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Perjantaina 23. maaliskuuta 2018

Kuulumisia
Vienan Karjalasta

K

to 10.5. klo 11.30-14.00
Kuhmon kirkon piha-alueella
Tervetuloa yhdistykset messun jälkeen kirkon piha-alueelle:
myymään pieniä ruoka-annoksia
pitämään toimintapisteitä tai kilpailuja
Varaa myyntipaikkasi ke 2.5. mennessä
lähetyssihteeriltä puh. 044 738 4317.
Lisätietoa tapahtumasta myöhemmin.

Emäntä Sura, Kerttu ja Eila, suntio Vihtori Tiksan kirkon edessä.

luksen jälkeen, hän sanoi ”nu ladno”
eli ”olkoon menneeksi”.
Lietmajärven jumalanpalvelus oli
uudessa paikassa. Monta vuotta vastaanottava mummo, Helmi, kuoli
helmikuussa ja toinen jäsen Lilja
kutsui luokseen. Kalevalan kirkossa
naiset olivat rauhassa ja Kostamuksessa Kerttu luki jopa pikku saarnan.
Kylmänä helmikuuna otti Herra
pois maailmasta myös Jyskyjärven
Marian, joka oli niin kuin evankeliumin Maria, kotikirkon emäntä.
Kaksi vuotta ennen kuoli hänen äitinsä Katri, joka oli kirkonpalvelijana vielä 90-luvulla. Ikuinen valo

heille loistaa nyt.
Kevät on muutoksien aikaa. Tiet
huonontuvat. Suomi siirtää kellot kesäaikaan. Venäjällä on kesäaika koko
vuosi. Herran Sana pysyy täällä ja
siellä riippumatta kellojen siirtämisestä. Jumalan Sana yhdistää ihmisiä
eri maista ja eri kultuureista. Kerran
kaikki rajat poistuvat ja olemme yksi
kansa, jos vain olemme uskossa loppuun asti.
Siunattua Pääsiäistä!
Andrei Tuhkanen
Vienan Karjalan työn pastori

Kirkkautta kohti!

Löytöretki Heprealaiskirjeeseen
Kuhmon srk-keskuksessa la-su 14.-15.4.
Lauantai 14.4.
Klo 13 Ylivertainen Kristus!
14.30
kahvit
15
Kuinka löydän levon?
16.30
rukousilta Lujaan luottamukseen

Heprealaiskirje suuntaa katseemme
Kristukseen rohkaisten meitä uskon tiellä.
Raamatun aarteita avaamassa
ja rukoukseen johdattamassa
Kari ja Mari Valkonen.
Tervetuloa löytöretkelle
armoon ja totuuteen!
Kuhmon seurakunta		
Agricola-opintokeskus

HELAHULINAT

Sunnuntai 15.4.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa
11.30
kirkkokahvit
12
Kuinka pääsen perille?

HAUDANHOITOHINNAT
VUONNA 2018
ARKKUHAUTA-ALUEIDEN HOITOHINNAT
Ensimmäisen hautapaikan hoito kahdella kukalla 67 €, seuraavat hautapaikat 18 € hautapaikalta sisältäen lisäkukan.
HOITOAIKA

1 HP

2 HP

Kesä
5 vuotta
10 vuotta

67 €
341 €
758 €

85 €
433 €
962 €

3 HP

4 HP

5 HP

103 € 121 € 139 €
524 € 616 € 708 €
1166 € 1370 € 1573 €

METSÄHAUTAUSMAA ja UURNAOSASTOT
Ensimmäisen hautapaikan hoito kahdella kukalla 41 €,
seuraavat hautapaikat 12 € hautapaikalta sisältäen lisäkukan.
HOITOAIKA 1 HP
Kesä
41 €
5 vuotta
209 €
10 vuotta
464 €

2 HP
53 €
270 €
600 €

HOITOKERTOIMET
5 vuotta 5,09
10 vuotta 11,32

Leikkaa talteen

evät tuo muutoksia elämään: aurinkoa ja lämpöä
lisääntyy. Paasto jatkuu
vielä Jeesuksen voiton juhlaan, pääsiäiseen saakka. Tänä vuonna pääsiäisjuhlan viettämisessä luterilaisilla
on pieni ero ortodoksien kanssa. Ortodoksivenäläiset viettävät sen 8.
huhtikuuta (Venäjän ortodoksikirkolla on oma kalenteri). Luterilaiset
seurakunnat Vienan Karjalassa iloitsevat Kristuksen ylösnousemuksesta
yhtä aikaa suomalaisten kanssa, eli
1. huhtikuuta.
Pääsiäisen ajan juhlajumalanpalveluksia, joissa olen mukana, pidetään Vienan Karjalan seurakunnissa
seitsemässä paikassa peräkkäin: 31.
maaliskuuta alkaen 2. huhtikuuta
saakka.
Mujejärven uusi kirkkoherra Vladimir Jakusov palvelee pääsiäisjuhlana omassa seurakunnassa, eli Vienan Kemissä, missä hän asuu. Uusi
karismaattinen ja kovaääninen kirkkoherra on outo mies monille seurakunnassa. ”Oi jos tulisi Suomesta
vanha Vienan työn ystävä” – huokailee aina joku Tiksassa tai Mujejärvellä, muistaen vanhaa aikaa. Mutta
Venäjällä tarvitaan ”hengellisen
työn” viisumi palvelutyötä varten.
Minun tilanne on paljon parempi;
koska minulla on kaksi passia – Venäjän ja Suomen, en tarvitse lainkaan viisumia.
Kuitenkin rohkeat naiset Suomussalmelta, Kerttu ja Eila lähtivät minun kyydissä tapaamaan vanhoja
ystäviä Vienassa 2.-4.3. Kiitos Taivaalliselle Isälle - matka meni hyvin.
Tiksan kirkkoon tarkastaja ei tullut.
Mujejärvellä tarkastaja tuli, mutta
kun sai tiedon, että naiset eivät tee
mitään seurakunnassa, ovat yötä
eräässä kodissa ja lisäksi että lähtevät pois kylästä heti jumalanpalve-

Hauta-alueen kunnostus tilaustyönä ensimmäiseltä hautapaikalta 62 € ja seuraavilta 15 € / hautapaikka.
Alle metrin levyisen hautamuistomerkin oikaisuhinta
vuonna 2018 on 50 €. Suurempien muistomerkkien ja tyynykivien oikaisusta laskutetaan tapauskohtaisesti työmenekin tai sopimuksen mukaan. Tuntiveloitushinta on 20 €.

Seurakuntavaalit 2018 –
Syksyllä 2018 on jälleen seurakuntavaalien aika. Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Tämän vuoden yleisenä
vaaliteemana on # minun kirkkoni. Vaaleissa valitaan kirkkovaltuusto, joka on seurakunnan ylin päättävä elin. Valtuusto valitsee myöhemmin kirkkoneuvoston ja eri työalojen johtokunnat.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11. ja varsinainen vaalipäivä on 18.11. Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.
Kts lisätietoa seurakuntavaaleista www.seurakuntavaalit.fi.

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

