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Perjantaina 14. syyskuuta 2018

Minkälainen on
sinun kirkkosi?

 

Kuhmon seurakunnan tiedotuslehti 3/2018

Lähetystyön
toimintaa

Seurakunta on elämää varten!

T

ässä lehdessä on
tietoa seurakunnan
syksyn elämästä ja
toiminnasta. Seurakunnan
kantavana voima ovat Jumalan lupaukset ja seurakunnan
olemus on elävien ihmisten
yhteisö. Seurakunnassa tulisi
arvokkain olla juuri pieni ihminen. Jumalan silmissä näin
on aina, ihmisten kesken se
ei joka hetkessä toteudu. Se
on kuitenkin aina ohjenuora
ja tärkeä päämäärä.
Seurakunta ei voi jäädä ai-

noastaan virastoksi, eikä itseään hiovaksi organisaatioihmeeksi. Seurakunta on
olemassa elämää ja ihmistä
varten. Siinä osana ovat syntymä, kasvu, yhteisön kuuluminen, sairaus tai kuolema.
Kaikki nämä ovat seurakunnan arkea. Ilman Jumalan suurta hyvyyttä ja armoa
minkään näistä vaiheista eläminen ei ihmiseltä yksinään
oikein onnistu. Aina tarvitaan yhteisöä ympärillä.
Seurakunnan edustama

elämä on elämää nyt ja tässä,
mutta myös elämää rajan
tuolla puolen. Kerran kaikki
elävät yhdessä ja samassa
maailmassa nyt jo kuolleet
ja nyt vielä ajassa elävät.
Seurakunnan tehtävä on olla
vene ja arkki matkalla tuohon päämäärään ja satamaan.
Seurakunnan perimmäinen
tehtävä on samalla olla sairaala syntiselle ja heikolle.
Sen tehtävänä on kantaa mukanaan pelastuksen viestiä ja
sen uudeksi luovaa voimaa

Jumalan sanassa. ”Niin kuin
Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa
myös Poika elämän kenelle
tahtoo.”(Joh 5)
Näin kertoo ensi sunnuntain evankeliumi. Näin haluaa kertoa meille itse Luojamme. Armollista syksyn
alkua juuri sinulle.

Ma 17.9. klo 9 lähetystyön vapaaehtoisille syksyn suunnittelukokous
srk-keskuksen Lähetyssopessa.
Ti 18.9. klo 10.30 peittopiiri srk-keskuksen salissa.
Su 30.9. klo 13-16 Ikolan pappilan pihapiirissä Mikkelimyyjäiset. Lähetyskahvila auki pappilassa. Tule myymään omia tuotteitasi. Paikkavaraukset marja-leena.suutari@evl.fi, p. 044
738 4317.
Pe 12.10. klo 18 Kuhmon kirkossa
SLEY:n projektilähetit Päivi ja Martti
Poukka kertovat kuvin ja sanoin aiheesta: ”Jerusalemista Tokioon.” Kahvitarjoilu.
La 13.10. alkaen klo 10 naisten päivät
Kuhmon kirkossa. Vierailijoina Asta Kilpeläinen, Päivi ja Martti Poukka sekä
Armonia kuoro.
Kauneimmat joululaulut -tilaisuusajankohdat varattavissa lähetyssihteeriltä. Ota yhteyttä marja-leena.suutari@evl.fi, p. 044 738 4317.
Säännöllisesti kokoontuvat piirit:
Maanantaisin klo 18 naisten raamattupiiri srk-keskuksen Lähetyssopessa
ja klo 18 työikäisten naisten raamattupiiri Piilolan srk-kodilla, Karhunpolku
2 N. Lisätietoja Marja-Leena Suutari
p. 044 738 4317.
Tiistaisin klo 9-10 lähetystyön esirukouspiiri srk-keskuksen Lähetyssopessa.
Keskiviikkoisin (parittomilla viikoilla) klo
18 miesten raamattupiiri Lähetyssopessa (käynti srk-keskuksen sisäpihan
kautta).

Timo Suutari, kirkkoherra

Omaishoitajien rovastikunnallinen

KIRKKOPYHÄ
Kuhmossa su 21.10.

Messu kirkossa klo 10.
Sen jälkeen lounas, päiväjuhla ja kahvit
srk-keskuksessa.
Tilaisuus päättyy n. klo 14.30.

LAPSIARKKI
-VERTAISTUKIRYHMÄ

yksin arkea pyörittäville vanhemmille
Toiminta tukee yksinhuoltajien arkea. Voit tuoda lapsen hoitoon ja viettää omaa aikaa tai tulla keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa.
Ryhmä kokoontuu noin joka kolmas keskiviikko klo 16.3019.00 Piilolassa. Toimintaan voi tulla mukaan myös kesken
kaudenkin. Ruokaa tarjolla alk. klo 16.30.
Ohjaajina toimivat Kuhmon srk:n lapsityön väki ja soten perhetyöntekijät. Katso lisää: www. lapsiarkki.fi. Ilmoittautumiset ja tiedustelut johtava lastenohjaaja tarja.koistinen@evl.fi
tai p. 044 738 4308.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot pe 12.10. mennessä
diakoni Anne Maliselle puh. 044 738 4315.
Tervetuloa!

VAPAAEHTOISTYÖN ROVASTIKUNNALLINEN KOULUTUS
la 27.10. klo 9.30-16 Joutenlammella, Kajaanissa

AIHEINA: v Surevan ja muistisairaan kohtaaminen
Koulutuspäivä sis. lounaan ja 2 x kahvit.
Yhteiskyyti järjestetään.
v Työpajat, joissa aiheina vapaaehtoisen
Lähtö noin klo 8 ja paluu klo 17 jälkeen.
		 oma jaksaminen ja vahvuudet
Lisätiedot ja ilmoittautuminen pe 5.10. mennessä diakoni Anne Maliselle puh. 044 738 4315.

S

eurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli
18.11.2018. Vaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11. eli tiistaista lauan-

taihin.
Kuhmon seurakunnassa valitaan 23 kirkkovaltuuston jäsentä. Huomionarvoista on, että
ehdokkaista valitaan myös jäsenet kirkkoneuvostoon, johtokuntiin ja paikallisiin edustustehtäviin.
Tämän vuoden vaaleja on mainostettu teemalla #minun kirkkoni. Kirkko on yhteisö,
joka merkitsee eri ihmisille eri asioita. Minkälainen on sinun kirkkosi? Seurakuntavaalit
ovat myös arvovaalit. Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt päättävät rahankäytöstä seurakunnassa ja ohjaavat sitä, miten seurakunta toimii.
Vaalivuoden aikana herätetään ajatuksia ja
keskustelua viiden eri valtakunnallisen vaaliteeman kautta: Minun kirkkoni uskoo, toivoo,
rakastaa, on lähellä ja uudistuu. Miten toivoisit, että omassa seurakunnassasi jatkossa toimitaan? Mikä on hyvin, minkä toivoisit muuttuvan?
Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus.
Viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät
evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet saavat äänestää. Äänioikeutetuille postitetaan kotiin
vaalikirje, mistä löytyvät ehdokaslistat ehdo-

kasnumeroineen, ilmoitus äänioikeudesta sekä
seurakunnan tervehdys. Ilmoitus äänioikeudesta -kortin mukaanotto äänestystilanteeseen
nopeuttaa vaalitoimitusta.
Vielä ennättää asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin, sillä ehdokasasettelu päättyy
ensi maanantaina 17.9. Ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt konfirmoitu kirkon jäsen. Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä esimerkiksi nykyisiltä luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi sopiva lista.
Vaalikone avataan äänestäjille 8.10.2018.
Vaalikoneessa voit tutustua ehdokkaiden mielipiteisiin monilta seurakuntaelämän alueilta.

Tänäkin vuonna äänelläsi on
merkitystä. Seurakunta ansaitsee hyvät ja aktiiviset vaikuttajat ja päättäjät.
> Lisätietoa vaaleista löydät verkkosivuilta:
www.seurakuntavaalit.fi.

Aikuistyön tapahtumia
• La 22.9. klo 15-17 Israel-konferenssin

vastuunkantajille Paloniemessä kiitos- ja
palautetapahtuma.
• Su 30.9. klo 11.30 Herättäjä-Yhdistyksen
järjestämät kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat srk-keskuksessa. Klo 13-16 Mikkelinpäivän markkinat Ikolan pappilan alueella.
• Pe 5.10. Israel-ilta Ikolan pappilassa. Victor Blom, messiaaninen vironjuutalainen
kertoo lähetystyöstä.
• Su 7.10 klo 18 Kuhmo Rukoilee -ilta Ikolan pappilassa.
• Rukouksen voima 6.-7.10. Evankeliset
Mariasisaret – rukouspäivät Kuhmossa.
Seurakuntakeskuksessa: La 6.10. klo 13
Rukouksen voima, raamattutunti, klo 14
kahvi, välipalaa, klo 14.30 kuvia ja kerrontaa järvien maan Kaanaasta, klo 15.15 Jumalan ystävä, raamattutunti, klo 16 Suuri
Hän on, laulua ja ylistystä. Su 7.10. messun jälkeen srk-keskuksessa kirkkokahvit
ja seurat, mukana Heikon ihmisen lauluryhmä.
• Suomen Raamattuopiston ilta klo 18 sun-

nuntaisin 16.9. ja 11.11. Kuhmon kirkossa
– huom. su 14.10. klo 18 Ikolan pappilassa.
• Kohtaamisen illat klo 17 sunnuntaisin:
23.9, 4.11 ja 25.11. Ikolan pappilassa.
• Kansanlähetyksen illat: 21.9. ja 19.10. klo
18 srk-keskuksessa sekä syyspäivät pe-la
16.-17.11.
• La 3.11. klo 10 Kuhmon kirkossa messu,
talouspäällikön ja diakonin virkaan siunaaminen sekä seurakunnan juhla srk-keskuksessa.

Rippikoulut 2019
Leiririppikoulu
3.-9.6.
Leiririppikoulu
12.-18.6.
Kaupunkirippikoulu 25.-31.7.
Tarkemmin rippikouluinfoissa syyskuun lopulla.

Sanan ja
Rukouksen ilta
Ke 19.9. klo 18
Kuhmon kirkossa
Esirukoilija: Oiva Salli
Tervetuloa!

Diakoniatyön
tapahtumia
• Ke 19.9. klo 12 eläkeläisten kerho srk-

keskuksen salissa.
• Ke 10.10. klo 10 vanhusten viikon viikkomessu Kuhmon kirkossa, kirkkokahvit ja
lauluhetki.
• Ke 17.10. klo 12 eläkeläisten kerho srkkeskuksen salissa.
• Su 21.10. klo 10 omaishoitajien rovastikunnallinen kirkkopyhä Kuhmon kirkossa,
lounas ja päiväjuhla srk-keskuksessa.
• La 27.10. rovastikunnallinen vapaaehtoistyön koulutus Joutenlammen leirikeskuksessa, Kajaanissa.

• Ke 31.10. klo 18 kylätoimikuntien yhteys-

henkilöiden ja lähetyksen vapaaehtoisten
yhteysilta Ikolan pappilassa.
• Ti 13.11. klo 12 lähimmäispalvelunryhmän kokoontuminen srk-keskuksen salissa.
• Ke 14.11. klo 12 eläkeläisten kerho srkkeskuksen salissa.
• To 22.11. klo 9-15 eläkeläisten virkistyspäivä Lentiiran kirkossa.
Uusi diakonian viranhaltija, diakonissa Anu
Haverinen aloittaa työt 15.10.2018.

Toimintaa varhaisnuorille
Varhaisnuorten kerhotoiminta on alkanut.
Toiminnasta voi kysyä lisätietoa
jouko.malinen@evl.fi, p. 044 738 4312.
Eräkerhot kokoontuvat srk-keskuksen
Siivellä (Kirkkotie 6-8, terveyskeskuksen
puoleinen ovi).
Kerhoissa tehdään pieniä retkiä, tutustutaan luontoon ja opetellaan monenlaisia
asioita. Vapaa pääsy.
• 1-3 -luokkalaiset keskiviikkoisin klo 15.
Huom. ei kerhoa 24.10. ja syyskauden viimeinen kerho 19.12.
• 4-6 -luokkalaiset keskiviikkoisin klo 17.
Huom. ei kerhoa 24.10. ja syyskauden viimeinen kerho 19.12.
• 7-9 -luokkalaiset torstaisin klo 18.
Huom. ei kerhoa 25.10. ja 6.12. Syyskauden viimeinen kerho 20.12.
Pelikerhot kokoontuvat Oppimiskeskuksen liikuntasalissa
(Piilolantie 47). Vapaa pääsy. Huom. ei kerhoa 25.10. ja 6.12.
Syyskauden viimeinen kerho 20.12.
• 1-3 -luokkalaiset torstaisin klo 15-16
(kerhossa pelataan jalkapalloa ilman kenkiä)
• 4-7 -luokkalaiset torstaisin klo 16.30-17.30
(kerhossa pelataan sählyä omilla mailoilla).
Donkkis Big Night -toiminnallinen ilta kouluikäisille (1.lk alk.) pe 28.9. klo 17-18.40 srkkeskuksen salissa (Kirkkotie 6-8, pääovi). Illan ohjelma sisältää opetusta, musiikkia, nukketeatteria ja toimintapisteitä sekä pientä tarjoilua. Lähetyslippaaseen voi tuoda kolikon
Jouni ja Jonna Haverisen perheen hyväksi. Illan päätteeksi toimintapisteisiin osallistuneitten kesken pieniä palkintoja. Vapaa pääsy. Vapaaehtoisia tarvitaan.
Syksyn Donkkikset klo 17-18.40 perjantaisin: 28.9., 2.11., 30.11., 21.12.

Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön
syksyn toimintaa
Koko perheen Mikkelinpäivään liittyvä lastentapahtuma ”enkelipyhis”
ke 26.9. klo 17.30 Kuhmon kirkossa.
Mikkelinpäivä 30.9. klo
10 perhekirkko Kuhmon
kirkossa.
Isien ja lasten yhteinen
ilta ke 7.11. klo 17.30 Piilolan srk-kodilla (Karhunpolku 2N). Mukana kuhmolaisia kalastusharrastajia.
Kastelintu-vauvakirkko
su 11.11. klo 15 Kuhmon
kirkossa. Tilaisuudessa
jaetaan kuluneen vuoden
aikana puuhun ripustetut
kastepuun linnut perheisiin.
Lasten oikeuksien pyhis-tapahtuma 17.11.
klo 17.30 Kuhmon kirkossa.
Päiväkerhoissa on tilaa. Kerhoihin ovat
tervetulleita lapset 3-vuotiaasta alkaen.
Ilmoittautumiset: p. 044 738 4308 tai
tarja.koistinen@evl.fi.
Perhekerho kokoontuu tiistaisin klo
9.30-11 Piilolan srk-kodilla (Karhunpolku

2N). Perhekerhoon ei
tarvitse ilmoittautua.
Haluatko seurata lapsityön ajankohtaisia
tiedotuksia facebookissa? Liity ryhmään:
”Kuhmon seurakunnan
lapsityö”. Ryhmä on
tarkoitettu kaikille kuhmolaisille perheille.
Pyhäkoulu kokoontuu
Kuhmon kirkon keittiössä sunnuntaisin klo
10 jumalanpalveluksen aikana. Pyhäkoulu
on maksuton ja tarkoitettu kaikenikäisille lapsille. Pyhäkoulun opettajina toimii seurakunnan jäseniä. Lisätietoja
johtava lastenohjaaja
Tarja Koistinen p. 044
738 4308. Huom. ei pyhäkoulua 30.9., 21.10. ja 2.12.
Lapsiarkki-toiminta on alkanut. Kokoontuminen Piilolassa klo 16.30-19.
Toimintaan voi tulla mukaan myös kesken kaudenkin. Tiedustelut/ilmoittautumiset: tarja.koistinen@evl.fi tai p. 044
738 4308.
> Lue lisää lapsiarkista: www.lapsiarkki.fi.

Tule mukaan
kuorotoimintaan!
Kuorot kokoontuvat srk-keskuksen salissa:
- Virsikuoro maanantaisin klo 17,
kuoronjohtaja Mauri Kuula
p. 040 728 8047
- Kirkkokuoro tiistaisin klo 16,
kuoronjohtaja Martti Väisänen
p. 044 339 0648
- Löytäjät-kuoro torstaisin klo 16,
kuoronjohtaja Dmitrii Gogolev
p. 044 738 4307

Kirkon kuvapankki/Teemu Junkkaala

Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkotie 6-8, 88900 KUHMO Kotisivu:
Puh. (08) 617 2371
www.kuhmonseurakunta.fi

