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Rippikoulu monille nuorille
ikkuna tulevaisuuteen

uhmon ev.lut. seurakunta
jatkoi toimintaansa koronapandemian keskellä
siten, että rippikoulut saatiin vietyä
läpi turvallisesti. Leirit Nurmeksen
Hyvärilässä ja Vuokatinrannassa
Sotkamossa järjestettiin kuplassa
terveysturvallisesti. Kaikki meni
hienosti ja koronatartunnoilta vältyttiin.

käytös on yllättänyt minut todella
positiivisesti. Nuoret ovat todella
fiksuja, kirkkoherra korosti.

Kesällä kolme rippikoulua

Kuhmon seurakunta järjesti kesällä
2021 kolme rippikoulua. Leiririppikoulut toteutettiin Hyvärilässä Nurmeksessa kesäkuussa ja heinäkuussa
Vuokatinrannassa Sotkamossa. Päivärippikouluun osallistui 20 nuorta.
Konfirmaatiot järjestettiin 19. kesäkuuta, 10. heinäkuuta ja 7. elokuuta.
Seurakunnan työntekijöiden
apuna eri rippikouluissa oli 13
isosta, joiden panosta kasvatuksen
tiimivetäjä, pastori Riikka Pääkkönen piti tärkeänä.

Hyvärilässä hieno
tunnelma
Kesän ensimmäinen leiririppikoulu
järjestettiin Nurmeksessa Hyvärilässä kesäkuussa. Leirille osallistui
kaikkiaan 24 nuorta. Kesäteologina
leirillä työskenteli Suvi Huotari.
Mukana oli myös kirkkoherra Timo
Suutari ja viisi isoista.
Joensuussa teologiaa kolmatta
vuotta opiskeleva Suvi Huotari oli
tyytyväinen ensimmäisen leirin antiin. Kesä oli muutoinkin lähtenyt
käyntiin hyvin ja Suvi kertoi tykkäävänsä toiminnasta nuorten parissa.
– Olen taas huomannut, kuinka
fiksuja nuoret ovat, kunhan heille
vain tarjotaan siihen tilaisuuksia!
Rippikoulun tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa heitä
elämään kristittyinä.
Suvi Huotari korostaa, että rippikoulu on nuoria varten. Rippikoulussa heillä on aikaa ja tilaa etsiä vastauksia oman elämänsä kysymyksiin.

Hyvin on mennyt
Rippileirille osallistuvat Siiri, Virpi
ja Nelli olivat kokemuksiinsa tyytyväisiä. Kaikki oli mennyt rippikouluviikon alkujaksolla hyvin. Perusoppituntien lisäksi leiriläisillä oli
ollut ohjelmassa muun muassa paljuilta, uintia ja jalkapalloa.
Nuoret kertoivat pohtineensa tietenkin myös rippikoulun merkitystä.

Martti Huusko, kirkkovaltuutettu

Leirillä pääsi kokeilemaan tarkkuuttaan jousiammunnassa. Kuva: Martti Huusko

Päällimmäiseksi nousi se, että konfirmaation jälkeen he voivat toimia
kummina. Toki myös leirillä saadut opit jäävät mieleen. Pitäähän Isä
meidän -rukous ja uskontunnustus
edelleen opetella ulkoa.

Rohkeutta ja tarkkuutta
Kesäkuun toisella viikolla aurinko
paistoi Hyvärilässä ja perjantain ohjelmaan kuului monille aivan uusia
lajeja.
Kahtia jakautuneet rippileiriläiset
pääsivät korikiipeämään ja kokeilemaan tarkkuuttaan jousiammunnassa.

Ensimmäisten joukossa korkeuksiin korien avulla kavunnut Onni
Pääkkönen piti tilannetta haastavana.
– Varustautumiseni ei ollut paras
mahdollinen. Tiukat farkut vaikeuttivat korien avulla liikkumista. Kokemus oli kuitenkin ihan hyvä ja leirillä on ollut muutoinkin ihan mukavaa, hän tuumi.
Tommi Kyllönen ja Jarno Hoffrén olivat kokeilemassa jousiammuntaa. Heidän mielestään jousiammunta oli leirin siihen asti paras
kokemus.
– Toki olemme saaneet täällä monenlaista uskontoon liittyvää ope-

tusta. Opettajat ovat olleen ihan mukavia ja ulkoläksyt ovat jääneet hyvin mieleen, pojat selvittivät.

Hyvärilä hyvä paikka
leirille
Kirkkoherra Timo Suutarin mielestä
Hyvärilä on oivallinen paikka rippileirien järjestämiseen. Se on rauhallinen ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet erilaiseen toimintaan,
hän arvioi.
Suutari iloitsi siitä, että nuoret
ovat olleet kiinnostuneita hengellisestä opetuksesta.
– Nuorten hyvä ja rauhallinen

Kesäteologina leiririppikoulussa
Nurmeksen Hyvärilässä työskenteli
Suvi Huotari. Kuva: Martti Huusko

Rippikoulut kaudella 2022
Huom! Ilmoittautuminen v. 2022 rippikouluihin on tehtävä 		
perjantaihin 24.9. mennessä.
Ohjeet ja linkki löytyvät seurakunnan nettisivujen rippikoulusivulta.
Muista rippikoulukokoontumiset: Simojoen konsertti 26.9. ja
aloitusillat Kuhmon kirkossa 11.10. tai 12.10. klo 16-19.
Rippikouluryhmät:
Talvirippikoulu 3.-7.1. leiri Vuokatinrannassa, 7.-8.3. opetusta
seurakunnan tiloissa Kuhmossa.
Leiri1
6.6.-11.6. Hyvärilä, Nurmes
Leiri2
25.7.-30.7. Hyvärilä, Nurmes
Päiväryhmä
16.-17.6. ja 20.-23.6. seurakunnan tiloissa Kuhmossa
Konfirmaatiot 			
(muutokset mahdollisia):
Talvirippikoulu la 12.3. klo 11
Leiri1
la 18.6. klo 11
Leiri2
la 6.8. klo 11
Päivärippikoulu su 26.6. klo 11

ISOSKOULUTUS alkaa 2.10.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
seurakunnan nettisivuilla kohdassa:
Tule mukaan - Nuoret
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Perjantaina 24. syyskuuta 2021

Pekka Simojoen konsertti – Näitä aikoja varten

P

ekka Simojoki tulee konsertoimaan Sami Aspin
kanssa sunnuntaina 26.
syyskuuta kello 15 Kuhmon kirkkoon.
Timo Suutari haastatteli Pekka Simojokea sähköpostitse muutamalla
kysymyksellä:

Mihin haluat rohkaista ihmisiä
näinä aikoina??
Haluan rohkaista meitä luottamaan
tulevaisuuteen, pitämään toisistamme huolta ja uskomaan, että Jumala on totta ja että Hän on kiinnostunut meidän elämästämme ja arjestamme.

Mikä on nyt ajankohtaista 		
Pekka Simojoki?
Tällä hetkellä on tietenkin hienointa
se, että vihdoin päästään laulamaan
ihmisille livenä sekä pienellä kokoonpanolla että isommilla! EtCetera -kuoron kanssa pidettiin ensimmäinen majatalokiertue ja ilahduttavasti oli väkeä ollut liikkeellä.
Muista asioista voisi mainita, että
näinä päivinä olen viimeistelemässä
uutta tarinakirjaani, joka ilmestyy
joskus myöhemmin syksyllä. Valmistelemme myös jo kahdesti peruttua Exit-yhtyeen levynjulkkarikiertuetta. Lupaavalta näyttää syksy.

Pekka Simojoki on yksi tämän hetken tuotteliaimpia ja tunnetuimpia
suomalaisia gospelmuusikoita ja
hengellisten laulujen tekijöitä, joka
on ollut tien päällä vuodesta 1979.
Hän on kirjoittanut lukuisia rakastettuja lauluja, messuja ja musikaaleja. Yhteensä Simojoen lauluja on
kertynyt yli 700.
Erityisesti yhteistyö runoilija
Anna-Mari Kaskisen kanssa on tullut tunnetuksi. Myös virsikirjasta
löytyy heidän laulujaan. Heidän tunnetuimpia yhteisiä teoksiaan ovat
Afrikkalainen gospelmessu, Liekitmusikaali, Meidän Messu, Hiljaisuuden messu sekä koululaisten Jumis-laulut. Simojoki on tehnyt yhteistyötä myös muiden runoilijoiden
kanssa ja kirjoittaa itsekin tekstejä.
Simojoen perustamia musiikkiryhmiä ovat Alabasteri, Ruacana
Band, Jakaranda -kuoro sekä viime
vuonna 30 vuotta täyttänyt gospelrock-yhtye Exit. Tällä hetkellä hän
johtaa myös Riihimäkeläistä EtCetera -kuoroa. Hän on eri kokoonpanojen kanssa tehnyt yli 80 konsertti-

Onko syntynyt uusia 		
lauluja?
Kyllä korona-aika on laulujakin
synnyttänyt. Viime syksynä aloitin
Helsingin kaduilla pääsiäisenä esitettävän Via Crucis -näytelmän musiikin sävellystöillä ja kevätpuolella
oli vuorossa lasten joulumusikaali,
joka saa ensiesityksensä joulun alla
Turussa. Myös muita lauluja on nähnyt päivänvalon...

L

Simojoki on yksin tai yhdessä musiikkiryhmineen on tehnyt noin 100 konserttimatkaa eri puolille maailmaa.
Kuva: https://pekkasimojoki.fi/media

vierailua maamme rajojen ulkopuolelle kaikissa maanosissa.
Simojoki on julkaissut eri kokoonpanojen kanssa yli 70 äänitettä, jotka sisältävät gospelmusiikkia laidasta laitaan, lastenlauluista
rockmusiikkiin. Simojoen tuoreim-

Klo 10.00 Jumalanpalvelus,
saarna: Esa Kosonen
Klo 12.15 Päivätilaisuus kirkossa.
Mukana mm. Armonia-kuoro,
Heikon Ihmisen lauluryhmä,
Pekka Simojoki ja Sami Asp,
Martti Nykänen, ym.
Antero Laukkanen – videopuhe.
Klo 15.00 Konsertti –
NÄITÄ AIKOJA VARTEN!
Pekka Simojoki ja Sami Asp
Klo 16.20 Päätösrukous: Tarja Kasurinen,
paikallisten seurakuntien ja
Kristus yhdistää ry:n edustajat.

Tervetuloa! Vapaa pääsy
Striimaus: Kuhmon seurakunnan Facebook ja YouTube-kanavat
Lounas seurakuntakeskus klo 11.30 (10 €). Kahvi klo 14.30 kirkossa.
Ruokailut: marja-leena.suutari@evl.fi
Järj. Kuhmon seurakunnat, Kristus yhdistää ry, Agricola-opintokeskus

Lähtö autoparkista.
Kävellään ryhmässä Pajakan rantaa
pappilan niemeen välillä pysähtyen ja veisaten.
Palataan nuotiopaikalle, jossa tarjotaan
makkaraa ja mehua.
Lopuksi päätöshartaus.
Ota oma Siionin virsikirja mukaan.
Mukana Mauno Kuvaja ja Veli-Matti Sallinen.
Sateen sattuessa veisuut seurakuntakeskuksessa.

Tervetuloa!

kirjat on kuvattu vuodesta 1860 alkaen ja viety koko kirkon yhteiseen
järjestelmään. Näin suurempiin yksiköihin siirtyminen ei edellytä enää
suurten kirjamäärien siirtämistä,
vaan työtä tehdään sähköistä aineistoa hyödyntämällä.
Aluekeskusrekisterien perustaminen liittyy valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa kirkonkirjojenpidon
tehtäviä keskitetään suurempiin
yksiköihin. Kuhmon seurakunnan
maksettavaksi kustannukseksi Kuopion aluekeskusrekisterille on arvioitu vuosittain 2,70 euroa jäsentä
kohti eli yhteensä 17 728 euroa.

Virkatodistukset ja 		
sukuselvitykset tilataan
keskusrekisteristä

Kainuun Kristus-päivä su 26.9. Kuhmon kirkossa

ti 5.10. klo 14 Ikolan pappilan maastossa.

Kuhmon seurakunta liittyy Kuopion
aluekeskusrekisteriin 1.10.2021

okakuun alusta lähtien Kuopion aluekeskusrekisteri
huolehtii seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät, kuten kirkollisten toimitusten
rekisteröinnit sekä erilaisten todistusten antamisen jäsentietojärjestelmästä ja vanhoista kirkonkirjoista.
Aluekeskusrekisteriin siirtyvien
tehtävien jälkeen kirkkoherranviraston nykyisistä tehtävistä seurakuntaan jäävät muun muassa ristiäisiin,
häihin ja hautajaisiin ja muihin tilaisuuksiin liittyvät tila- sekä henkilövaraukset. Ne hoidetaan jatkossakin
Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

VALVOKAA JA RUKOILKAA!

Siioninvirsivaellus
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mat julkaisut ovat Exit yhtyeen juhlalevy ”3.0” ja tarinakirja ’Keikkamiehen hartauskirja’.
Pekka Simojoki esiintyy myös
trubaduurina vieraillen ahkerasti
seurakunnissa, kouluissa, leireillä ja
tapahtumissa. Erityisesti hänen ide-

oimansa Majatalo -illat ovat saaneet
suuren suosion seurakunnissa ympäri maan.
Hän asuu Kangasalla toimien
freelancer-muusikkona. Verkkosivuilta www.pekkasimojoki.net löytyy lisätietoa.

Säveliä syksyyn

Tilaukset sähköpostilla,
puhelimella ja 			
netin kautta

Kuhmon kirkossa

Asiointi ei edellytä matkustamista
paikan päälle Kuopioon, vaan asiakkaita palvellaan myös puhelimitse
ja sähköpostin välityksellä. Virkatodistus- ja sukuselvitystilausten
osalta käytössä on myös nettilomake
ja avioliiton esteiden tutkinnankin
voi laittaa vireille sähköisessä palvelussa.
Tavoitteena on parantaa seurakuntalaisten saamaa palvelua ja selkeimmin muutos näkyy sukuselvi-

Bandura ja kantele: ylivoimainen
liitto -konsertti Mikkelinpäivänä
3.10. klo 14. Banduristien trio Oriana
esiintyy. Konsertti kestää noin tunnin
verran.
Banduristien trio Oriana on Ukrainan
tunnetuin bandurayhtye. Yhtyeen
suosion takana on kolme lahjakasta
ja taitavaa muusikkoa, joilla kaikilla
on voimakas ja kaunis lauluääni: Natalija Hotsyk (sopraano), Iryna Hubjak (mezzosopraano) ja Julija Rudnytska (altto).
Toivevirsi-ilta pe 5.11. klo 18. Ari
Lohi improvisoi uruilla laulettavien
virsien pohjalta.

Itsemurhan kautta läheisensä
menettäneiden omaisten ryhmä
Kainuun kriisikeskuksella 2021
alkaa kun osallistujia on vähintään 5 henkilöä.
Vertaistukea menetykseen liittyvissä asioissa
ja sen herättämissä tuntemuksissa.
Itsemurha on uhrin läheisille järkyttävä ja elämän mullistava tapahtuma, mutta siitä on usein vaikea keskustella lähipiirissä ja perheen
sisällä. Ryhmä soveltuu henkilölle, jonka läheisen menetyksestä on
kulunut n. puoli vuotta. Ryhmässä läheisen itsemurhasta voi puhua avoimesti saman kokeneiden kanssa kriisityöntekijöiden ohjaamina. Ryhmässä saatu tuki voi osaltaan auttaa selviytymään mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: mari.niinimaa@kainuunkriisikeskus.fi
044 782 6060. Osoite: Koskikatu 1, Kajaani.
Osallistujat haastatellaan. Ryhmä on suljettu ja maksuton.
Kaikki Kainuun kriisikeskuksen ryhmät löydät osoitteesta 		
www.kainuunkriisikeskus.fi

Seurakuntalaisille aluekeskusrekisteriin siirtyminen näkyy ennen kaikkea virkatodistuksia ja sukuselvityksiä tilattaessa. Niiden tilaukset
tehdään jatkossa oman seurakunnan sijaan suoraan aluekeskusrekisteriin.
Myös avioliiton esteiden tutkinnat hoidetaan aluekeskusrekisterissä. Opastusta saa myös kastetta,
avioliiton esteiden tutkintaa, lapsen
nimen valintaa, puolisoiden sukunimen valintaa ja kirkkoon liittymistä
koskevissa kysymyksissä.

Lokakuun alusta lähtien Kuopion
aluekeskusrekisteri huolehtii seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät. Muun muassa perunkirjoituksiin liittyvät virkatodistukset
ja sukuselvitykset tilataan sieltä.

tyksiä tilattaessa. Aiemmin sukuselvitykset piti tilata erikseen kaikista
seurakunnista, mutta jatkossa kaikki
keskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsentä koskevat todistukset
saa yhdellä tilauksella aluekeskusrekisteristä.
Lisäksi muutoksen tavoitteena
on helpottaa seurakuntien tilannetta hoitamalla niin sanottuja tukitoimintoja suuremmassa yksikössä
niin, että seurakunnat voivat paremmin keskittyä varsinaiseen seurakunnalliseen toimintaan.

Mittava vanhojen 		
kirkonkirjojen digitointi
on valmis
Tehtävien keskittämistä helpottaa
se, että lähes kaikki alueen seurakunnat ovat saaneet vanhojen kirkonkirjojen digitoinnin sähköiseen
muotoon valmiiksi. Mittavassa projektissa seurakuntien vanhat kirkon-

Striimauskerho alkaa!

Tervetuloa kerhoon mukaan 15-99 vuotta täyttäneet. Ensimmäinen kokoontuminen su 26.9. klo 12 jumalanpalveluksen jälkeen
Kuhmon kirkossa. Ilmoittaudu Simolle p. 044 738 4312.

Kuhmon seurakuntakeskuksella
Kuhmon seurakuntakeskuksella
tiistaisin klo 10-11.30
tiistaisin klo 10-11.30
5.10., 19.10., 2.11. ja 16.11.
5.10.,
19.10., 2.11. ja 16.11.
Koulutus antaa monipuolisesti valmiuksia
Koulutus antaa monipuolisesti valmiuksia
muistisairaan henkilön kohtaamiseen arjessa.
muistisairaan henkilön kohtaamiseen arjessa.
Osallistuminen ei velvoita mihinkään.
Osallistuminen ei velvoita mihinkään.
Koulutuksen teemat ovat:
Koulutuksen
teemat ovat:
*Muistikummi-tuokio
*Muistikummi-tuokio
* Yleisimmät
muistisairaudet
Yleisimmät muistisairaudet
** Muistisairaan
kohtaaminen
* Muistisairaan
kohtaaminen
* Muistisairaan
voimavarojen
tukeminen
* Muistisairaan voimavarojen tukeminen

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.10.2021 mennessä
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
1.10.2021 mennessä
muistiasiantuntija
muistiasiantuntija
Rita Leinonen 040-189 6831 tai
Rita Leinonen 040-189 6831 tai
rita.leinonen@kainuunmuistiyhdistys.net
rita.leinonen@kainuunmuistiyhdistys.net

Kuhmon kirkkoon on hankittu alkuvuodesta 2021 uusi striimauskalusto. Ohjaajina kerhossa toimivat Simo Pulkkinen ja Akseli Karppanen. Kuva: Martti Huusko

Kuopion aluekeskusrekisteri
Käyntiosoite
Suokatu 22 B 2. kerros, Kuopio
Postiosoite
PL 1064, 70101 Kuopio
Sähköposti
keskusrekisteri.kuopio@evl.fi
Puhelinvaihde (017) 158 111
www.kuopionseurakunnat.fi/yhteystiedot/kuopion-ev.lut.-seurakuntayhtyma/keskusrekisteri
Avoinna arkipäivisin klo 9.00–15.00.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 040 4848 225
https://www.kuopionseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/virkatodistus-ja-sukuselvitys
Avioliittoasiat 		
040 4848 211
Kasteasiat 		
040 4848 224
Kirkkoon liittyminen
040 4848 231
Keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, 040 4848 235
Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa Kuopion kuuden seurakunnan sekä Hankasalmen, Heinäveden, Hyrynsalmen, Joroisten, Juuan, Kiteen, Kontiolahden, Kuhmon, Leppävirran, Lieksan, Niiniveden, Nurmeksen, Pieksämäen, Puolangan, Rautalammin, Siilinjärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Suonenjoen seurakuntien jäsenrekisteriä, avioliiton esteiden tutkinnat, virkatodistusja sukuselvitystilaukset sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu, avioliittoon
vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen) ja toimituksiin liittyvää neuvontaa.

Lapsi- ja perhetyön syksyn toimintaa
Perhekerho kokoontuu
tiistaisin Piilolan kerhotilassa
(Karhunpolku 2N) klo 9.30-11.
Päiväkerhoihin on jatkuva
ilmoittautuminen.
Lisätiedot p. 044 738 4308.
Puuhakerho tiistaisin
6-10 -vuotiaille.
Lisätiedot p. 044 738 4308.
Tule mukaan tapahtumiin:
• Pe 1.10. klo 17 alkaen Kuhmon
kirkossa ja piha-alueella
koko perheen tapahtuma
Syystohinat. Päätöshartaus
klo 18.30. Kaikille perheille
ämpäri kotiin viemiseksi.
• Ma 11.10. klo 17 Piilolan
kerhotilassa tyttöjen ilta
6-12 -vuotiaille. Tyttöjen
oikeuksien päivänä teemme
tyttöjen juttuja yhdessä.
• Ke 20.10. klo 17 seurakuntakeskuksella Pizzapyhis.
Leivotaan ja herkutellaan
yhdessä itse tehdyllä pizzalla.
• Syyslomaviikolla 21.10. ja 22.10.
Piilolan kerhotilassa Syyslomapäivät 6-12 -vuotiaille klo 1014. Ilmoittautuminen ti 19.10.
mennessä p. 044 738 4308.

Pyhäkoulu
kokoontuu
jälleen!
Keskiviikkona 20. lokakuuta on
seurakuntakeskuksella kello 17
alkaen Pizzapyhis, jossa leivotaan
ja herkutellaan itse tehdyllä
pizzalla.

• Pe 5.11. siunauskappelilla

Pyhäinpäivän aattoilta
perheille. Askartelupiste ja
glögitarjoilu.
Hartaudet klo 17.30 ja 18.30.
• Ke 10.11. klo 17.30 Piilolan
kerhotilassa Isä-lapsi-ilta.
Isänpäiväviikon tapahtuma.
Ilmoittautuminen ti 9.11. 		
mennessä p. 044 738 4308.
• Ke 17.11. klo 16.30-19
Teemapyhis seurakuntakeskuksella. Seuraa
myöhempää ilmoittelua!

Pyhäkoulu kokoontuu sunnuntaisin klo 10 Kuhmon
kirkon keittiössä (terveysaseman puoleisella sivulla).
Pyhäkoulussa lapset tutustuvat Raamatun kertomuksiin ja opetuksiin lapsille sopivalla tavalla. Kaikki lapset, myös koululaiset, ovat
tervetulleita pyhäkouluun
(aivan pienimmät saattajan
kanssa) ja pyhäkoulussa voi
käydä silloin kuin perheelle
parhaiten sopii. Ahkerimpia
pyhäkoululaisia muistetaan
keväällä pienellä lahjalla.
Pyhäkoulu tarjoaa perheen
aikuisille mahdollisuuden
hengähtää rauhassa aamun
jumalanpalveluksessa.

4

Perjantaina 24. syyskuuta 2021

Joulun Lapsi – Lahja Itä-Eurooppaan!

Lähetystyön
tilaisuuksia

peraatio Joulun Lapsi alkoi
Englannissa vuonna 1990,
sittemmin liike on levinnyt
eri kirkkokuntien keskuuteen ympäri
maailmaa.
Operaatio on kansainvälinen,
Samaritan’s Pursen (USA) johtama
projekti, jonka virallinen edustaja
Suomessa on Patmos Lähetyssäätiö.
Projektin tarkoitus on tavoittaa vähävaraisten, sekä sodista ja luonnonkatastrofeista kärsivien maiden lapset
paikallisten seurakuntien kautta kenkälaatikkolahjoilla ja evankeliumilla
Jeesuksesta Kristuksesta. Suomalaisten keräämät joulupaketit kuljetetaan
ja jaetaan Viroon, Romaniaan ja Moldovaan. Työ tapahtuu yhteistyössä
seurakuntien kanssa.
Keräysaika on loka- ja marraskuu.
Pakettien jakaminen tapahtuu joulukuussa ja loppiaisen aikana. Kuhmossa keräyspiste on Kuhmon seurakuntakeskus, johon kenkälaatikkolahjan
voi palauttaa marraskuun aikana.
Kuhmossa keräyspiste on Kuhmon
seurakuntakeskus, johon kenkälaatikkolahjan voi palauttaa marraskuun
aikana.
Kenkälaatikkoaihion saat Kuhmon
seurakunnasta. Voit käyttää myös
standardikokoista kenkälaatik-

Valvokaa ja rukoilkaa, Kainuun Kristus-päivä su 26.9. Kuhmon kirkossa.
Klo 12.15 päivätilaisuus.
Klo 15 konsertti - Näitä aikoja varten!
Pekka Simojoki ja Sami Asp.
Klo 16.15 päätösrukous
Päivässä mukana mm. Armoniakuoro, Heikon ihmisen lauluryhmä,
Pekka Simojoki ja Sami Asp, Martti
Nykänen sekä Antero Laukkanen (videoyhteys) ja Tarja Kasurinen sekä
paikallisten seurakuntien ja Kristus
yhdistää ry:n edustajat. Striimaus:
Kuhmon seurakunnan Facebook ja
YouTube-kanava.
Tarjolla: klo 11.30 lounas seurakuntakeskuksessa (hinta 10 €) ja klo 14.30
kahvit Kuhmon kirkossa. Ruokailut:
marja-leena.suutari@evl.fi.
Järjestää: Kuhmon seurakunnat, Kristus yhdistää ry ja Agricola-opintokeskus.
Lähetyslounas ja -juhla su 24.10. jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakeskuksessa. Seurakunnan nimikkolähetti Mirjami Uusitalo kertoo työstään Etiopiassa.
Vainottujen matkassa-tilaisuus
to 28.10. klo 18 seurakuntakeskuksessa. Uutisia Lähi-Idästä ja muualta
kertoo Mari Palomäki, Marttyyrien
ääni -järjestöstä.
Lähetystyö myy soppaa ja leivonnaisia silloin tällöin torilla. Seuraa kuhmolaisen ilmoittelua.
Kauneimmat
joululaulut
aika lähestyy. Varaa
1.-12.11. välisenä
aikana omalle kylällesi tapahtuma diakoni Anne Maliselta p. 044 738 4315,
anne.malinen@evl.fi.

O

Pakkaa kenkälaatikko
täyteen
lasta ilahduttvia tavaroita: leluja,
vaatteita, koulutarvikkeita ja
hygienitarvikkeita. Kaiken tavaran tulee olla uutta ja ehjää.

Operaatio Joulun Lapsi vie iloa ja toivoa Euroopan köyhimmille lapsille kenkälaatikoihin pakatuilla joululahjoilla tänäkin vuonna. Kuvat: “Kuva © Operaatio Joulun Lapsi”.

koa 32x18x11cm. Valitse ikäryhmä
2-4, 5-9 tai 10-14 ja merkitse onko
lahja tytölle vai pojalle.
Kenkälaatikon sisältöä koottaessa
on hyvä huomioida seuraavaa:
Aloita kenkälaatikkolahjan tekeminen hankkimalla lapselle laadukas
kiva lelu, kuten nukke, jalkapallo ja
pumppu, pehmolelu, leikkiauto tms.
Muut tavarat:
Pakkaa kenkälaatikko
täyteen lasta ilahduttavia tavaroita: leluja,
vaatteita, koulutarvikkeita ja hygieniatarvikkeita. Kaiken tavaran tulee
olla uutta ja ehjää. Älä laita
teippiä valmiin lahjan ympärille, vaan käytä kuminauhaa
tai lahjanarua.

Voit pakata lahjan mielesi mukaisesti, valitsemasi ikäryhmän huomioiden. Pääasia on, että mukana on
hieno ja iloa lapselle tuova lelu ja että
laatikko on täynnä.
Suositeltavaa pakattavaa
– kiva lelu, kuten nukke tai jalkapallo
ja pumppu
– pipo, käsineet ja villasukat
– ohut pitkähihainen paita
– piirustus- tai väritysvihko, lyijy- ja
värikynät, teroitin, pyyhekumi ja penaali
– palasaippua, kampa, huulirasva,
hiusharja, käsipyyhe, hammasharja
(pidettävä ostopakkauksessa)
– muuta pientä lasta ilahduttavaa, kuten hiuskoristeita, tarroja, taskulamppu, muovieläimet, DVD, ym.
Ei syötävää, nesteitä (esim. sham-

poota tai hammastahnaa), liimapulloa, ei leikkiaseita, linkkuveistä tai
puukkoa (vain värillinen vesipyssy tai
askartelusakset on sallittu).
Muista vielä: rukoile lapsen puolesta, joka vastaanottaa lahjasi. Voit lisätä
pakettiin myös henkilökohtaisen viestin tai kuvan.
Verkkosivuilta patmos.fi/joulunlapsi löytyy hyvät ohjeet ja vinkit halukkaille pakettien tekijöille:
Vie kenkälaatikkolahjasi 22.11.
2021 mennessä Kuhmon seurakuntakeskukseen (Kirkkotie 6-8, avoinna:
ma-pe klo 9.00-11.30 ja 12.30-14.00)
tai lähetyssihteerille p. 044 738 4317,
marja-leena.suutari@evl.fi.
Muuhun aikaan voit palauttaa myös
paketin Patmos Lähetyssäätiö, Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki.

Diakoniatyön tapahtumia syksyllä
• To 7.10. klo 10 Vanhusten viikon

viikkomessu Kuhmon kirkossa.
Kahvitarjoilu. Perukan kyliltä saa
tulla kirkkoon taksilla,
omavastuu 5 €/hlö.
• Ke 27.10. klo 12 eläkeläisten
kerho seurakuntakeskuksen
salissa.
• Ke 17.11. klo 12 eläkeläisten
kerho seurakuntakeskuksen
salissa.
• To 25.11. klo 11.30 omaishoitajien
viikon kahvit seurakuntakeskuksessa. Klo 12.30 mahdollisuus
seurata omaishoitajien viikon 		
pääjuhlaa striimattuna.
- Tilaisuuksissa noudatamme
koronaan liittyviä turvaohjeistuksia -

Lapsensa menettäneiden
sururyhmä Kajaanissa
Oletko menettänyt lapsesi ja kaipaatko mahdollisuutta käydä suruasi ryhmässä läpi saman kokeneiden
kanssa?
Kajaanin seurakunta kartoittaa Kainuun alueella tarvetta lapsensa menettäneiden sururyhmälle. Aloitusajankohta ja muut käytännön asiat
päätetään, kunhan selviää, onko osallistujia riittävästi. Sururyhmä järjestetään todennäköisimmin Kajaanissa.
Yhtenä vetäjänä toimii diakonissa Anneli Kemppainen.
Yhteydenotot 30.9. mennessä Anne
Malinen, 044 738 4315 tai anne.malinen@evl.fi. Välitän kiinnostuneiden yhteystiedot Anneli Kemppaiselle.

Lähimmäispalvelu
Mietitkö itsellesi tehtävää, jossa saisit jakaa
ajatuksia vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa
ja antaisit aikaasi kiireettömään yhdessäoloon?
Seurakunnan lähimmäispalvelussa toimitaan tavallisen ihmisen taidoin kristillisen elämäntavan hengessä ja rakennetaan ystävyyttä toinen toistaan
kunnioittaen. Seurakunnan diakoniatyöntekijä perehdyttää tehtävään ja hän tukee tehtävässä toimivia.
Lähimmäispalvelussa toimivat ovat vaitiolovelvollisia. Lähimmäispalvelun vapaaehtoisille on säännöllisiä kokoontumisia, joiden tarkoituksena on tukea
heitä tehtävässään.
Syksyn kokoontumiset ovat seuraavat: ti 5.10.
klo 14 osallistutaan virsivaellukseen Ikolassa, ke
10.11. klo 10 ja ke 8.12. klo 10. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin, seuraa kirkollisia ilmoituksia. Soita ja
kysy lisää, Anu Haverinen 044 738 4314.

Kirkkoherranvirastossa
myytävänä:
- Päivän Tunnussana 2022
kirjaa, hintaan 7 €/kpl.
- onnittelukortteja
- surunvalitteluadresseja

Kaikki maailmassa uudistuu – Elämä virtaa eteenpäin!

M

uistelen tässä hieman 13 vuoden matkaa Kuhmon seurakunnan palveluksessa:
Saavuimme perheen kanssa Kuhmoon tammikuulla 2009, olihan eletty värikäs papinvaali. Ikolan pappila
odotti uusia asukkaita ja edellisen
asukkaan tavaroita oli vielä salissa
tarjolla. Kuhmoon tulo oli suotuisan
myötätuulen alla. Itseäni Kuhmoon veti erityisesti diakoni Annen toteamus,
että uuden kirkkoherran tulisi edesauttaa toimintasuunnitelmassa olevaa
Missio-projektia. Tämä tuntui kutsumukseen sopivalta ja Kuhmo-Missiota
’Ihmeen Lähellä 2010’ oli mukavaa olla toteuttamassa. Seurakuntakin näkyi
kaduille ja ulospäin ihan värikkäänä ja
tarpeellisena. Silloin syntyi myös uusia
aloitteita; mm: aikanaan Karhunpolun
lähiötuvan toimintaan ja musiikkiryhmiä seurakuntaan.
Sittemmin seurakuntaelämä Kuhmossa on osoittanut raudanlujaa kestävyyttään: tupaseurat, toritilaisuudet,

rippikoulut, retket, toimitukset ja kirkonmenot ovat seuranneet toistaan.
On keskusteltu seurakuntayhtymistä,
keskusrekistereistä, valtion avustuksista ja kaikesta mahdollisesta ja mahdottomasta. Muistamme Englannin evankelista Cliffordin värikkäät vierailut,
Taiteiden yöt kosken rannoilla ja Ikolan pappilassa ja pappilan lounaskahvilat. Silti tähtäyspisteenä on ollut seurakunnan rakentuminen, vahvistuminen
ja evankeliumin sanoman leviäminen.
Tärkeintä tavoitetta Kuhmossa ei ole
unohdettu ja etäällä seurakunnasta
olevia on pyritty kohtaamaan ja tavoittamaan.Kuhmon seurakunta on aivan
ainutlaatuinen seurakunta: aktiivisuudessa, laajuudessa, perinteissä, toimintatavoissa eli monessa asiassa. Ilon aihe
on ollut myös talouden ongelmien ratkeaminen aina oikeaan aikaan.
Nyt on itselläni tulossa aika kokeilla
mitä olisi työ reissupappina, eli opiskelevana piirityöntekijänä Kansanlähetyksen lähetysjärjestössä. Tuskin olisi

enää voimia tai ideoita luoda uutta
Kuhmon maaperässä, ja toiminta alkaa
toistaa itseään. Rauhoittavaa on mennä
uudelle pellolle, missä tarvitaan arkista
sanan uudiskylvöä ja viljelyä.
Samaan aikaan koko Suomeen tuodaan Missio2022 nimellä kristillistä
tapahtumaa lokakuulle 2022. Tämä
tulee tapahtumaan Kuhmossakin.
Näyttää siltä, että tapahtumat palaavat
siihen teemaan mistä 13 vuotta sitten
aloitimme. Missio herättää aina värikkyydellään hämmennystäkin ihmisissä, mutta tärkeää ja tasoitus on tuoda
Elämän Sana ihmisten keskelle ja ihmisten tasolla.
Tahdonkin tässä kiittää kaikkia kuhmolaisia ystävyydestä, yhteisistä taipaleista, palautteesta niin kritiikistä kuin
kehuista. Seurakunta on elävä yksikkö.
Itse olen vielä kaksi kuukautta seurakunnan leivissä, sitten opiskelijan statuksella Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan
alueella, välillä Kainuussakin.
Kuhmon seurakunnalla on täydet

mahdollisuudet säilyä aktiivisena ja
relevanttina kotiseudun seurakuntana.
Huonompi vaihtoehto olisi menettää
asema maan suolana ja sulautua pois
huuhtoutuvaan massaan. Tilaa on uudelle, kunhan se on hyvää ja tarpeellista. ”Jumalan sana ei tyhjänä palaja,
vaan täyttää sen tehtävän mitä varten
se on lähetetty”.
Seurakunta ei voi elää ilman kaitsentaa, siitä olemme mekin osaltamme
osallisia. Jokunen valituskin on vuosien varrella tehty allekirjoittaneen sanomisista tai toimista. Ehkä aiheestakin
joskus, mutta keskustelua en ole halunnut tyrehdyttää, vaan sen on ylemmän
tahon toimesta toivottu rauhoittuvan.
On ollut upeat 13 vuotta olla tässä
yhteisössä mukana, aika näyttää onko
vielä edessä jatkon vuosia. Luottavaisesti haluan ojentaa kapulan määräKirkkoherra Timo Suutari siirtyy mar- ajaksi seuraajalleni Riikka-papille.
raskuussa opintovapaalle ja aloittaa
opiskelevana piirityöntekijänä lähe- Syysterveisin
tysjärjestössä.
Timo Suutari, kirkkoherra

