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Kuhmon seurakunta 2019 – taivas on yhä avoinna

Katsaus menneeseen
ja tulevaan

U

N

ykyisen kirkkovaltuuston
kausi päättyy tämän vuoden
loppuun. Valtuustokausi on
ollut hyvin toiminnantäyteinen. Piispantarkastus antoi suuntaviivoja,
kuinka seurakuntana etenemme kohti
2020-lukua. Juhlimme kirkon 200-vuotisjuhlia ansiokkaasti. Kirkon sanoma on pysynyt vahvana kaikkina aikoina, myös tämän valtuustokauden aikana.
Vuoden alusta aloittava uusi valtuusto
pääsee tekemään isoja päätöksiä. Olemme
hyväksyneet kiinteistöstrategian, joka antaa suuntaa kiinteistöihin liittyviin toimiin. Paloniemen leirikeskuksen kaupan
kariutuminen tarkoittaa Paloniemen leirikeskuksen asettamista uudelleen myyntiin. Kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen, Ikolan pappilan tilanne ja sen käyttö
ovat asioita, jotka tulee saada ehdottomasti maaliin seuraavalla valtuustokaudella.
Tahdon kiittää kanssavaltuutettuja, seurakunnan henkilöstöä ja viranhaltijoita
tästä valtuustokaudesta. Yhdessä olemme
tehneet tämän strategian ja edistäneet
Kuhmon rikasta seurakuntaelämää. Luottamustehtävistään luopuneille ja viroista
eläköityneille seurakunnan työntekijöille
lausun suurimmat kiitokset seurakuntalaisten eteen tehdystä hyvästä työstä.
Uusille valtuutetuille toivotan onnea ja
menestystä tulevalle valtuustokaudelle.

Su 2.12.
Ke 5.12.
Pe 7.12.
La 8.12.
Su 9.12.

klo 14.00
klo 18.00
klo 18.30
klo 18.00
klo 14.00
klo 13.00

Ke 12.12. klo 18.00
Pe 14.12. klo 16.00
Su 16.12. klo 10.00

Toivon, että hyvä yhteistyö valtuustoryhmien kanssa jatkuu ja katse on kirkkaana sekä selkeänä tulevaisuuteen. Uusille työntekijöille toivotan jaksamista ja
työniloa yhteisen hyvän tekemiseen.

klo 15.00
klo 19.00
Ma 17.12. klo 18.30
Su 23.12. klo 18.00
klo 18.00

Niva, Niva-talo (Nivatalontie 33) kahvitarjoilu ja arpajaiset
Saunajärvi, Niska (Saunajärventie 1415)
Lauvus, Peltoaho (Lehmivaarantie 79)
Haukela-Kiekki, Ritva ja Pekka Piirainen (Hukkajärventie 3381)
Kalliojoki, Takala (Kaurontie 44)
Ylävieksi, Vesantalon kylätalo (Hyrynsalmentie 1520)
torttukahvit
Timoniemi, Sinisukka (Nuottarannantie 13)
Vuosanka, Kivelä (Rasintie 19)
messu ja Kauneimmat joululaulut Iivantiiran srk-koti
(Juttuantie 2370)
Nieminen, Niemisen kylätalo (Niemiskyläntie 1096)
Kuhmon kirkko (Kirkkotie 11)
Kuusamonkylä, Kuusamonkylän koulu (Kuusamojärventie 50)
Kuhmon kirkko (Kirkkotie 11)
Lentiiran kirkko (Lentiiran kirkkotie 51)

Tuomas Kettunen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kaiken kaupallisuuden keskellä, mitä joulu voi parhaimmillaan olla?
Kysyimme täydessä retkibussissa rippikoululaisilta
ja isosnuorilta, mitä joulu heille merkitsee.
Suurin osa vastaajista nosti esille perheen ja
yhdessäolon merkityksen:
”Joulu
merkitsee minulle
”Joulu merkitsee
sitä, että saan
minulle rauhaa,
viettää aikaa
hauskuutta ja aikaa
perheeni kanssa”
perheen ja hyvien
Annastiina
ystävien kanssa.” ”Joulu merkitsee
minulle yhdessäo
Kerttu
loa
perheen ja
sukulaisten kans
sa”

”Joulu merkitsee
minulle perheen
kanssa yhdessäoloa,
jouluista musiikkia ja
hyvää ruokaa”
Saara

”Joulu on
meidän perheelle
juhla”
Ville
Joulu on yhdessäoloa perheen
ja sukulaisten kanssa.

Anna-Helmi

Kuvapankki/Aarne Ormio

JOULUAATON
HARTAUS

on ekologinen ja
eettinen lahja

A

Kuvaaja: Sanna Krook

24.12.2018 klo 15 Kuhmon kirkossa
Seuraamme jouluevankeliumia kaikkien aistien kautta
ja muistamme lapsuuden joulujen ihmeellistä tunnelmaa!
Hartaushetki sopii koko perheelle. Lapsiperheille on varattu
istumapaikkoja aivan kirkon etuosasta, josta lasten on helppo
tulla mukaan hartauden toiminnalliseen osaan.
Kesto noin puoli tuntia.
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nna tänä jouluna ystävälle, äidille
ja vaikkapa työkaverille lahja,
joka auttaa kehitysmaissa asti. Toisenlainen
lahja on yrityksille eettinen vaihtoehto
yhteistyökumppaneiden ym. muistamiseen
myös näin jouluna. Toisenlaisen lahjan voi
hankkia Kirkon ulkomaanavun
www-sivujen
kautta osoitteesta
toisenlainenlahja.fi.
Tutustu eri vaihtoehtoihin. Kortteja ja
maksupankkisiirtoja
on saatavana myös
Kuhmon seurakuntakeskuksen aulassa
olevassa korttitelineessä.

Adventtipuuro ja
Siioninvirsiseurat
pe 30.11. srk-keskuksen salissa
Klo 10.30 alkaen tarjolla riisipuuro
(myös laktoositon),
luumusoppa, kinkkuleipä, suolakurkku,
mehu/vesi ja torttukahvit 8 €.
Kahvi ja torttu 3 € (erikseen ostettuna)
Klo 12 ruokailun jälkeen
Siioninvirsiseurat ja arpajaiset.
Seuroissa mukana mm. Matti Mäkelä.

uden toimintavuoden alkaessa on kuljettu vuosi teemalla
’Taivas aina auki’,
uuden seurakuntastrategian mukaisesti kohti vuotta 2025. Tähän
toimintanäkyyn kuuluu sana seurakuntalaisuus. Sana saa tarkoittaa
sitä, että kuhmolainen saa olla sekä
jäsen, toimija että yhteisöllisyyden
kokija seurakunnan yhteydessä.
Eri elämänvaiheissa ihmisellä saa
olla erilaisia tarpeita ja toiveita yhteisön yhteisestä elämästä.

Osallistuva seurakunta
Seurakunta käy lävitse rakennemuutosta keskikokoisesta seurakunnasta pienempään kokoon.
Tällöin tarvitaan kipeältäkin tuntuvia ja kertakaikkisia leikkauksia
toiminnan laajuuteen nähden. Toisaalta on mahdollisuus panostaa
yhä enemmän siihen mikä on seurakunnan ydintehtävä – läsnä olevaan ja ihmistä läheltä ohjaavaan
kirkkoon.
Seurakuntamme kohdalla sopeutuminen tarkoittaa esim. yhden
kanttorin viran täyttämättä jättämistä, omasta leirikeskuksesta luopumista ja pappien ja muun henkilöstön määrän sopeuttamista ajanmukaiseen tilanteeseen. Tällainen

Tokiossa, tai uuden seurakunnan
syntyminen maailman kylmimmässä kaupungissa Jakutiassa.

tilanne antaa nimenomaan seurakuntalaisuudelle mahdollisuuden
olla yhdistävä ja kantava teema
kaikessa toiminnassa. Seurakuntalaisuus kutsuu luomaan mahdollisuuksia seurakuntalaisten omalle
esilläololle ja toiminnalle yhteisön
hyväksi.

Iloa kaikille kansoille
Näiden ainutlaatuisten projektien
rinnalla pitäjästä versoaa vielä pienempiä lähetysaloitteita. Jumala
on luovien tekojen Jumala. Seurakunta on kutsuttu julistamaan Hänen tekojaan, joka on kutsunut ihmisen pimeydestä valkeuteensa.
Galilea oli kerran kuoleman varjon maata, mutta nyt sieltä loistaa
kirkkaus. Sellainen saa olla myös
Kuhmon seurakunta ja hengen
valo tällä seudulla.
Todellinen joulun juhla syntyy
silloin kun Jeesus kasvaa ihmisten
elämässä ja Hänen viestiä viedään
eteenpäin. Elämän antajan juhla
kasvattaa iloa, joka kasvaa kaikille
kansoille. Paras joulu on silloin lähetyksen joulu – paras vuosi on lähetyksen vuosi.

Lähetysviestiä viemässä
Kuhmon seurakunta on tunnettu
maailmalla vahvasta lähetysystävyydestä. Tämä juontaa juurensa jo Lammasperän herätykseen viime vuosisadan alkuvuosille. Sittemmin tämä on kasvanut
1960 ja -70-lukujen nuorisoherätysten myötä niin, että Kuhmosta
on lähdetty useamminkin maan ääriin asti lähetyksen asialla.
Nykyisinkin Kuhmosta tuetaan
ja tehdään lähetyksen ja evankeliumin työtä nimikkokohteissa:
Vienan-Karjalassa, Itä-Siperiassa,
Bulgariassa, Etiopiassa, Japanissa,
Israelissa, Kroatiassa, Papualla ja
Intiassa. Tällä hetkellä lähetystyön
alla ovat esim. seuraavat projektit:
– kirkon rakentaminen Bulgarian
Krushevon kylässä.
– Raamatun valmistuminen Etiopian Konson kielelle ja Papua Uuden-Guinean Urimin kielelle.
– kirkkotilan löytyminen Japanin

Timo Suutari, kirkkoherra

Kuhmon kirkko.
Kuva: Raija Heikkinen

Diakoniatyön
tilaisuuksia

Lapsi-, perhe- ja
pyhäkoulutyön tapahtumia
Diakoniatyön
vastaanottoajat
joulukuussa
2018

Jouluaattona
24.12.
klo 15 on
Kuhmon
kirkossa
hartaus
perheille.
Kirkon
kuvapankki/
Harrriet
Urponen

• Su 2.12. klo 10 perhemessu Kuhmon kirkossa.
Kastepuuhun laitetaan uudet, syksyn aikana kastettujen lasten linnut.
• Itsenäisyyspäivä 6.12. kerhot eivät kokoonnu.
• Su 9.12. klo 15 syyskauden viimeinen pyhäkoulu Piilolassa
(Karhunpolku 2N) aiheella ”joulun odotus”. Ei ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa isommat lapset yksin ja pienemmät aikuisen kanssa yhdessä.
• Kerhojen syyskausi päättyy viikolla 50 jouluvaellukseen Ikolan pappilan
pihapiirissä (Hyryntie 26). Tuolla viikolla ei ole kerhoja Piilolassa. Kaikkien kerhoryhmien jouluvaellukset ke 12.12. Päiväkerholaisille jaetaan
kotiin tiedote oman ryhmän aikataulusta (ajat ovat klo 16.30/17.30/18.30).
Perhekerholaisten jouluvaellus ke 12.12. klo 15.30.
HUOM! Omalla autolla vaellukselle tulevat: pysäköikää auto kirkon tai
kirjaston parkkipaikalle ja tulkaa kävellen pappilaan. Parkkipaikkoja on
rajoitetusti tien varressa. Toivottavaa olisi, että mahdollisimman moni
lapsi osallistuisi vaellukseen oman ryhmän mukana. Jos esitetty aika ei
sovi, voitte osallistua vaellukseen toisen ryhmän mukana.
Vanhemmat voivat halutessaan olla mukana vaelluksen ajan.
• Jouluaatto 24.12. klo 15 hartaus perheille Kuhmon kirkossa.
Lapsiperheille varattu paikkoja kirkon etuosasta, josta lapset pääsevät
mukaan hartauden toiminnalliseen osaan. Kesto noin puoli tuntia.
• Seurakunnan varhaiskasvatuksen väki hiljentyy joulunviettoon
17.12.2018 – 1.1.2019.

”Pieni liekki viestin antaa:
Syntyi lapsi viaton.
Pieni liekki
syttyy sinne,
missä
Jeesus Kristus on.”

Kevään kerhokausi alkaa viikolla 2, 		
ma 7.1.19 alkaen. Perhekerho kokoontuu
tiistaisin klo 9.30-11 Piilolan kerhotilassa
(Karhunpolku 2N). Pyhäkoulu jatkuu
Piilolan kerhotilassa 13.1. klo 15 alkaen.
Lisätietoja toiminnasta: Tarja Koistinen
p. 044 738 4308. Päiväkerhoon voi
ilmoittautua lapsen täytettyä 3 vuotta.
Kerhoissa on tilaa uusille kerholaisille.

TI 4.12. klo 9-10
PE 7.12. klo 9-10
MA-PE 10.-14.12. klo 9-10
TI 18.12. klo 9-10
TO 20.12. klo 9-10
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Vaellus Joosefin ja
Marian jalanjäljissä

Voit tulla mukaan vaeltamaan Joosefin ja Marian jalanjäljissä maanantaina 10.12. klo 17-18.30 Ikolan pappilan pihapiirissä.

A

dventin aikaan, viikolla
50, Ikolan pappilan pihapiiri toimii näyttämönä
jouluiselle vaellukselle.
Kuljemme Joosefin ja Marian jalanjäljissä kohti Jeesus-lapsen syntymän ihmettä, tutustuen joulun suureen kertomukseen kaikkien aistien
kautta. Vaellus on suunnattu seurakunnan pienryhmien iloksi, korvaten osittain aiempina vuosina järjestyn joulujuhlan. Myös kaupungin
varhaiskasvatuksen ryhmät vierailevat pappilassa jouluvaelluksen merkeissä. Ryhmille on jaettu ennalta sovitut ajat, joista tiedotetaan erikseen.
Maanantaina 10.12. klo 17-18.30
pappilan jouluinen miljöö on avoinna
kaikille (varaudu siihen, että voit joutua odottamaan kierroksen alkamista
portilla noin 10 minuuttia).
HUOM! Omalla autolla vaellukselle tulevat: pysäköikää auto kirkon
tai kirjaston parkkipaikalle ja tulkaa
kävellen pappilaan. Parkkipaikkoja
on rajoitetusti tien varressa.

