yhteinen ruokailu remontoidussa Ikolan
pappilassa. Kuva: Kirkon kuvapankki/Vesa Ranta

Jumala on valmistanut jokaista ihmistä varten perinnön, uskon Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön ja syntien anteeksisaamisen ja sitä kautta taivaan kansalaisuuden. Kuva: Kirkon kuvapankki, Aarne Ormio

Kriisialueilla autetaan lapsia
ja nuoria takaisin kouluun
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60
prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Tämänvuotisessa keräyksessä esitellään erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työtä
Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan
väkivaltaisuuksia paenneet perheet
ovat palaamassa takaisin pakolaisuudesta muun muassa naapurimaa
Ugandasta.
”Monet nuoret ovat koulusulkujen
aikana joutuneet naimisiin tai töihin
alaikäisinä, kun perheet ovat koittaneet selvitä taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja turvaamaan päivittäisen ravintonsa”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni
Hemberg kertoo. Etelä-Sudanissa
Kirkon Ulkomaanapu tukee perheiden ruokaturvaa sekä toimeentulomahdollisuuksia.

Apua oman seurakunnan
lapsille ja nuorille

🙂 Muut ryhmät kokoontuvat viikonloppuopetukseen aiemmin ilmoitetun
aikataulun mukaisesti:
26.-27.3. Päivärippikoulu ja 2.-3.4.
Kesä2
Konfirmaatiopäivät kesällä 2022:
su 26.6. klo 11, Kesä1: la 18.6. klo 11
ja Kesä2: la 6.8. klo 11.

T

aikuisten silmät ja korvat auki lähellä
oleville nuorille? Nämä kysymykset
haastavat meidät kaikki kantamaan
vastuuta. Aina ei tarvita valmiita vastauksia, vaan kiinnostusta ja välittämisen halua. Aikuiset kysyvät usein
lapsilta ja nuorilta mikä sinusta tulee isona mutta tärkeämpää olisi, jos
heiltä kysyttäisiin; miten sinä voit,
mitä ajattelet ja mitä mieltä sinä olet?
Silloin lapsen tai nuoren ei tarvitse
pohtia elämän suuria kysymyksiä yksin.

tuotoilla halutaan tarjota nuorten arkeen aikuisia, jotka kuuntelevat ja jakavat kasvuiän herkät ja haavoittuvat
tunteet ja antavat tarvittaessa tukea
vaikeissa hetkissä.
Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille. Toinen puolisko Suomeen kohdistettavasta keräystuotosta kohdistetaan erityisesti 15–19-vuotiaille,
joiden joukossa on merkittävä määrä
etäopiskelusta ja eristäytymisestä
kärsineitä nuoria.
Lasten ja nuorten keskuksen etsivän nuorisotyön Palveluoperaatio
Saappaan toimintaa laajennetaan keräystuotolla uusille paikkakunnille ja
NettiSaapasta kehitetään. Uutuutena
Saapas-toimintaa levitetään myös
kouluihin. Keräysvaroilla kehitetään
ja laajennetaan myös Moottoripajasekä Perheystävä-toimintoja.

6. helmikuuta käynnistyvän Yhteisvastuukeräyksen keräysvaroilla tuetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Kuva: Kirkkopalvelut

Toimintaa Kuhmossa

Perintö, jota ei kannata jättää lunastamatta

unnetko jonkun, jolle on
jäänyt ikäviä muistoja perinnönjaosta? Ehkä olet itsekin joutunut tutustumaan siihen,
miltä se tuntuu, kun omaisen kuoleman jälkeen tuntuu siltä, että oikeudenmukaisuus ei ole toteutunut.
Perintökiistoista jää helposti elinikäisiä huonoja muistoja, jopa traumoja. Monissa suvuissa nämä kiistat ovat rikkoneet ihmisten välejä
loppuelämän ajaksi. Joku voi tehdä
omaisensa perinnöttömäksi. Varsin
ikävä on tällainenkin tilanne.
Mitä Raamattu puhuu perinnöstä? Tuhlaajapoika halusi perintönsä etuajassa ja lähti iloiten sitä
tuhlaamaan. Hän häipyi muille
maille, söi ja joi ja juhli niin että
perinnöstä ei jäänyt mitään jäljelle.
Itsekunnioituskin oli mennyttä, kun
lopulta ei edes sianruokaa annettu
hänelle, aneluista huolimatta. Onneksi tuhlaajapoika ymmärsi palata isänsä luo, kun kaikki oli menetetty. Isä armahti häntä, kaiken
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tuhlannutta, ja iloitsi hänen paluustaan.
Taivaallinen Isä iloitsee jokaisesta ihmisestä, joka tulee hänen
luokseen ja lupaa näin (Joh. 6:37)
”sitä, joka luokseni tulee, minä en
aja pois.” Kristitty ymmärtää, että
hengellinen perintö on eri asia kuin
rahat, maat ja mannut, asunto-osakkeet, osakesalkut, arvokorut jne.
Efesolaiskirjeen kirjoittaja sanoo
näin: ”Hänessä me myös olemme
saaneet perintöosan…”.
Tämä perintö on suurta Jumalan
lahjaa meille. Se on todella lahjaa,
ja se annetaan meille silkasta armosta. Mikäli oikeudenmukaisuus
tapahtuisi, emme olisi perintöön oikeutettuja, emme yhtään, emme vähääkään.
Mutta Jumalan valtakunnassa eivät päde maalliset lainalaisuudet
emmekä näin ollen joudu häpeään, emme joudu perinnöttömiksi.
Jumala on valmistanut jokaista ihmistä varten perinnön, uskon Hä-

nen poikansa Jeesuksen Kristuksen
sovitustyöhön ja sitä kautta syntien
anteeksisaamisen ja sitä kautta taivaan kansalaisuuden. Tämä perintö
on kallis ja arvokas, mutta suhdannevaihtelut eivät heilauta sitä.
Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että
pörssikurssien romahtaessa menettäisimme tämän perinnön sen tultua
arvottomaksi.
Tiedämme, että perinnöstä voi
myös kieltäytyä. Tätä perintöä ei
kannata jättää lunastamatta. Se on
kalleinta mitä ikinä voimme saada.
Virressä 343 lauletaan Jeesuksesta:
”Hän kärsi ristinkuoleman,
sovitti synnit maailman.
Jumalan rauhan siitä saan
ja perinnöksi taivaanmaan,
ja perinnöksi taivaanmaan.”
Jaakko Antola,
vs. seurakuntapastori

18-vuotias Samuel huhkii perheensä viljelmillä. Samuelin koulunkäynti keskeytyi Ugandan pakolaisasutusalueilla, kun koulut suljettiin koronan takia.
Samuelilta jäi peruskoulun päättötodistus saamatta. Perhe päätti jättää pakolaisasutusalueiden haasteet taakseen ja palata kotiseuduilleen Yeihin, vaikka
se tarkoitti elämän aloittamista alusta. Kuva: Antti Yrjönen/Kirkon ulkomaanapu

Yhteisvastuukeräys
❤ vuoden 2022 keräyksellä autetaan koronapandemian
seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria.
❤ tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa
tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten
keskuksen toiminnan kautta.
❤ 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.
❤ keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022.
❤ keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti
Sauli Niinistö.
❤ vuoden 2022 keräyksen Yhteisvastuupiispana toimii
Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen.
❤ Yhteisvastuukeräys on vuodesta 1950 toiminut 		
lähimmäisenrakkauden kansanliike ja yksi Suomen
suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä.
yhteisvastuu.fi
kirkonulkomaanapu.fi
lastenjanuortenkeskus.fi
#yhteisvastuu2022
#lahjoitamullehuominen

Korona-aikana on Kuhmon seurakunnassa pystytty pieniä poikkeuksia
lukuun ottamatta järjestämään toimintaa niin lapsille, varhaisnuorille
kuin rippikouluaan käyvillekin.
Perhekerho ja lapsiparkki ovat tarjonneet myös aikuisille mahdollisuuden tavata toisia vanhempia. Tule luo
-auto on liikkunut eri puolilla Kuhmoa, myös sivukylillä. Kaupungin
ja seurakunnan nuorisotyöntekijät
sekä 4H -yhdistyksen väki ovat auton matkassa tavanneet lapsia ja nuoria perheineen. Seurakunnan nuorisoohjaaja Simo Pulkkinen kertoo, että
kerhoissa mukana toimivat nuoret
ovat olleet mukana innoissaan. Lasten ja nuortenkin arkeen maailmanlaajuisen pandemian herättämät huolet ja rajoitukset yltävät. Omien mieleisten harrastusten ja kavereiden
parissa voi hetkeksi unohtaa nämä
huolet.

Musiikkia
keväällä
kirkossa
Su 20.2. klo 15 Kuhmon musiikkiopiston opettajien konsertti Kuhmon kirkossa. Kamarimusiikin helmiä yhteismusisoinnin ja sooloesitysten merkeissä. Konsertin tuotto
yhteisvastuun sekä musiikkiopiston
vanhempainyhdistysten hyväksi.
Su 6.3. klo 18 toivevirsi-ilta Kuhmon
kirkossa. Ari Lohi improvisoi uruilla
laulettavien virsien pohjalta.

Sosiaalinen media on tärkeä
Nykyään pidetään paljon yhteyttä
sosiaalisessa mediassa - Snapchat,
Instagram, Discord, Whatsapp, näitähän riittää. Koronan aikana nämä
kanavat ovat olleetkin tuiki tärkeitä
yhteydenpitovälineitä. Kuitenkin teknisten välineiden lisääntyneellä käytöllä on myös kääntöpuolensa. Toisen ihmisen tapaaminen silmätysten
koululuokassa, yhteisen harrastuksen tai vaikka kahvikupin äärellä antaa turvaa, läheisyyttä ja yhteisiä kokemuksia. Nuoret kaipaavat, paitsi
oman ikäisten seuraa niin myös aikuisten tukea ja opastusta arkielämän
haasteisiin.

Miten sinä voit?
Koronan vaikutukset nuorten mielenterveyteen herättävät kysymyksiä.
Onko nuorten helppo pyytää apua itselleen? Kuinka nähdä ja löytää heidät, joiden on vaikea jaksaa? Ovatko

Oman seurakunnan
Yhteisvastuukeräykseen voit
lahjoittaa monin tavoin
Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Kuhmon seurakunnan
Yhteisvastuukeräykseen MobilePayllä numeroon 15403 tai tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.
fi/Kuhmo. Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
Nordea FI16 2089 1800 0067 75,
OP FI14 5000 0120 2362 28.
Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakunnan
viitenumero 306238.
Kiitos lahjoituksestasi!
Kirkkopalvelujen keräysluvat
RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.
Anu Haverinen
diakonissa,
vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyspäällikkö Kuhmossa
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Ikolan
pappila

I

kolan pappilan lounaskahvilaan etsittiin kokoaikaista
yrittäjää lehti-ilmoituksella. Yhteydenottoja ja talon
esittelyjä järjestettiin useita. Kokoaikaista yrittäjää ei
kuitenkaan ole löytynyt. Osittain syynä on se, että Kuhmossa
on runsaasti muutakin lounastarjontaa läpi vuoden.
Kesäkahvilatoiminta sen sijaan herätti enemmän kiinnostusta. Tavoitteenamme on, että kesäkahvilatoiminta saadaan
käyntiin kesällä 2022.

Valmistelu loppusuoralla
Tällä hetkellä Ikolan keittiön varustus on vielä hieman puutteellinen astioiden ja työvälineiden sekä koneiden osalta.
Keittiön ilmastoinnin säädöt on tehty ja keittiökoneiden
käyttökoulutus henkilökunnalle on vasta tulossa. Jonkin verran kokoustilojen kalustoa puuttuu myös vielä.
Talkootyö on merkittävä yksityisrahoituksen lähde Ikolan
pappila – yhteisöjen talo hankkeessa, joka saa tukea MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 kulttuuri- ja luonnonperintöinvestointiin. Talkootyötä pappilan
hyväksi on vuoden 2021 loppuun mennessä kertynyt jo noin
1300 tuntia. Talkootyötä on vielä ensi kesänä tarjolla perinnepihan toteutustyössä.

Avoimet ovet ja käyttösuunnitelman laatiminen
Ikolan pappilassa järjestetään avoimet ovet kevään kuluessa,
jolloin kuhmolaiset pääsevät uudistettuja tiloja ihailemaan.
Ikolan pappila -Yhteisöjen talo –hankkeen tiimoilta järjestetään yhteistyöryhmille mahdollisuus vaikuttaa pappilan
käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelman laatiminen kuuluu oleellisena osana hankesuunnitelmaan. Käyttösuunnitelman lähtökohtana on vuokrata tiloja ”Ikolan pappilan perinteitä kunnioittavassa hengessä”.

Ikolan pappilan sisätilojen korjaus alkaa olla
valmis. Salissa on jo kalustus ja verhot paikoillaan. Kevään kuluessa
pappilassa järjestetään
avoimet ovet ja kuhmolaiset pääsevät ihailemaan remontoituja tiloja. Kuvat: Raija Heikkinen

Satu Ylönen, talouspäällikkö

Hankaniemen hautausmaalla
uudistuksia

HAUDANHOITOHINNAT
VUONNA 2022
Hankaniemen hautausmaalle perustetaan uusi uurna-alue. Alue rajattu karttakuvassa keltaisella värillä.

H

Satu Ylönen, talouspäällikkö

HOITOAIKA
Kesä
5 vuotta
10 vuotta

1 HP
68 €
346 €
770 €

2 HP
86 €
438 €
974 €

3 HP
4 HP
5 HP
104 € 122 € 140 €
529 € 621 € 713 €
1177 € 1381 € 1585 €

METSÄHAUTAUSMAA ja UURNAOSASTOT
Ensimmäisen hautapaikan hoito kahdella kukalla 42 €,
seuraavat hautapaikat 12 € hautapaikalta sisältäen lisäkukan.
HOITOAIKA 1 HP
Kesä
42 €
5 vuotta
214 €
10 vuotta
475 €

Uusi uurna-alue perustetaan Ruukinrannan puoleiselle laidalle osastoon 6,
lähelle Lammasjärven rantaa. Kuva: Raija Heikkinen

2 HP
54 €
275 €
611 €

HOITOKERTOIMET
5 vuotta 5,09
10 vuotta 11,32

Leikkaa talteen

ankaniemen hautausmaan
sähköistys uusitaan tänä
vuonna. Alueen valaistusta
lisätään ja valvontaa tehostetaan. Kaapelointityön yhteydessä lisätään vesipisteitä istutusten kastelua
varten.
Hankaniemen uurna-alueella on
enää muutama paikka vapaana. Hautausmaasuunnitelman mukainen uusi
uurna-alue perustetaan Ruukinrannan
puoleiselle laidalle osastoon 6, lähelle
Lammasjärven rantaa.
Alueelta on poistettu puusto ja alueen perustustyöt tehdään kesällä. Uudet uurnapaikat ovat käytössä viimeistään vuonna 2023.
Uurna-alue rakennetaan seurakuntapuutarhuri Jarmo Aallon laatiman
suunnitelman mukaisesti.

ARKKUHAUTA-ALUEET
Ensimmäisen hautapaikan hoito kahdella kukalla 68 €, 		
seuraavat hautapaikat 18 € hautapaikalta sisältäen lisäkukan.

Hauta-alueen kunnostus tilaustyönä ensimmäiseltä 		
hautapaikalta 63 € ja seuraavilta 16 € / hautapaikka.
Alle metrin levyisen hautamuistomerkin oikaisuhinta vuonna 2022
on 50 €. Suurempien muistomerkkien ja tyynykivien oikaisusta
laskutetaan tapauskohtaisesti työmenekin tai sopimuksen mukaan. Tuntiveloitushinta on 30 €.

