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Välitä lähimmäisistäsi ja osallistu yhteisvastuukeräykseen
– avullasi torjutaan nälkää ja köyhyyttä! ❅ ❅

N

Nälkä on tuttu vieras sekä
Suomessa että ulkomailla.
Vaikka yltäkylläisyyden keskellä
on vaikea uskoa oikean nälän olemassaoloon, niin silti yli 800 miljoonaa ihmistä maailmassa on
vailla ravintoa. Suomalaisessa nälässä ei niinkään ole kyse suoranaisesta ruoan puutteesta, vaan byrokratialoukkujen, äkillisten elämänkriisien, onnettomuuksien,
sairauksien tai ylivelkaantumisen
aiheuttamista tilanteista. Tällöin
ihminen joutuu tekemään pakon
sanelemia valintoja siitä mihin hän
vähäiset rahansa ja voimansa käyttää.

Köyhyys
Köyhyys jaetaan yleensä äärimmäiseen ja suhteelliseen köyhyyteen. Äärimmäinen köyhyys on
yleisintä kehitysmaissa. Se on tila,
jossa eivät täyty ravinnon, vaatetuksen ja asumisen perusedellytykset. Suhteellinen köyhyys on
yksilön tai ryhmän selkeää huonoosaisuutta verrattuna muun väestön keskimääräiseen elintasoon tai
elintapaan. Suhteellisessa köyhyydessä elävät joutuvat kamppailemaan elääkseen normaalia elämää

Ulkomaan kohde
Pakolaiset
kuljetetaan
Ugandan ja
Etelä-Sudanin rajalta
vastaanottokeskuksiin
kuormaautoilla.
Kuva: Tatu
Blomqvist.

ja pystyäkseen osallistumaan yhteiskunnan taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin toimintoihin.
Suomessa puhutaan yleensä köyhyyden sijaan köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla elävistä ihmisistä. Ongelmilla, jotka aiheuttavat
köyhyyttä on taipumus kasaantua
siten, että yhdellä ihmisellä on useampi kuin yksi elämistä vaikeuttava, köyhdyttävä ongelma.

Keräystuoton käyttö
kotimaassa
Keräystuotosta ohjataan 20%
Kirkon diakoniarahastolle, josta

myönnetään noin 2000-4000 euron suuruisia kertaluontoisia avustuksia kohtuuttomiin vaikeuksiin
yllättävän elämäntilanteen myötä
joutuneille. Tätä avustustoimintaa tehdään yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden
kanssa. Nämä avustukset kohdennetaan lähinnä välttämättömiin
hankintoihin tai laskujen maksuun.
Tänä vuonna keräystuotolla tuetaan myös paikallisseurakunnissa
tehtävää pienempi muotoista diakoniatyön avustustoimintaa, jolle
ohjataan 20% keräystuotosta. Paikallisseurakuntien diakoniatyön

Valoa
talvitaivaalla

Ma 5.2. klo 9 lähetystyön vapaaehtoisille
kevään soppi/torikokous. Tervetuloa
Lähetyssoppeen suunnittelemaan
kevään toimintaa.
Su 18.2. klo 18 Sanan ja rukouksen
ilta Kuhmon kirkossa. Illan aiheena Uusi
elämä. Mukana mm. Jari Niva ja Heikon
ihmisen lauluryhmä, musiikki, Pentti Hiltunen puhe.
Kansanlähetyksen talvipäivät 23. –
25.2. Kuhmossa, teemana Rukous ja
Usko. Pe 23.2. klo 18 Suomi rukoilee -ilta
srk-keskuksessa. La 24.2. klo 12 – 16
srk-keskuksessa raamattutunteja ja klo 18
Sanan ja rukouksen ilta kirkossa. Su 25.2.
messu kirkossa, srk-keskuksessa kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. Puhujina päivillä:

Keräysvaroilla autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa
hätätilanteissa pahiten kärsineitä
ihmisiä. Pääkohteena oleville
Etelä-Sudanista Ugandaan saapuneille pakolaisille pyritään turvaamaan riittävä ravinto, välttämättömien peruselintarvikkeiden ja
puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon, majoitukseen ja koulun käyntiin. Ulkomaan
kohteen osuus on 60%.
Yhteisvastuun käytännön toteutus on osallisuutta ja yhdessä tekemistä. Pienistä auttamisen puroista kasvaa suuri avunvirta hyvän mielen kera. Tervetuloa lipas-/
listakerääjäksi, tapahtumiin talkoolaiseksi tai vaikkapa arpajaisvoittojen, myyjäistuotteiden tai lounaselintarvikkeiden lahjoittajaksi.
Myyjäispöydälle voi leipoa tuotteita kotonakin. Ole mukana auttamassa ja välitä lähimmäisistäsi!
Yhteydenotot yv-keräyspäällikkö
Marjo Kyllöseen, p. 044 738 4313.

Konsertti Kuhmon kirkossa
su 25.2.201 8 klo 15.00
Kaisa Alasaarela, altto, urut
Mari Karhumaa, sopraano
Anniina Lahti, altto
Reima Hintsala, tenori
Johannes Heikkilä, baritoni, huilu
Auroora Lahti-Hintsala, sopraano, piano
Vanamo Lahti, sopraano, sello

❅

Rippikoulukonfirmaatiopäivät

Vapaa pääsy
Ohjelmamaksu 10€ seurakunnan musiikkityölle

Olet tärkeä
– tule mukaan!

❅

❅

K

Kuhmon kirkossa:
klo 13.
Talvirippikoulu la 17.3.
klo 10.
.6.
10
Päivärippikoulu su
13.
klo
.6.
30
Kesärippikoulu la

❅

Kohtaamisen päivä Kuhmossa 17.2.
ohtaamisen
päivän
teemana on Olet
tärkeä – tule mukaan!
Yhteiskristillinen tapahtuma alkaa la 17.2. Kuhmon kirkossa kello 12.30.
Lastenohjelma alkaa samaan aikaan Kuhmon
seurakuntakeskuksen
siivessä.
Ohjelma:
Klo 13-14.30 Jukka
Jämsén:
Armolahjat
ajassamme ja mukaansa
kutsuva seurakunta.
Klo 14.30-15 Kahvitauko.
Klo 15-17 Jukka Jämsén:
Rukouksen mahdollisuudet ja kuunteleva rukous.
Klo 17-18 ruokailu seurakuntakeskuksessa, vapaaehtoinen maksu.
Klo 18 Ilon ja yhteyden ilta koko perheelle.
Armonia-kuoro esittää

Vilho Harvala Ylivieskasta sekä Heikki
Niemi ja Matti Tiala Kokkolasta.
Miesten päivät ”Miehen perintöosa”
9. – 10.3. Kuhmossa. Lisätietoa ohjelmasta myöhemmin.
Ma 19.3. klo 10 työseurojen kokoontuminen Ikolan pappilan salissa, Peter
Ingman vierailee ja kertoo Viron avustustyöstä. Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet.
Viikonloppu Vuokatinrannassa 27. –
29.4. Teemalla: ”OlenNainen” puhujina
mm. Anne Pohtamo-Hietanen, Aino Viitanen, Sari Savela ja Pirjo Juntunen.
Kimppakyydeistä voi kysellä marja-leena.
suutari@evl.fi, p. 044 738 4317.

#
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avustustoiminnan kautta pyritään
helpottamaan vähävaraisten ihmisten arjessa selviytymistä esimerkiksi ruoka-avun kautta.

Yhteisvastuutapahtumia
Pe 2.2. klo 12 Yv-keräyksen
infotilaisuus srk-keskuksessa.
Su 4.2. klo 10 Yv-keräyksen avaus,
messu Kuhmon kirkossa, jonka jälkeen klo 11 – 13 lounas, myyjäiset
ja arpajaiset srk-keskuksessa,
katso erillinen ilmoitus.
Su 11.2. liukujaiset, klo 10 sanajumalanpalvelus, klo 11 – 14 lounas, kahvila ja erilaista ohjelmaa
srk-keskuksessa ja ympäristössä
Ke 14.2. klo 12 Ystävänpäivän
tapahtuma srk-keskuksessa.
Ohjelmaa, kahvitarjoilu, josta vapaaehtoinen maksu sekä arpajaiset,
katso erillinen ilmoitus
Su 11.3. klo 11 – 13 lounas srkkeskuksessa, tuotto Yv-keräyksen
hyväksi.
To 15.3. klo 14.30 paastonajan
veisuut Lepokynnään salissa. Kahvitarjoilu ja arpajaiset Yv-keräyksen
hyväksi.
La 24.3. klo 9 – 13 Yv-liikekeräys
Koulukadun S-Marketin aulassa.

Diakoniatyön
tilaisuuksia:
Ti 13.3. klo 12 lähimmäispalveluryhmän kokoontuminen srk-keskuksessa
Ke 14.3. klo 12 eläkeläisten kerho
srk-keskuksessa

Lähetys- ja aikuistyön toimintaa keväällä

sa

nen

älkä

leikkaa talteen

ävän
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ailemme
esivänä
äyk-
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ylistysmusiikkia, Jukka
Jämsén puhuu. Puheen
jälkeen on mahdollisuus
kiertää kirkkoon rakennettuja rukousalttareita
ja keskustella sielunhoitajan kanssa.
Sunnuntaina 18.2. Jukka
Jämsén saarnaa kirkossa, Armonia-kuoro avustaa musiikissa. Kirkkokahvit kirkossa.
Ilm. lastenohjelmaan ja
ruokailuun 9.2. mennessä: marja-leena.suutari@evl.fi, 044 738 4317.
Jukka Jämsén toimii
Lapuan
hiippakunnan
hiippakuntasihteerinä
lähetys- ja kansainvälisessä työssä. Hänen toimialaansa kuuluu myös
ekumenia, monikulttuurisuus,
uskontodialogi
sekä ystävyyshiippakunta- ja ystävyysseurakuntatoiminta.

TOIMINTAILTA
7-14 -vuotiaille

-ILTA
DONKKIS BIG NIGHT
tiistaina kerran kuussa
klo 17 – 18.45
srk-keskuksen salissa
ja
Ohjelmassa: • kilpailu
matun
• toimintapisteitä • raa
kselle
opetusta • sentti lähety
it
ttär
nyy
•
aa
ont
arv
•
Voit tuoda jotakin pientä
inaposteltavaa nyyttär
etyspöytään tai kolikon läh
työhön lippaaseen.
et:
Kevään 2018 Donkkiks
ä 15.5.
20.2., 20.3., 17.4. sek

LISÄTIETOJA:
jouko.malinen@evl.fi
tai puh. 044 738 4312
Toimintailtaan
tarvitaan avustajia.
Tule klo 16:30 varaamaan oma tehtäväsi.

❅

Lähetyssopessa
kokoontuvat
piirit:
Lähetystyön esirukouspiiri tiistaisin
klo 9 – 10.
Miesten raamattupiiri keskiviikkoisin
klo 18. Kokoontuminen parittomilla
viikoilla.
Naisten raamattupiiri maanantaisin
klo 18.
Lähetyssoppeen käynti srk-keskuksen
sisäpihan kautta.
Työikäisten naisten raamattu- ja
keskustelupiiri kokoontuu Piilolan
srk-kodilla, Karhunpolku 2 N.
Lisätietoja p. 044 738 4317.

Lapsi- ja perhetyön tilaisuuksia
Pe 2.2. klo 17 – 19 Puutyö Pyhis-ilta Kontion koulun puutyöluokassa. Illan ohjelmassa
puutöitä, hartaushetki ja pientä tarjoilua. Ilta
on tarkoitettu koko perheelle, mutta 6 v. ->
saavat jäädä pyhikseen ilman omaa huoltajaa.
Su 11.2. klo 10 Laskiaissunnuntain perhejumalanpalvelus Kuhmon kirkossa ja laskiaisliukujaiset srk-keskuksella.
Ti 13.2. srk-keskuksen piha-alueella
laskiaistiistain tapahtuma:
klo 9 – 13 lapsiperheille,
perhepäivähoitolapsille ja
lapsiryhmille; hartaus klo
9.30 ja klo 12.30.
klo 13 – 18 kaikille lapsille, nuorille ja perheille.
Tapahtumassa:
• mäenlaskua,
pitkä liukumäki. Omat pulkat ja laskuvälineet mukaan, huom. ei rattikelkkoja.
• toimintapisteitä, pelejä ja leikkejä,
maskotteja, liikkuva ulkohartaus ja
pientä tarjoilua.
Tarjolla lämmintä laskiaisjuomaa ja pientä
purtavaa. Nuotio lämmittää koko päivän
– ota mukaan omat makkarat. Illalla ohjelmassa lisäksi: Tee oma laskiaispulla (200
ensimmäiselle) sekä mäkikilpailu. Tule kävellen – seurakuntakeskuksen parkkipaikka
on tapahtuma-alueena.

Kirkkotie 6-8, 88900 KUHMO
Puh. (08) 617 2371

Vapaita 3 – 5-vuotiaiden päiväkerho paikkoja voi tiedustella p. 044
738 4308, emilia.pulkkinen@evl.fi.
Kaikille avoin perhekerho tiistaisin Piilon srk-kodilla (Karhunpolku
2 N) klo 9.30 – 11.00. Ohjelmassa
yhdessäoloa, pientä aamupalaa,
hartaus, askartelua yms.
6-vuotiaiden (v. 2011 synt.) eskarilaisten oma kerho tiistaisin klo
16-18 Piilolan srk-kodilla (Karhunpolku 2 N). Raamatunkertomuksia
mm. näytellen, piirtäen sekä askartelua, leipomista, leikkiä. Pientä
tarjottavaa. Lisätiedot ja ilm. p. 044
738 4308.
Lapsi-arkki -toiminta
yksin arkea pyörittävien vanhempien
perheille joka kolmas
ke Piilolan srk-kodilla
(Karhunpolku 2 N).
Lisätiedot ja ilm. p. 044 738 4308.
Kts. www.lapsiarkki.fi.
PyhäPyhis kirkon keittiössä sunnuntaisin klo 10 alk. jumalanpalveluksen aikana kaikenikäisille lapsille. Huom. ei kokoontumista: 11.2.,
4.3. ja 25.3.
Vkolla 10 seurakunnan lapsityön
kerhotoiminta on lomalla.

Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kotisivu:
www.kuhmonseurakunta.fi

