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Väritystehtävä

Nuori seurakunta kokoontuu:

L

auantaina 31.3.
klo 21 Kuhmon
kirkossa järjestetään ennen pääsiäisyön messun alkua messuetkot eli ennakkotapahtuma, jolloin on
mahdollisuus syventyä pääsiäisen sanomaan lyhyen
keskustelevan opetushetken
aikana, haukata pientä purtavaa ja tarjoutua yömessun
palvelutehtäviin. Soittotaitoiset voivat ottaa mukaan
oman instrumenttinsa.
Tule mukaan Jeesuksen
seuraajien jalanjäljissä aistimaan tyhjän haudan ihmettä

aaliskuun ensimmäisenä
päivänä puhelimeen tulvi
”hyvää kevään ensimmäistä päivää”-viestejä. Itse olin kevään
saapumisesta iloinnut jo pari viikkoa,
kun ei ollut lämpötila enää -40C kylmemmälle puolelle laskenut. Ulkoliikuntakausikin tästä pikkuhiljaa alkaa,
kun päivisin lämpötila on -20 ja -30C
välimaastossa. Kohta jäät ovat tupaten
täynnä luistelijoita, hiihtäjät valtaavat
ladut, ja laskettelijat matkaavat kaupungin ulkopuolella oleviin rinteisiin.
Itse pysyttelen enimmäkseen sisäliikunnassa, mutta joskus tulee vuokrattua sukset tai luistimet tunniksi tai pariksi. Luistelukausi on varsin lyhyt, jo
huhtikuun alussa on talviliikuntakauden viimehetket käsillä, siksi paikalliset eivät tuhlaa hetkeäkään ottaakseen
tästä vuoden ajasta kaiken ilon irti.

ja valmistaudu yhdessä muiden kristittyjen kanssa kuulemaan pääsiäisen suurta ilosanomaa. Suunnattu erityisesti
nuorille ja nuorille aikuisille.
Odottelemme teitä mukaan!
Riikka, Jaakko ja Jouko

Tule mukaan messuetkoille
ja osallistu klo 23 alkavan
pääsiäisen yömessun palvelutehtäviin. Kuva: Sanna Krook

kon parkkipaikalle (kellotapulin
puolelle) klo 17.30 ja siitä jatkamme kävellen tai pyöräillen
pappilan pihaan.
✦ Viikolla 21 kerhotoiminta jää
kesätauolle.
✦ 4-vuotiaiden syntymäpäivät ke 13.6. alk. klo 18 Kuhmotalolla, Kahvila Juttuassa.
✦ Lasten kesäleirit viikolla 24
ja 25. Tarkempia tietoja toukokuussa.
Vapaita 3-5 -vuotiaiden päiväkerhopaikkoja voi tiedustella
puh. 044 738 4308 tai emilia.
pulkkinen@evl.fi.

Liikunnan lisäksi käyn harrastusmielessä munniharppusoittotunneilla.
Olen myös innostunut ruoanlaitosta
nyt, kun torakat eivät tule enää päivittäin vierailulle. Usein keittelen esimerkiksi puolukkaruispuuroa torilta
haetuista puolukoista. Puolukkametsään en vielä ole ehtinyt. Kaasu-uunin kanssa on ollut opettelua. Alussa
poltin kaikki paistokset pohjasta, nyt
olen oppinut pienentämään liekkiä ja
pidentämään paistoaikaa. Kiinalaisilta, joita täällä myös asustelee paljon, olen oppinut, että kananmunaa
pannulla valmistaessa erinomaisen
maukas lopputulos syntyy, kun joukkoon sekoittaa paloiteltua tomaattia ja
valkosipulia.

Hevosen kasvattajan
elämää

Kaikille avoin seurakunnan
perhekerho tiistaisin klo 9.3011.00 Piilolan srk-kodilla (Karhunpolku 2 N). Ohjelmassa yhdessäoloa, pientä aamupalaa,
hartaus, askartelua yms.
Lapsi-arkki -toiminta yksin
arkea pyörittävien vanhempien perheille joka kolmas
keskiviikko Piilolan srk-kodilla
(Karhunpolku 2 N). Lisätiedot ja
ilmoittautumiset puh. 044 738
4308 Emilia Pulkkinen. Katso lisätietoa toiminnasta www.lapsiarkki.fi.
Pyhä-Pyhis kirkon keittiössä
sunnuntaisin klo 10.00 alkaen
jumalanpalveluksen aikana kaikenikäisille lapsille. Sunnuntaisin, jolloin on lapsiperheiden
kirkko tai muut tapahtuma ei
pyhis kokoonnu.

Kuva: Aarne Ormio

KONFIRMAATIOPÄIVÄT
Kuhmon
kirkossa:
Päivärippikoulu su 10.6. klo 10.
Kesärippikoulu la 30.6. klo 13.

Diakoniatyön tapahtumat
• ke 11.4. klo 12 eläkeläis-

Itä-Siperiassa on luistelukausi varsin lyhyt, sillä jo huhtikuun alussa alkaa talviliikuntakausi päättyä. Kuvat: Jussi Valkeajoki

Monenlaista
uuden oppimista
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✦ Palmusunnuntai 25.3. klo
10 perhemessu Kuhmon kirkossa.
✦ Ti 27.3. klo 18 pääsiäisnäytelmä Ristin tiellä (kesto noin
40 min.) Kuhmon kirkossa.
✦ Viikolla 13 Pääsiäispolku
päiväkerholaisille Piilolan srkkodilla (Karhunpolku 2 N).
✦ Ke 4.4. klo 17 isä-lapsi ilta
Piilolan srk-kodilla (Karhunpolku 2 N). Illan ohjelmassa
mm. leikkejä, pelejä, hartaus ja
pientä tarjoilua.
✦ Su 22.4. Vauvakirkko Kuhmon kirkossa.
✦ Ke 25.4. klo 17 alk. lapsiperheiden Kevätpyhis-ilta Petolassa.
✦ Helatorstai 10.5. klo 10 perhekirkko Kuhmon kirkossa ja
helahulinat kirkonmäellä: ilmapalloja, kasvomaalausta yms.
✦ To 24.5. Me mennään pyörällä kirkkoon - kevätkirkko
klo 18 Ikolan pappilan pihassa.
Kokoontuminen Kuhmon kir-

Elämää Itä-Siperiassa

M

Mitkä ihmeen
”messuetkot”?

Tule huhtikuussa mukaan toimintapäivään ja tee oma värikoukku.
Kesäkuun alussa järjestetään värikoukku-ongintatapahtuma/kilpailu,
johon voit osallistua.

Toimintaa varhaisnuorille
Seurakunta, 4H ja Vieksin Erä järjestävät yhteisen toimintapäivän, jossa omatoimisesti valmistetaan värikoukku ja uistin.
Tarjolla nuotiomakkaraa, sämpylää, pullaa, mehua. Kumpaankin päivään voidaan ottaa max. 15 lasta ja nuorta. Ei osallistumismaksua. Ilmoittautumiset: 4H puh 040 734 6797, värikoukkupäivään viim. pe 29.3. ja uistinpäivään viim. pe 13.4.
• Värikoukun valmistuspäivä
srk-keskuksen Siivellä la 7.4.
klo 10-15.
• Uistimen valmistuspäivä
srk-keskuksen Siivellä la 21.4. klo 10-15.
Kevätretki SuperParkkiin Vuokattiin la 5.5. Retki on tarkoitettu 1.-9. luokkalaisille. Retken hinta n. 20 €. Sisältää pääsylipun, aterian ja bussikuljetuksen. Ilmoittautumiset viim. pe
20.4. Jouko Malinen, puh 044 738 4312.
Tulossa kesällä:
Värikoukku-ongintatapahtuma/kilpailu 7-15-vuotiaille
Maakunnan rannassa ti 19.6. klo 10-12. Voittajat palkitaan
ja kaikki ovat mukana arpajaispalkinnoissa. Omat retkieväät/
makkarat mukaan. Tiedustelut: Jouko Malinen, puh. 044 738
4312.
Varhaisnuorten yöleiri 3-4 päivää viikolla 30.
Tiedustelut: Jouko Malinen, puh. 044 738 4312.
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Päivisin hion venäjän taitoani kielikoekuntoon ja yritän myös takoa sahan kieltä päähäni. Sanontojen sananmukaiset käännökset ihmetyttävät. Säästä puhuttaessa kuvaillaan
taivasta, esimerkiksi pakastuessa taivas kylmenee. Vihreää ja sinistä tarkoittava sana on sama, tarvittaessa
lisätään eteen ”ruoho” tai ”taivas”
selventämään, kummasta väristä on
kyse. Olen yrittänyt päästä ruskean
värin käsitteestä selville. Jos sinistä ja
vihreää varten on vain yksi sana, ruskeaa varten ainakin kolme. Yksi tarkoittaa lehmän ruskeaa, toinen jonkin
linnun väriä ja kolmas vielä jotain aivan muuta. Välillä menen harjoittelemaan kielitaitoa elokuviin. Dokumentti, joka kuvasi hevosen kasvatta-

ten kerho srk-keskuksen
salissa
• ti 17.4. klo 12 lähimmäispalveluryhmän kokoontuminen Honkalinnassa
• ke 25.4. klo 9.30-14
omaishoitajien virkistyspäivä srk-keskuksessa
• ti 8.5. klo 9-15.30 näkövammaisten virkistyspäivä
Sotkamon Rytilahdessa
• ti 15.5. klo 10.30 alkaen
lähimmäispalveluryhmän
retki Hyrynsalmelle
• ke 16.5. klo 12 eläkeläisten kerho srk-keskuksen
salissa
• su 3.6. klo 10 syöpäpotilaiden yhteyspäivä Ristijärvellä

• ke 6.6. klo 9-14 mielen-

terveyskuntoutujien virkistyspäivä Lentiiran kylätalolla
• su 10.6. klo 10 rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä Kainuun opistolla
• ke 8.8. klo 9-15 ikäihmisten virkistyspäivä Lentiiran
kirkossa
• ke 22.8. omaishoitajien
virkistyspäivä Lentiiran kirkossa

Yhteisvastuukeräyksen
tilaisuuksia:
Torin ”pakastealtaalta” löytyy monenlaisia elintarvikkeita ruoanlaittoon.

jan elämää ympäri vuoden oli varsin
mielenkiintoinen. Moni kaupunkilainenkin omistaa tamman, vaikkei ole
sitä koskaan nähnyt. He tietävät hevosensa olevan edelleen elossa, kun
saavat vuosittain varsan lihaa. Joskus
he toki tekevät päätöksen jättää varsa
eloon kasvamaan, että jatkossakin saisivat varsan lihaa.

Taivaan Isä ymmärtää
kielten moninaisuuden
Sahan kieli ja kulttuuri on tullut entistä tutummaksi, kun pieneen seurakuntaamme mukaan on tullut myös
äidinkielenään sahaa puhuvia. Kuinka
tärkeää onkaan, että jokainen saa
kuulla Jumalan Sanaa omalla kielellään niinpä evankeliumin teksti on
jo jonkin aikaa luettu kahdella kielellä. Olemme myös alkaneet laulaa
toisinaan sahan kielellä. Inkerin kirkon virsikirjassa olevaan virteen ”Oi
Herra suuri, Luoja maan ja taivaan”
löytyi sanat myös sahan kielellä. Kyllähän siinä alussa tahtoi mennä kieli
solmuun, mutta onneksi on tuttu sävel. Kielten moninaisuutta pääsee ih-

mettelemään myös esirukoushetkessä.
Jokainen seurakuntalainen vuorollaan
kantaa vastuuta esirukouksesta kooten
yhteiset rukousaiheet ja rukoillen äidinkielellään. Koska rukousaiheet kerätään yhdessä, kaikki tietävät, minkä
asioiden puolesta rukoillaan, vaikka
kyseistä kieltä ei ymmärtäisi. Jumala
onneksi ymmärtää kaikkia kieliä, niin
venäjää, sahaa, suomea, kiinaa kuin
muitakin kieliä, joilla kannamme toinen toisiamme ja yhteisiä asioita Taivaan Isämme eteen.
Eeria Niemi,
Itä-Siperia

♥ La 24.3. klo 9-13 Yhteisvastuu-liikekeräys Koulukadun
S-Marketissa ja K-Heikurassa.
♥ To 10.5. klo 11.30-14.00 helahulinat Kuhmon kirkon
piha-alueella, mukana mm. yhdistyksiä tuotteita ja syötävää
myymässä, joiden tuotosta 10% Yhteisvastuukeräykseen.
Ilmapalloja, kasvomaalausta, arpoja.
♥ Ke 16.5. klo 18 Yhteisvastuu-kiitoskahvit kerääjille,
talkoolaisille ja lahjoittajille srk-keskuksella.
♥ Su 20.5. klo 15 kuorojen yhteiskonsertti Kuhmon kirkossa.
♥ Pe 25.5. klo 10 alk. torilla myytävänä kahvia, munkkeja
ja hernekeittoa (myös omiin astioihin). Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

JEESUKSEN KUOLINHETKEN
MUISTOMUSIIKKI
G.B. Pergolesi: Stabat Mater
Pitkäperjantaina 30.3. klo 15.00
Kuhmon kirkossa

Lähetys- ja aikuistyön tilaisuuksia keväällä
✿

Tiistaisin klo 9-10 lähetystyön esirukouspiiri Lähetyssopessa.
✿ Lähetystyön hyväksi myydään torilla keittoa ja leivonnaisia. Seuraa Kuhmolaisen ilmoittelua.
✿ Miesten raamattupiiri kokoontuu klo keskiviikkoisin (parittomilla viikoilla) Lähetyssopessa.
✿ Naisten raamattupiiri kokoontuu maanantaisin klo 18 Lähetyssopessa.
Huom. Lähetyssoppeen käynti
srk-keskuksen sisäpihan kautta.
✿ Työikäisten naisten raamattu- ja keskustelupiiri kokoontuu maanantaisin klo 18 Piilolan srk-kodilla Karhunpolku 2
N. Lisätietoja, p. 044 738 4317.
✿ La 24.3. klo 17 lähetysilta
srk-keskuksessa. Mitä kuuluu

Odessaan ja Ukrainaan? Pastorit Vitally Zacharencho ja Feodor
Gerasimov.

✿

Su 25.3. jumalanpalveluksen
jälkeen srk-keskuksessa kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. Elina
(os.Karppinen)ja Tapio Tuononen kertovat vierailustaan Mirjami Uusitalon luona sekä Abiotin
häistä. Kahviraha Etiopian työn
hyväksi.
✿ Ke 28.3. klo 10-13 Lähetyssopessa pääsiäisenajan herkkutorikahvila. Tervetuloa ostoksille
ja kahvittelemaan.
✿ 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, 044
738 4317.
✿ Ma 30.4. klo 10 alkaen torilla
myytävänä simaa ja munkkeja
lähetystyön hyväksi.

Stabat Mater on katolinen hymni
1200-luvulta, joka käsittelee
Marian kärsimystä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikana.
Nimi on lyhenne ensimmäisen rivin sanoista
Stabat mater dolorosa (”Seisoi äiti tuskissaan”).
Esiintyjät: Emma Mustaniemi, sopraano, Johanna Fiskaali, altto
Maria Mattila, sello, Johanna Simonen, urut

Konsertteja keväällä:
Sunnuntai 15.4. klo 15.00 srk-keskuksessa
Uudet virret tutuksi -yhteislaulutuokio
Torstai 10.5. klo 13.00 Kuhmon kirkossa
urkukonsertti, kaksi pietarilaista urkuria esiintyy
Sunnuntai 20.5. klo 15.00
kuorojen kevätkonsertti Kuhmon kirkossa

