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Aili Pulkkinen 82 vuotta:

Tietokone auttaa pysymään ajan tasalla

M

onille kuhmolaisille työajaltaan
tuttu kodinhoitaja Aili Pulkkinen on ollut pitkään eläkkeellä.
30 vuotta kodinhoitajana toiminut 82-vuotias
Aili on edelleen virkeä, mutta liikkumisongelmat pitävät muuten hyvässä kunnossa olevaa Ailia kotona.

Tietotekniikka kiinnosti

Vanhemmalla iällä 1989 – 90 kodinhoitajan
tutkinnon suorittanut Aili Pulkkinen herätti
nuoremmissa työtovereissaan ihmetystä, kun
hän hankki 1990-luvun lopulla itselleen tietokoneen. Aili kertoo, etteivät useimmat vielä
silloin tajunneet tietokoneen tarjoamia mahdollisuuksia myös kotikäytössä.
Nyt 30 vuotta myöhemmin koronapandemian aikana tietokoneisiin perehtymisestä on
ollut hyötyä. Aili Pulkkinen on aktiivinen somessa ja on jatkuvasti yhteydessä laajaan tuttava- ja ystäväpiiriinsä.
– On mukava viestitellä ihmisten kanssa.
Välillä vaihdetaan kuulumisia ja joskus lähetän myös kuvia katseltavaksi, hän selvittää.
Keittiön pöydän ääressä hän naputtelee
kannettavaa tietokonetta.
– Tyttärenpoika Jussi on sanonut, että tämäkin alkaa olla niin vanha, että se pitäisi
vaihtaa. Päivitykset eivät enää tahdo onnistua.
Aili ei toimi pelkästään tietokoneella. Vieressä olevan rollaatorin kori on kuin tietokeskus. Sieltä löytyy älypuhelin ja kaukosäätimiä. Puhelimen WhatsApp-sovellus on myös
ahkerassa käytössä.

Seurakunnalle kiitosta
Monien muiden yhteyksien rinnalla seurakunta ja jumalanpalvelukset ovat tulleet Aili
Pulkkiselle tärkeiksi aviomiehen, Reijo Pulkkisen kuoltua vuonna 2016.
– Reijon kuoleman jälkeen tarvitsin henkistä tukea ja sain sitä seurakunnalta. Erityisesti pastori Jaakko Kupiaiselta sain apua ja

Aikaisemmin aktiivisesti Ketterien toimintaan osallistunut Aili Pulkkinen kertoo kaipaavansa toimintaa ja tapaamisia ihmisten kanssa.
Kuva: Martti Huusko

olen siitä kiitollinen, Aili muistelee.
Reijon kuoleman jälkeen Aili on käynyt
säännöllisesti kirkossa. Koronapandemian
aikana hän on seurannut jumalanpalveluksia
kotikirkosta aktiivisesti Facebookin välityksellä.
Kun hänellä on liikkumisongelmia, on jumalanpalvelusten seuraaminen tietokoneen
välityksellä mukavaa.

– Lähetykset ovat onnistuneet mielestäni
hyvin. Vaikka lähetys joskus vähän pätkii,
annan seurakunnalle toiminnasta täydet 10
pistettä.

Kotikäynnit toiveena

Aikaisemmin aktiivisesti Ketterien toimintaan osallistunut Aili Pulkkinen kertoo kaipaavansa toimintaa ja tapaamisia ihmisten

TULOSSA:

kanssa.
Seurakunta voisi hänen mielestään lisätä
diakonien kotikäyntejä erityisesti liikkumisongelmista kärsivien vanhusten kotona. Se
toisi kaivattua vaihtelua ja tiivistäisi seurakuntayhteyttä ja vahvistaisi samalla turvallisuuden tunnetta.
Martti Huusko, kirkkovaltuutettu
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Kirkkoherranvirasto palvelee maanantaista-perjantaihin:
avoinna klo 9-11.30 sekä
ajanvarauksella ja puhelimitse klo 12.30-14.00....... (08) 6172 371
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Lämpimästi tervetuloa viettämää perheiden yhteistä hetkeä!
SEURAKUNTAKESKUKSEN
SALISSA
Kokoonnumme
kuukaudessa.
Kokoonnummekerran
kerran kuukaudessa.
Kokoonnumme
kerran
kuukaudessa.

Rippikoululaisten
kevät 2021
Leiri 1 (Hyvärilä),

Timo Suutari, kirkkoherra........................................ 044 738 4301
opetusviikonloppu 20.-21.3.
Lämpimästi
tervetuloa viettämää perheiden
yhteistä
hetkeä!
Lämpimästi
tervetuloa
perheiden
yhteistä
Kokoonnumme
kerran
kuukaudessa.
Riikka Pääkkönen, seurakuntapastori..................... 044 738 4302
Lämpimästi
tervetuloa viettämää
viettämää
perheiden
yhteistä hetkeä!
hetkeä!
Päivärippikoulu,
Anna Liisa Hakulinen, kappalainen......................... 044 738 4304
Lämpimästi tervetuloa viettämää perheiden yhteistä hetkeä!
opetusviikonloppu
27.-28.3.
Dmitrii Gogolev, kanttori vs. .................................... 044 738 4307
Anne Pääkkönen, lastenohjaaja ............................. 044 738 4308
Leiri 2 (Vuokatinranta),
opetusviikonloppu 27.-28.2.
Olli-Pekka Karjalainen, lastenohjaaja ..................... 044 738 4310
Simo Pulkkinen, nuorisotyönohjaaja vs. ................. 044 738 4312
Opetusviikonloppuina lauantaina
Anu Haverinen, diakonissa ..................................... 044 738 4314
klo 10-15 opetus on seurakuntakesAnne Malinen, diakoni............................................. 044 738 4315
kuksen salissa ja sunnuntaina
Marja-Leena Suutari, lähetys/aikuistyönsihteeri ..... 044 738 4317
klo 10-13 kirkossa (rippikoululaiset osallistuvat ensin jumalanpalvelukseen ja
Lea Piirainen, kirjanpitäjä........................................ 044 786 1620
sen jälkeen on opetusta kirkossa).
Satu Ylönen, talouspäällikkö................................... 044 738 4320
Myöhemmin keväällä rippikoululaiset
Timo Piirainen, haudankaivaja................................ 044 738 4322
osallistuvat kahteen vapaavalintaiseen
Arto Tampio, kiinteistötyöntekijä ............................. 044 738 4323
jumalanpalvelukseen sekä tekevät toukoMervi Polvinen, seurakuntamestari/suntio .............. 044 738 4330
Kirkon kuvapankki/
Vesa
Ranta
Kirkon kuvapankki/ Vesa Ranta
kuussa kirjallisen etätehtävän (tehtävä
Eila Makkonen, Lentiiran emäntä-vahtimestari ....... 044 738 4326
Kokoontumispäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Kirkon kuvapankki/ Vesa Ranta
ilmestyy myöhemmin rippikoulusivulle).
Andrei Tuhkanen, Vienan Karjalan työn pastori...... 044 738 4334
Ohjelmassa:
Kokoontumispäivät
ilmoitetaan myöhemmin.
Jos et pääse oman ryhmäsi viikonOhjelmassa:
Yhteinen tuokio: tutustutaan Raamatun kertomuksiin
Kirkon kuvapankki/ Vesa Ranta
sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
loppuun, voit osallistua toisen
Kirkon kuvapankki/ Vesa Ranta
Yhteinen
tuokio:lasten
tutustutaan
Raamatun
kertomuksiin
ryhmän tapaamiseen (ilmoita siitä
Lastenohjaajat
ohjaavat
toimintahetken
(mm.
askartelu, musiikki)
verkkosivut: www.kuhmonseurakunta.fi
Kokoontumispäivät
ilmoitetaan
myöhemmin.
Kokoontumispäivät ilmoitetaan myöhemmin.
etukäteen Simolle ruokailujen takia).
Lastenohjaajat ohjaavat
lasten
toimintahetken
(mm. askartelu, musiikki)
Ohjelmassa:
Lämmin
ruoka
ja kahvi/mehut
Leikkaa talteen

Ohjelmassa:

Lämminvaihtaa
ruoka ja kahvi/mehut
Perheillä mahdollisuus
kuulumisia
vanhempien
kesken.
Yhteinen
tuokio: tutustutaan
Raamatun
kertomuksiin
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Apua seurakuntalaisilta seurakuntalaisille

S

eurakunnan diakoniatyön
tavoitteena on toivon ja rohkaisun välittäminen apua
tarvitseville. Se on armon välittämistä arkisin ja käytännöllisin keinoin. Se on yhteinen rukoushetki
yksinäisen vanhuksen luona. Se on
taloudellisen tilanteen selvittelyä
yksinhuoltajan kanssa ja lahjakortin lahjoittamista ruokakauppaan.
Diakoniaa on myös päihdeongelmasta kärsivän ihmisen kuunteleminen, tukeminen ja seurakuntayhteyteen auttaminen. Tässä vain
muutamia esimerkkejä.
Diakonia ei ole vain työntekijöille kuuluva tehtävä vaan se
kuuluu jokaiselle seurakunnan jäsenelle. Diakoniatyö onkin parhaimmillaan avun välittämistä seurakuntalaisilta seurakuntalaisille.

Vuoden 2020 kokemuksia

Viime vuonna Yhteisvastuukeräys
keräsi varoja lapsiperheiden tukemiseen. Vaikka aktiivinen keräysaika jäikin lyhyeksi, niin kuhmolaiset osallistuivat halukkaasti tilaisuuksiin ja saivat osallistua hyvän

tekemiseen monin keinoin. Paikallisen Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan tukemiseen kanavoitui 2147 € suuruinen osuus.
Koronakriisin alkuvaiheessa
nousi huoli kuhmolaisten selviytymisestä mm. lomautusten tai työttömyyden vuoksi. Kotimaanavun keräys oman paikkakunnan hyväksi
käynnistyi huhtikuussa ja elokuun
loppuun mennessä tuottoa kertyi
3340 €. Keräysvaroilla on tuettu
perheitä, joilla on ollut koronasta
johtuvia taloudellisia haasteita.
Yhteistyötä kaupungin kanssa
tehtiin myös. Kaupungin yhteydenotot ikäihmisiin toivat tiedon
asiointiavun tarvitsijoista. Diakoniatyöntekijät vastasivat tähän
pyyntöön hoitamalla ruoan kotiinkuljetuksia ja apteekkiasiointia kesän aikana. Alkusyksystä diakoniatyö hoiti maskien jakelua.
Paikallisten kauppaliikkeiden
lahjoittaman hävikkiruoan jakelu
on vakiintumassa osaksi diakoniatyötä. Kasseja jaettiin kesän aikana kerrostaloalueella Piilolankankaalla. Syksyllä toiminta siirtyi

Vuoden aikana seurakunta on saanut monenlaisia lahjoituksia. Kirjaston Novellikoukku-ryhmäläisten ja seurakuntalaisten neulomia villasukkia on jaettu
niitä tarvitseville. Kuva: Anna-Mari Martikainen

Diakoniatyön jakama ruoka-apu on helpottanut monen vähävaraisen kotitalouden selviytymistä koronavuoden aikana.
Kuva: Sanna Krook

seurakuntakeskuksen piha-alueelle.
Kasseja jaettiin 25-30 kpl jakokerroilla. Toiminta jatkuu tulevan kevään aikana. EU-ruokakassien jakelussa on tehty yhteistyötä Kansalaisareena ry:n ja Marttojen kanssa.
Kirkon keskusrahasto ilmoitti
alkusyksyllä jakavansa seurakunnille avustusta koronakriisistä johtuvien verotulojen vähentymisen
takia. Avustusta jaettiin seurakunnan väkiluvun perusteella. Kuhmon seurakunta sai 6573 € avustuksen. Tämä käytettiin pakastimen
hankintaan (hävikkiruoan säilytys) sekä lahjakortteihin, joilla tullaan tukemaan vähävaraisten kotitalouksien selviytymistä. Myös

joulun aikaan myönnettyjä diakonia-avustuksia on rahoitettu näillä
varoilla. Koko kuluneen vuoden aikana on osto-osoituksia myönnetty
yhteensä 18548 € edestä. Diakoniatyöntekijöillä on ollut eri viestimien
kautta, vastaanotolla ja kotikäynneillä lähes 1200 asiakaskontaktia.
Yksinäisille ja vähävaraisille järjestettiin koronajoulun puuroateria,
jonne porrastetusti osallistui yhteensä n. 50 henkilöä.
Joulun aikaan yksityiset seurakuntalaiset sekä yhdistykset ja
kauppaliikkeet ovat lahjoittaneet
aiempaa enemmän lahjakortteja
edelleen jaettaviksi vähävaraisten
perheiden hyväksi. Näitä lahjoituk-

Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta

K

evätaurinko välillä
pilkottaa taivaanrannalla ja päivä, valoisa aika on hieman jo pidentynyt. On lunta, on pakkasta ja elämän arjen keskellä on juhlienkin
aiheita. Joulu, Vapahtajamme
syntymäjuhla ja loppiaisen aika
on takanapäin ja kirkkovuodessa
käymme kohti paaston aikaa ja
sitten pääsiäistä.
Joulunaikaan liittyy kuitenkin Kynttilänpäivä. Vanha Simeoni sai nähdä kauan odottamansa
Messiaan, Jeesus-lapsen ja hänen
vanhempansa Jerusalemin temppelissä. Maria ja Joosef toivat
Jeesus-lapsen Herran eteen juutalaisten säädösten mukaan siunattavaksi. Silloin Vanha Simeoni otti Jeesus-lapsen käsivarsilleen ja ylisti Jumalaa: ”Herra nyt
sinä annat palvelijasi rauhassa
lähteä niin kuin olet luvannut.
Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa
kansallesi Israelille”.
Vanha Simeoni ja vanha naisprofeetta Hanna olivat uskollisesti rukoilleet Jumalan edessä
Jerusalemin temppelissä vuosi
vuoden perään. Pyhä Henki vahvisti heitä ja he eivät menettäneet uskoaan ja toivoaan. Ja niin
heidän toiveensa ja odotuksensa
täyttyi. He saivat nähdä Jeesuslapsen, Vapahtajan ja Herran,
joka vapahtaa kansansa sen syn-

neistä. Nimi Jeesus tarkoittaa;
”Herra on apu, Herra pelastaa.
Herra Jeesus Kristus on meidänkin Vapahtajamme ja Pelastajamme synnin, kuoleman ja pahan vallasta.
Mekin saamme hiljentyä Herran edessä ja pyytää Hänen apuaan ja armoaan. On sanottu:”
Kun ihminen puhuu, Jumala on

hiljaa. Kun ihminen on hiljaa, silloin Jumala puhuu. Kun ihminen
viipyy Jumalan edessä, vaikkei
vastausta heti saisikaan, niin ihminen on oikealla paikalla ja tulee autetuksi.
Monella tavoin Jumala puhuttelee meitä kärsimysten ja
sairauden kautta ja kuoleman
kautta. Me koemme avutto-

muutta ja murhetta, syyllisyyttä,
katkeruuttakin, mutta myös nöyryyttä ja kiitollisuutta. On hyvä
hiljaisuudessa rukoilla ja odottaa apua Herralta. Vanha Simeoni ja Hanna eivät odotuksessaan
pettyneet. Herra kuuli heitä ja he
saivat avun, he saivat nähdä Jeesus-lapsen. Jumalan lupaukset
olivat Hänessä täyttyneet.
Veisaamme aamuvirressä:
”Valkeus iankaikkinen valaise
sydämeni, pois pyyhi velka syntien ja laiminlyöntieni. Suo ilo,
voima, ymmärrys, sinulle olkoon ylistys armosi suuren tähden. Suo, ettei aamurukous sammuisi huulilleni. Lahjoita mielen
puhtaus ohjaamaan askeleni. Tee
minut tunnolliseksi hoitamaan
päivän toimeni, siunaus niihin
anna.”
Mekin saamme rukoilla Isän
Jumalan edessä; ”Isä meidän,
joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme
anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat
meitä vastaan rikkoneet. Äläkä
saata meitä kiusaukseen, vaan
päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja
kunnia iankaikkisesti. Aamen.”
Anna Liisa Hakulinen
Kappalainen

sia kertyi 82 kpl yhteensä 4600 € arvosta. Vuoden aikana on saatu erilaisia lahjoituksia mm. arpajaisvoittoja yhteisvastuulle sekä neuleita
kirjaston Novellikoukku-ryhmäläisiltä sekä seurakuntalaisilta edelleen lahjoitettaviksi. Hyvän marjakesän satoa on saatu myös lahjoituksina diakonian sekä lähetystyön
hyväksi.
Suurkiitokset siis kaikille teille,
jotka olette olleet yhteistä
palvelutehtävää jakamassa!
Diakoniatyöntekijät
Anu Haverinen ja Anne Malinen

Hei!

Koronapandemian takia olemme
joutuneet perumaan lasten,
nuorten ja perheiden tapahtumia,
olemme kovin pahoillamme siitä.
Seurakunnan kasvatuksen
kerhot toimivat normaalisti ja
ilmoitamme mahdollisista
muutoksista.
Jos ahdistaa tai
kaipaat aikuisen juttuseuraa,
niin olehan yhteydessä meihin!
Riikka p. 044 738 4302
Simo p. 044 738 4312
Anne p. 044 738 4308
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Poikkeusolojen keskellä Yhteisvastuukeräystä 2021 käynnistämään

”Eniten vanhuudessa yllättää köyhyys”

E

ri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa
ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa, jota koronaepidemia on vielä korostanut.
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Keräys alkaa
7.2.2021.
Vähävaraiset vanhukset ovat
usein tilanteessa, jossa vaikeudet
kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä
ja digisyrjäytymistä.
Eläkeiän köyhyyden merkittäviä
tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys,
pienipalkkaisuus, sairaudet, taloudellisesti hyväksikäytetyksi joutuminen – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis
asuminen, peritty huono-osaisuus,
mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.
Suomessa vanhusten köyhyys
näyttäytyy eri tavoin eri puolilla
maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1250 euroa kuukaudessa.
Karua on, että suurin yksittäinen
seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä (koko Suomen alueella) on
vähävaraiset vanhukset. Kuhmossa
suurin ruoka-apua hakeva asiakasryhmä on työttömät tai ns. työikäiset
eläkkeensaajat.

Taloudellinen avustaminen
Kuhmossa diakonian taloudellisen
avun piirissä on myös ikäihmisiä.
Monien vähävaraisuus on jatkunut
vuosikymmenien ajan. Itä-Suomelle
on tyypillistä pienet eläkkeet, kalliit
sähkölaskut ja sairauskulut. Niiden

hädässä olevat vanhukset suomessa ja maailman katastrofialueilla
tarvitsevat apuasi. tule mukaan yhteisvastuukeräykseen ja lahjoita!

some-peukutus ei riitä – nyt tarvitaan rahaa!

TEKSTAA
APU20 (20€)
numeroon
16588

#enitenyllättiköyhyys
#yhteisvastuu2021

eniten
vanhuudessa
yllätti
köyhyys!

Irman
karu arki –
apteekkilasku
680 € / kk

virpi miettisen
pitkä taival pienituloisena

Arkkiatri Risto Pelkonen:

”MITÄ SE
MEIDÄN MISSI
RUOKA-AVUSSA
TEKEE?”

”Vanhusten
suuri osuus ruokaavun tarvitsijoista
on traagista.”
Kaksi
eläkeläisukkoa
kimppakämpässä

”kun terveys
rapistuu,
toisesta
saa turvaa.”

Ugandassa vanhuus on köyhää, mutta KETÄÄN EI JÄTETÄ YKSIN.
Keräyslupa RA/2020/639, 1.9.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020. Keräyslupa ÅLR 2020/4355, 1.9.2020-31.8.2021, Ahvenanmaa, myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus 11.6.2020.

takia tilanne ei helpotu missään vaiheessa. Joltakulta yllättävä sairastuminen ja sen aiheuttamat kulut
syövät säästöt ja aiheuttavat talousahdingon. Ikäihmisistä suurin osa
yrittää viimeiseen asti pärjätä omin
avuin. Kynnys hakea apua taloudellisiin vaikeuksiin on korkea. Kaikilla ei ole tietoakaan avun väylistä.
Kuhmon seurakunnan diakoniatyö kohtaa ikäihmisiä kaikenlaisten
elämän kysymysten merkeissä, ryhmäkokoontumisissa, kotikäynneillä
ja vastaanotolla. Taloudelliset vai-

keudet tulevat yleensä esiin, kun on
ensin muissa asioissa tuttavuus syntynyt. Joskus asiakas ohjautuu avustettavaksi yhteistyötahon toimesta
tai tuttavan neuvomana.
Diakoniatyö avustaa ikäihmisiä
kriisiluonteisessa taloudellisessa ahdingossa samalla tavalla kuin nuorempiakin! Apu on pääsääntöisesti
kertaluonteista.
Eniten taloudellista apua on annettu ruokaan, vaatteisiin ja joihinkin asumisen kuluihin. Lisäksi kun
taloustilannetta käydään läpi, niin

voidaan kartoittaa, onko asiakas
saanut kaikki hänelle kuuluvat tuet
ja ohjata eteenpäin tai auttaa niiden
hakemisessa. Moni kokee avuttomuutta anomusten täyttämisessä ja
juurikin palveluiden siirtymisestä
nettiin.

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta
Kuhmon seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi
ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.
Yhteisvastuukeräyksen toisena
valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun
kohentamiseen. Diakoniarahaston
avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa
hakijoiden avuntarve tunnetaan ja
jokainen avuntarvitsija kohdataan.
Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto,

Olkoon vuosi 2021
armollinen meille kaikille.
Toivon terveyttä ja
jaksamista näissä
poikkeusoloissa.
Tuomas Kettunen
kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kansanedustaja

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi
tukea avun tarpeessa olevia niin
Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien,
konfliktien ja luonnonmullistusten
aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta
apua ohjataan kulloisenkin tarpeen
mukaan yli kymmeneen maahan.
Anne Malinen
Yhteisvastuukeräyspäällikkö 2021
044 738 4315, anne.malinen@evl.fi

Koronan aiheuttamien rajoitusten takia ei lähikeräämistä eikä tilaisuuksia
voida ainakaan alkuvaiheessa järjestää. Pääpaino on tiedotuksessa ja mainonnassa. Pyrimme jakamaan talven aikana Yhteisvastuulehden mahdollisimman moneen talouteen.
Voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen oman seurakuntamme MobilePay-numeroon 15403 tai tekemällä lahjoituksen seurakuntamme nettilahjoitussivulle osoitteessa Yhteisvastuu.fi/Kuhmo.
Kuhmonseurakunta.fi sivulla on myös linkki lahjoitussivulle.
Yhteisvastuun pankkitilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
Nordea FI16 2089 1800 0067 75, Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.
Lahjoittaessasi pankin kautta, lisää suoritukseen Kuhmon seurakunnan viitenumero 306238.
Käteislahjoitus on mahdollista tuoda kirkkoherranvirastoon lippaaseen sen
aukioloaikoina klo 9-11.30. Myös diakoniatyöntekijöiden toimistoissa on keräyslipas ja otamme paikalla ollessamme lahjoituksia vastaan. Seurakuntakeskuksen pääoven vieressä on valkoinen lukittu postilaatikko, ja siihen voi
tuoda lahjoituksen kirjekuoressa seurakuntakeskuksen ollessa suljettuna.
Kiitos lahjoituksestasi!
Kaikenlaisia ideoita ja lahjoituksia otamme vastaan yhteisvastuun hyväksi!
Keräyslupa RA/2020/639, 1.9.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.

Kuva: Markku Pihlaja..

Kiinteistöpuolella vähäisen käyttöasteen kiinteistöjen
myynti, kirkon lämmitysjärjestelmän remontti ja Ikolan pappilan remontin aloittaminen ovat muutamia esimerkkejä. Ikolan pappilasta on tarkoitus tehdä monipuolinen yhteisöjen talo, perinteitä kunnioittaen. Piispantarkastus sattui viime vaalikaudella samaan aikaan
kuin juhlistimme kauniin kirkkomme 200 vuotisjuhlia.
Tämä on jäänyt hyvin mieleenpainuvana tapahtumana
tällä ajanjaksolla.
Aloitin yllättäen kansanedustajan tehtävät marraskuussa 2019. Työmääräni kasvoi sen johdosta
huomattavasti ja jouduin pohtimaan kirkkovaltuuston puheenjohtajuutta. Tulin siihen
lopputulokseen, että luovun puheenjohtajuudesta mutta saamani luottamuksen pohjalta jatkan varapuheenjohtajan tehtävissä.
Tehkäämme töitä sen eteen, että Kuhmossa seurakuntalaisuus on sitä, että saa
olla sekä jäsen, toimija että yhteisöllisyyden kokija seurakuntamme yhteydessä.
Eri elämänvaiheissa ihmisellä saa
olla erilaisia tarpeita ja toiveita
yhteisön yhteisestä elämästä.

Kaukana tarve on vieläkin
suurempi kuin meillä

TÄRKEÄÄ!!
Miten voit lahjoittaa, kun korona rajoittaa lähikeräämistä

Yhteinen matka
K
uhmon seurakunnan uusi vuosi on lähtenyt
hyvin käyntiin. Ensimmäinen iso tapahtuma
on helmikuun yhteisvastuukeräys, joka järjestetään koronan ehdoilla. Tämän vuoden keräys kohdistuu vähävaraisten vanhusten auttamiseen. 40 prosenttia
suomalaisista eläkeläisistä saa eläkettä alle 1250 euroa
kuukaudessa. Seurakuntiemme ruoka-avun suurin yksittäinen ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset. Olen saanut muutaman kerran osallistua itsekin
yhteisvastuukeräykseen ja toivon, että ihmiset lahjoittavat tänäkin vuonna vähävaraisten ihmisten hyväksi.
Avulla on suuri merkitys monien ihmisten arkeen.
Ihmiset tarvitsevat tukea, turvaa ja toista ihmistä
varsinkin poikkeusaikoina. Kuhmossa, pienessä
seurakunnassa yhteisvastuu ja toisesta ihmisestä
välittäminen on näkynyt aina seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan ansiokas työ, ihmisyys ja lähimmäisenrakkaus korostuvat erityisesti vaikeina
aikoina kuten nyt koronakriisin keskellä.
Seurakuntamme on nähnyt vuosien ja vuosikymmenten aikana monenlaista ja monet haasteet on myös yhdessä voitettu.
Olen saanut kunnian olla tekemässä
seurakuntamme tulevaisuutta viimeiset kuusi vuotta kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Tällä ja viime
valtuustokaudella olemme vieneet Kuhmon seurakuntaa isoin
harppauksin eteenpäin. Viime
kaudella päivitimme seurakunnan strategian sekä kiinteistöstrategian, joiden viitoittamana olemme tällä kaudelle tehneet paljon asioita ja uudistuksia.

joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia
sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Aika pyhäkoulussa on
vanhempien omaa
hengähdysaikaa kirkkosalissa
Pyhäkoulu kokoontuu jälleen
kirkon keittiössä (terveysaseman puoleinen sisäänkäynti)
sunnuntaisin jumalanpalveluksen aikana. Käytäntöä on
muutettu niin, että pyhäkoulu
alkaa jumalanpalveluksen alkaessa klo 10 ja päättyy, kun
jumalanpalvelus päättyy.
Tämä mahdollistaa vanhempien osallistumisen jumalanpalvelukseen rauhassa ja kiireettä. Perheen pienimpien
kanssa vanhempi voi myös
tulla mukaan pyhäkouluun
(aikuiset käyttävät pyhäkoulussa maskia).
Pyhäkouluun lapsiaan tuovat vanhemmat voivat osallistua jumalanpalvelukseen
kokoontumisrajoitustenkin
ollessa voimassa, kun riittä-

vistä turvaväleistä huolehditaan kirkkosalissa.
Vanhemmat tuovat ja hakevat lapsensa pyhäkoulusta
(vältä ruuhkaa, isommat voivat tulla ja lähteä omatoimisesti). Pyhäkoulussa voi
käydä säännöllisesti tai vain
silloin tällöin.
Pyhäkoulu
kokoontuu
säännöllisesti sunnuntaisin riippumatta siitä, millaiset ovat voimassa olevat
kokoontumisrajoitukset kirkossa (myös striimattujen
jumalanpalvelusten aikana),
sillä edellytyksellä, että muu
lasten ja nuorten harrastetoiminta jatkuu normaalisti kevään ajan. Huomioi kuitenkin,
että muutokset ovat mahdollisia.
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Rajoitusmääräysten ja ehtoollisen vieton
yhteensovittaminen koronapandemiassa
Koronavirusepidemia vaikuttaa pitkittyvän.
Olemme tehneet Suomessa jo 10 kuukautta
voimakkaita rajoitustoimia ihmisten suojelemiseksi Covid-19-taudilta. Nämä toimet ovat
yhä välttämättömiä, varsinkin kun joudumme
nyt ottamaan huomioon mahdolliset virusmutaatiot.
Epidemian pitkittyessä on vahvistunut
huoli myös ihmisten henkisestä ja hengellisestä jaksamisesta. Hengellinen elämä vahvistaa kriisinsietokykyä. Seurakuntien lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa tehtäviensä
mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeavissa oloissa sekä tarjota henkistä huoltoa
kriisitilanteissa (KL 25:15 a §).
Sanan palvelun ja kokoontumisrajoitusten yhteensovittaminen ei ole yksinkertaista.
Kuinka toimia niin, että yhtä aikaa suojellaan ihmisten kehoa kulkutaudilta ja ihmisten
mieltä yksinäisyydeltä ja epätoivolta? Kuinka
edistetään sekä ruumiin että mielen hyvinvointia? Yhä enemmän on noussut esille kysymys, kuinka pandemian pitkittyessä voidaan
viettää messua ja tarjota mahdollisuus osallistua ehtoolliselle tiukkojen rajoitusten aikana.
Kokoontumislakia ei sovelleta rekisteröityjen uskonnollisten yhdistysten jumalanpalveluksiin ja pyhiin toimituksiin. Silti olemme
kirkkona sitoutuneet noudattamaan tarkasti
viranomaisten ohjeita ja rajoitusmääräyksiä.
Tästä on syytä pitää edelleen kiinni. Samaan
aikaan tehtävämme on pohtia yhdessä keinoja, miten tarjoamme ihmisille mahdollisuu-

Kuopion hiippakunan piispa Jari Jokkonen, Kuopion tuomiokirkko. Kuva: Tuija Hyttinen

den osallistua yhteiseen rukoukseen ja päästä
Herran ehtoolliselle rajoitusmääräysten antamissa puitteissa.
Kuopion hiippakunta koostuu erilaisista
seurakunnista. Myös tautitilanne voi vaihdella
paikkakunnittain. Siksi on vaikeaa antaa jokaiseen tilaan ja tilanteeseen sopivia ohjeita.
Ehtoollisen vieton tapa tulee miettiä kirkkoherran johdolla jokaisessa seurakunnassa erikseen.

Sektorimalli

Ehtoollista vietetään jakamalla kirkkotila useampaan sektoriin ja huolehtimalla siitä, että
kussakin sektorissa istuvat jumalanpalvelusvieraat pysyvät erillään muissa lohkoissa istuvista. Tällaisessa ”sektorimallissa” sovelletaan rajoitusmääräyksiä huolehtimalla terveysturvallisuudesta samaan tapaan kuin
kesällä urheiluotteluissa. Malli soveltuu käytettäväksi riittävän isoissa kirkkotiloissa. Esi-

Kristityn normaali

K

orona pysäytti seurakunnan normaalitoiminnan 18.3.2020 alkaen. Tapahtumat hiljenivät ja jumalanpalvelukset olivat pitkin kevättä
ja myöhemminkin kirkossa suljetuin
ovin. Yhteiskunta on puhunut toivorikkaana ’tulevasta uudesta normaalista ’tai ’paluusta normaalioloihin’.
Mikä on kristitylle normaalitila?
Tätä kysymystä täytyisi pohtia laajemminkin.
Kokonaisuutena edellinen vuosi
oli seurakunnan toiminnassa tavanomaiseen nähden epänormaali. Jumalanpalvelusten kävijämääristä
katosi suuri osa. Nettilähetykset koettiin tärkeinä, niitä seurasi puolestaan suurempi yleisö. Rippikoulut
ja kerhotyö sentään kyettiin jotenkin järjestämään. Kotikäynti ja laitoshartaudet olivat aiempaa vähäisempiä. Väljät ja pienet tapahtumat
ovat nousseet uuteen arvoon. Tämän
keskellä muistamme, että Jumalalle
pieni on tärkeää.
Viime vuosikymmeninä niin
suomalainen yhteiskunta, muu Eurooppa ja laajempi maailma on ajautunut kauas siitä, mitä aiemmin pidettiin ns. normaalina. Oireellisena
ilmiönä tästä on, että maallistunutta
elämäntapaa on alettu markkinoida
ainoana normaalina. Kristinuskon
esilläpito julkisissa tapahtumissa ei
yllättäen ole suotavaa tai sallittua.
Kirkkokaan ei ole tässä kovin hereillä, vaan ajoittain on ollut pakko
mukautua muun maailman tahtiin.
Eräs kuhmolainen mies totesi osuvasti: ”Nykymaailmassa ei ole enää
lupaa syntyä eikä lupaa kuolla!” Ihminen haluaisi hallita kaikkea ja kaikessa.
Lapuan tuomiokirkon seinistä
löytyvät Ilmestyskirjan neljän rat-

Kuhmon kirkossa on kokoonnuttu jumalanpalveluksissa vuoden alusta
lähtien ”sektorimallin” mukaisesti
pienissä ryhmissä noudattaen rajoitusmääräyksiä. Kuva: Raija Heikkinen

sastajan kuvat. Nuo neljä ihmiskunnan läpi kulkevaa ratsastajaa ovat:
Evankeliumin ja hyvyyden voitto,
sota ja rauhattomuus, nälkä, vaikeudet ja kulkutaudit. Nuo samat teemat toistuvat vaikkapa nuorison Metallica-yhtyeen laulussa tai runoudessa. Ihmiskuntaan on ohjelmoitu
uhkakuvia, jotka herättävät pelkoa.
Tämän keskellä Luukkaan 21 luku
sekä Matteuksen evankeliumin luvut
24 ja 25 ovat herättelevää luettavaa.

Mikä on siis kristityn normaali?
Se voisi olla esim. seuraavat arvot:
lähimmäisyyden ja ilon kokemista
myös vaikeuksissa, toivoa elämän
lyhyyden keskellä, ja johdatuksen
ja turvan kokemista epävarmojen aikojen keskellä. Jumala odottaa uskollisuutta ja valveilla oloa. Kristityn normaali on välillä sitä, että ihmisiä leimataan tai kuulustellaan
myös uskonsa tähden. Tämä kaikki
on äkikseltään vaikeata hyväksyä,
koska olemme tottuneet pidemmän
aikaa kristilliseen ja vapaaseen yhteiskuntaan.
Varmaa on, että vaikeuksia tulee
ja myös menee. Nälänhädät ja taudit
ovat Raamatun kerronnassa melko
tavanomaisia vaikeuksia. Kristityn
normaali on sitä, että Jumalan valtakunta asetetaan etusijalle. Normaali
tärkeysjärjestys murtuu ja Jumalan
tekoja kohtaan tulee nälkä ja jano.
Jumalan valtakunnan etsiminen tuo
siunauksen myös arjen asioihin. Toivon mukaan rokotuksesta olisi hyötyä puoleksi vuodeksi ja pidemmäksikin aikaa. Evankeliumin hoitavasta
sanasta on hyötyä iankaikkisesti.
Piispamme uusien ohjeiden mukaisesti on mahdollista helmikuusta
alkaen myös virallisemmin jakaa
kirkon osa-alueita eri sektoreihin
koronatilanteen niin salliessa. Kuhmossa tätä järjestelyä on ylläpidetty
jo vuoden alusta alkaen. On opittava
kokoontumaan turvallisesti pienissä
ryhmissä. On rohkaistava lähimmäisiä tekniikan välityksellä. On
viljeltävä rukousta yhä enemmän.
Kristitylle olisi normaalia toimia
kaikenlaisissa oloissa. Yhtä tässä
vaaditaan, sitä että huoneenhaltijat
havaitaan toimissaan uskolliseksi!
Timo Suutari, kirkkoherra

merkiksi ristikirkko on luonteva lohkoa neljään eri sektoriin ristinmuotoisen pohjaratkaisun mukaisesti. Jokaiseen sektoriin otetaan
kulloinkin voimassa olevaa henkilörajoitusta
vastaava määrä. Jos kirkossa on useita uloskäyntejä, niitä käytetään pitämään sektorit
erillään toisistaan.
Jo vakiintuneita varotoimia käytetään jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Näitä ovat käsihygienia, turvavälit, kasvomaskit, yskimis- ja aivastushygienia, vain
terveenä töihin tuleminen. Edellä kuvattua
sektorimallia voidaan soveltaa myös kirkollisissa toimituksissa. Tärkeää on sopia asiasta
etukäteen omaisten kanssa.
Seurakuntien muu kokoava toiminta on
mahdollista, kunhan otetaan huomioon aluehallintoviraston antamat rajoitusmääräykset.
Mikäli paikkakunnan tautitilanne heikentyy
äkillisesti, kirkkoherra päättää – mahdollisesti
sopivia asiantuntijoita kuultuaan – tarpeellisista varotoimista seurakunnassaan.
Jos alueelliset rajoitukset poistuvat, näiden
ohjeiden voimassaolo raukeaa ja palataan tavanomaiseen ehtoollisen vieton tapaan ilman
eri ilmoitusta.
Herramme lupasi: ”Missä kaksi tai kolme
on koolla minun nimessäni, siellä minä olen
heidän keskellään.” Tämä lupaus on alkanut
elää yhä vahvempana mielessäni. Ei kukaan
voi kumota hänen lupaustaan. Eikä mikään
voi erottaa meitä hänen rakkaudestaan.
Voimia, rohkeutta ja 			
mielen tyyneyttä rukoillen.
Kuopiossa 22.1.2021
Jari Jolkkonen, piispa

Haudanhoito
Seurakunta vastaa hautausmaiden yleisestä hoitamisesta. Hautapaikan haltijat vastaavat haudan
hoidosta ja hautaoikeuteen liittyy
haudanhoitovelvoite. Hauta tulee
pitää siistinä ja hoidettuna.
Haudan hoidon voi tilata seurakunnalta. Hautojen hoitoa koskevat sopimukset tehdään seurakunnan kirkkoherranvirastossa, josta
saa sopimusta koskevia tietoja.
Hoitosopimus tehdään yhdeksi,
viideksi tai kymmeneksi vuodeksi.
Hoitopalvelu sisältää kesäkukat ja
niiden hoidon sekä hauta-alueen
nurmikon leikkaamisen.
Seurakunta lähettää haudanhoitolaskut/tarjoukset asiakkaille
kevätkaudella. Kun hauta on kesällä seurakunnan hoidossa, saa
asiakas automaattisesti laskun

seuraavana keväänä ja sen maksamalla hoito jatkuu. Jos haudanhoitoa ei haluta enää jatkaa, voi
laskun/tarjouksen jättää maksamatta ja hoito katkeaa. Tämä koskee kesähoitoa.
Hauta otetaan hoitoon, kun hoitomaksu on tullut seurakunnan tilille. Haudan hoito alkaa keväällä
sään salliessa ja yleensä kukat istutetaan kesäkuun 10. päivän aikoihin. Hoitokausi päättyy viimeistään syyskuun alussa kukkien kunnosta ja säästä riippuen. Kukkien
valinnasta vastaa seurakunta.
Kesäkaudella hautausmaalla
on työssä puutarhuri, jolta voi kysellä kukkiin ja haudanhoitoon liittyvistä asioista paikan päällä.
Vuoden 2021 haudanhoitohinnat oheisessa ilmoituksessa.

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

2 HP
54 €
275 €
611 €

HOITOKERTOIMET
5 vuotta 5,09
10 vuotta 11,32

Leikkaa talteen

S

euraavia hiippakuntamme
piispan ohjeita sovelletaan
myös Kuhmon seurakunnassa:

Hauta-alueen kunnostus tilaustyönä ensimmäiseltä 		
hautapaikalta 63 € ja seuraavilta 16 € / hautapaikka.
Alle metrin levyisen hautamuistomerkin oikaisuhinta vuonna 2021
on 50 €. Suurempien muistomerkkien ja tyynykivien oikaisusta
laskutetaan tapauskohtaisesti työmenekin tai sopimuksen mukaan. Tuntiveloitushinta on 30 €.

