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Perjantaina 6. syyskuuta 2019

Tilaisuuksia aikuisille
Unilukkari on kirkonvartija eli suntio,


jonka tehtäviin aikoinaan kuului

kirkossa nukkuvien herättäminen. 

Kuhmon seurakunnan tiedotuslehti 2/2019
Kirkkotie 6-8, puh. (08) 617 2371, www.kuhmonseurakunta.fi

Monet asiat muuttuneet Kuhmossa ja seurakunnassa
olemme oppineet ottamaan asiat vähän
väljemmin, molemmat toteavat.
Nykyisin rippikoulut ovat aivan erilaisia. Ontojärvellä kesäisin kalastava
Jorma kertoo Paloniemen ohi soudellessaan ja äänekästä menoa kuullessaan
miettineensä, minkälaista rippikoulussa
on nykyään.
Kampmanit kuvaavat itseään tavallisiksi seurakuntalaisiksi. He eivät ole
kovin aktiivisia ja käyvät kirkossa lähinnä jouluna ja eri tilaisuuksissa.
Jorma Kampmanin harrastuksiin on
kuulunut 7 – 8 vuotta kuorotoiminta.
Hän on laulanut Löytäjät-kuorossa ja
Ketterien kuorossa. Kuoroharrastuksen
myötä hän on myös esiintynyt kirkossa
eri tilaisuuksissa.
Seurakunnan toimintaa Kampmanit
seuraavat. Jorma on pistänyt merkille,
että esimerkiksi seurakuntakeskuksen
remontti ei onnistunut toivotulla tavalla. Hän miettiikin, löytyykö seurakunnan johdolta ja päättäjiltä aina riittävästi osaamista suurissa hankkeissa.

Minä Jumalan työtoverina -seminaari la 21.9.
klo 13-17 seurakuntakeskuksessa, mukana toiminnanjohtaja Arno Alajoki, Operaatio Mobilisaatiosta. Aiheita mm. Mitä Jumala tekee maailmassa tänään? Oma roolini Jumalan missiossa.
Kansainvälisen työn ajankohtaispäivä la 28.9.
klo 9.30-16 Kainuun opistolla, Mieslahdessa.
Päivä on suunnattu kansainvälisyys- ja lähetystyöstä vastaaville työntekijöille, muille seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille
ja vapaaehtoisille. Ilmoittautuminen 13.9.
mennessä p. 044 738 4301 tai
https://www.kuopionhiippakunta.fi/kalenteri/
ajankohtaispaiva_kainuun-opisto.
Osallistumismaksu: 25 €.
Löytöretki Jesajan kirjaan –
Kari Valkonen seurakuntakeskuksessa la-su 19.-20.10.
Medialähetyksen päivä su 27.10. Mukana Seija Uimonen ja Merja Kauppinen.
Tiistaisin klo 9-10 lähetystyön
esirukouspiiri Lähetyssopessa.

V

uosikymmenien aikana elämä,
tavat ja ilmapiirikin Kuhmossa
on muuttunut. Tänä kesänä 50
vuotta avioliitossa olleet Sylvi ja Jorma
Kampman muistelevat, kuinka vuonna
1956 heidän rippikoulunsa oli aivan
toista kuin nykyään.
– Jo ennen rippikoulua meidän piti
käydä kinkereille kuulusteltavina. Tiettyjen uskontoon liittyvien perusasioiden
piti olla hallinnassa, jotta pääsimme rip-

pikouluun, kertovat Ahovaaran kylällä
syntynyt ja kasvanut Sylvi ja Katermalla varttunut Jorma.
– Hyvä ihme, kuinka silloin kinkereillä jännitti, muistelee Sylvi.
Itse rippikoulussa, juuri uudelleen
käyttöön otetun kirkon yläsalissa opetus
oli tiukkaa. Varsinkin pastori Veikko
Huttunen oli Jorman muistin mukaan
joskus ankarakin.
Syksyllä ja kevättalvella kaksi viik-

Jumalanpalvelukset
koa kestänyt rippikoulu oli aikaa, joka
pidetään syys-lokakuun
on jäänyt molempien mieleen. Tytöt ja
aikana seurakuntakesku
pojat kävivät rippikoulua omissa ryhksessa.
missään. Ikävänä asiana he muistavat,
Kuhmon kirkko otetaa
n
kuinka nuoret olivat kokeneet rippikouuudelleen käyttöön
lun aikaan olevansa syntisiä.
lämmitysremontin jälke
– Onneksi myöhemmin olemme open
py
häinpäivänä, 2. marrask
pineet ajattelemaan asioita ja olemme
uuta
kello 10 alkavassa juh
kokeneet helpotusta. Toki rippikoulu
lamessussa.
opetti tärkeitä myös elämän
perusasiPIZZABUFFA
JA KOKO PERHEEN ESITYS
oita, joita tarvittiin. Vuosien mittaan
HUIMAA TAITURUUTTA
JONGLÖÖRAUSTA,

Yhteisvastuukeräyksen
tuotolla tukea
opiskelijoille
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan käyttöön jäävällä osuudella tuetaan vähävaraisten perheiden nuorten opiskelua. Kuhmon
seurakunnassa Yhteisvastuukeräys tuotti oman seurakunnan hyväksi 2 826 €.
Jos perheessäsi nuori opiskelija tarvitsee taloudellista tukea mm. opiskeluvälineiden hankintaan,
niin ota yhteys diakoniatyötekijöihin lokakuun
4. päivään mennessä. Avustusta ei anneta suoraan
hakijan tilille vaan maksusitoumuksena opiskeluihin liittyviin hankintoihin tai maksamalla opiskeluvälineistä kertyviä laskuja.
Yhteydenotot: Anne Malinen puh. 044 738 4315,
Anu Haverinen puh. 044 738 4314

Kohtaamisen ilta
Ikolan pappilassa
sunnuntaisin klo 17.00

Syksyllä 2019
Minä kristittynä -sarja
15.9. Minä ja muutos
6.10. Minä ja Raamattu
3.11. Minä ja ihmissuhteet
24.11. Minä ja kuolema
8.12. Minä ja lahjat

Illan sisältö:
- alustus illan
aiheesta
- yhteistä rukousta
- laulua
- keskustelua
kahvin/teen ja
iltapalan äärellä
- lapsille omaa
ohjelmaa

TAITEIDEN YÖ 6.9.
Kts. lisää: www.kuhmonseurakunta.fi
ja https://www.kuhmo.fi/tapahtumat

BEATBOXAUSTA, VATSASTAPUHUMISTA

Kaikki tervetuloa!
Samalla kaikkien
kuluvana vuonna
70 vuotta
täyttäneiden/
täyttävien
juhlakonsertti.

Kuva: Herättäjä-Yhdis
tys/
Antti Rintala.

keskiviikkoisin 18.9., 23.10. ja 20.11.

• Omaishoitajien rovastikunnallinen kirkkopyhä Sotkamossa

sunnuntaina 15.9. Lähtö Kuhmon srk-keskuksesta klo 8.50.
Kotiinpaluu klo 15 mennessä. Tied. Anne Malinen p. 044 738 4315.
• Vanhusten viikolla viikkomessu ja kahvitilaisuus: ke 9.10. klo 10 seurakuntakeskuksen salissa ja klo 12.30 Lepokynnään salissa. Lepokynnään viikkomessu
tarkoitettu myös lähialueen asukkaille. Perukan vanhukset voivat tulla taksilla seurakuntakeskukseen tai Lepokynnäälle. Edestakaisesta taksikyydistä omavastuu 5 €.
• Tilaisuus kehitysvammaisille srk-keskuksessa keskiviikkona 16.10. klo 13.
• Lähimmäispalvelun vapaaehtoisten syksyn ensimmäinen kokoontuminen 		
seurakuntakeskuksessa tiistaina 17.9. klo 12-14. Myös uudet toiminnasta 		
kiinnostuneet, tervetuloa! Lisätietoja Anu Haveriselta p. 044 738 4314.

Ystäväksi yksinäiselle
Olisiko sinulla antaa aikaa hänelle, joka ei pysty tai rohkene
lähteä mukaan toisten ihmisten seuraan? Lähellämme on
ihmisiä, jotka syystä tai toisesta jäävät syrjään ja tarvitsisivat vierelle tulevan lähimmäisen. Seurakunnan lähimmäispalvelun kautta on jo vuosien
ajan solmittu ystävyyssuhteita.
Lähimmäispalvelu on yksi tapa
elää todeksi uskoa ja siten toteuttaa lähimmäisenrakkautta.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan niillä lahjoilla ja
osaamisella, jotka heillä on. Vapaaehtoiset saavat tehtäviinsä
työntekijöiden tuen ja ohjauksen.
Lähimmäispalvelussa mu-

tävä, jossa virkistyy myös itse ja
saa sisältöä elämään.
Lähimmäispalvelussa voit
toimia myös ryhmässä. Vierailut hoitolaitoksissa tai erilaiset
talkoot ovat myös toimimista lähimmäisen hyväksi. Tule mukaan ottamaan selvää, mitä
sinä voisit tehdä!
Kuva: Kirkon kuvapankki/
Juuso Westerlund

kana olevat kertovat, että sovitut käytännöt antavat hyvät
puitteet ystävyydelle. Vaitiolovelvollisuus, palkattomuus, tavallisen ihmisen taidoin toiminta
ja tasavertaisuus ovat toiminnan keskeisiä periaatteita. Lähimmäisenä toimiminen on teh-

Lähimmäispalvelun vapaaehtoisten syksyn ensimmäinen kokoontuminen on
seurakuntakeskuksessa
ti 17. syyskuuta klo 12.
Voit ottaa myös puhelimitse
yhteyttä diakonissa
Anu Haveriseen
p. 044 738 4314.
Lämpimästi tervetuloa!

Toimintaa nuorisolle syksyyn
ERÄ- ja TAITOKERHOT 3.-9. -luokkalaisille ja PELIKERHOT 1-7.
-luokkalaisille ovat alkaneet. Eräkerhojen yöretki Ränkänsaareen
syyskuussa.
ISOSKOULUTUS alkaa viikolla 37.
DONKKIS BIG NIGHT -toiminta alkaa viikolla 38. Kokoontumiset kerran
kuukaudessa tiistaisin.
Syksyn UUDET RIPPIKOULULAISET-infokirje postitetaan syyskuussa.
Sata vuotta iloa- varhaisnuorten retki SuperParkkiin 5.10.		
-tapahtuma marraskuussa koululaisille.
Seuraa ilmoituksia. Lisätiedot: jouko.malinen@evl.fi tai p. 044 738 4312.

Tilaisuuksia lapsille ja perheille

• Päiväkerhot kokoontuvat Piilolan kerhotilassa, kukin
ryhmä kokoontuu kahdesti viikossa. Päiväkerhoon lapsi
voi tulla täytettyään 3 vuotta. Ilm. p. 044 738 4308.
• Puuhakerho 6-10 -vuotiaille tiistaisin
klo 15.30-17.30. Lisätiedot p. 044 738 4308.
• Lapsiparkki joka toinen keskiviikko parittomilla viikoilla
klo 15-18. Kts. erillinen ilmoitus. Ennakkoilmoittautuminen.
• Ke 18.9. klo 17 Leivontapyhis Piilolan kerhotilassa, Karhunpolku 2 N.
• Su 29.9. klo 10 Mikkelinpäivän perhekirkko seurakuntakeskuksen salissa.
• Tulossa: Syyslomaviikolla 6-8 -vuotiaiden yökerho. Seuraa myöhempää ilmoittelua.
• Ke 30.10. klo 17 tapahtuma perheille Ikolan pappilassa – ruokaa, puuhapisteet. 		
Toteutetaan yhteistyössä Marttojen kanssa.
• Pe 22.11. klo 17 srk-keskuksella lastenoikeuksien teemaviikon tapahtuma:
Pizzabuffa ja Taika-Petteri esiintyy klo 18. Kts. erillinen ilmoitus. 			
Pizzabuffan hinta 4 €, alle kouluikäiset ilmaiseksi.
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Mutta sitä ei voi kiistää, etteivätkö nämä suuret ajattelijat saisi äidin kämmeniä välillä
hikoamaan. Nelivuotiasta tyydyttävää vastausta kysymykseen ”Miksi Jeesus meni taivaaseen?” en ole vielä tyhjentävästi
osannut muotoilla, vastausta
seuraa aina muutama vielä kinkkisempi jatkokysymys.
Kyseleminen ja yhdessä ihmetteleminen ovat uskossa kasvamisen parhaita lähtökohtia.
Tänä vuonna vietetään varhaisnuorisotyön juhlavuotta teemalla ”100 vuotta iloa”. Nykypäivänä ei ole lainkaan itsestäänselvyys, että lapset saavat
vastauksia uskonasioihin liittyvään tiedonjanoonsa. Yhteistyötä kodin ja seurakunnan välillä on pyrittävä lisäämään kaikin keinoin. Seurakunnallisen
työn piiriin voidaan houkutella
lapsia ja nuoria monin keinoin,

ksutonta.

vaipat). Toiminta on ma

Usko kasvaa kysellen ja ihmetellen

iti, tiedätkö sinä, miten Jumala on päässyt
sinne taivaaseen?” neljävuotias kysyy iltapalapöydässä. Samalla kun pureskelen leipääni,
yritän kuumeisesti keksiä selkokielistä ilmaisua sille, että Jumala on ikiaikainen, aina ollut
ja aina oleva. Ennen kuin enKlo 17 pizzabuffa 4€/henkilö, alle kouluikäiset ilmaiseksi.nätän vastaamaan, hän huikkaa
”Minäpä jo tiedän vastauksen!
Klo 18 Taika-Petteri esiintyy (maksuton)
Nosturilla!” kuusivuotias esitIllan aikana on mahdollisuus myös itse kokeilla jonglööraustatää
ym. pöydän toiselta puolelta:
”Saattoi se olla kurottajakin, tai
lentokone”.
Illan esityksestä vastaa seurakunnissa ja päiväkodeissa vuosia kiertänyt
Kahden pienen pojan keskustelua
kuunnellessani havahdun
teologian maisteri Petteri Hakanen, ”Taika-Petteri”.
siihen, millaista parhaimmillaan voi olla lapsen usko. Ongelmanratkaisukyky on huipussaan, eikä mitkään uskoon ja
ihmeisiin liittyvät haasteet ole
Juhlistamme tällä tapahtumalla lastenoikeuksien päivää ( 20.11.)
liian vaikeita voitettaviksi. JuJuhlistamme tällä tapahtumalla
mala todella näyttäytyy kaikkilastenoikeuksien päivää ( 20.11.)
voipana.

huimaa taituruutta, jonglöörausta, beatboxausta,
vatsastapuhumista
JONGLÖÖRAUSTA,
Klo 17 pizzabuffa
4€/henkilö,
alleklo
kouluikäiset
perjantai-iltana
22.11.
17 alkaen ilmaiseksi.
BEATBOXAUSTA,
VATSASTAPUHUMISTA
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(Kirkkotie
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(maksuton)
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ym.
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klo 17 alkaen
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Illan aikana on mahdollisuus myös itse kokeilla jonglöörausta ym.
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ja vuosia
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seurakunnissa
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kiertänyt
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6-8)
päiväkodeissa
kiertänyt
teologian maisteri
Petterivuosia
Hakanen,
”Taika-Petteri”.
teologian maisteri Petteri Hakanen, ”Taika-Petteri”.

Vapaa pääsy.
Kolehti lähetystyölle.

• Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 12–13.30

PIZZABUFFA
JA PERHEEN ESITYS
PIZZABUFFA
JA KOKO

HUIMAA TAITURUUTTA
KOKO PERHEEN
ESITYS

Kuhmo-talossa
pe 4.10. klo 18.

Diakoniatyön tapahtumia

perjantai-iltana 22.11. klo 17 alkaen
seurakuntakeskuksen salissa (Kirkkotie 6-8)

Toivoa Toivon pojille
-konsertti

Lisätietoa tilaisuuksista seurakunnan verkkosivuilla ja paikallislehdessä.

Martti Huusko,
Kuhmon seurakunnan kirkkovaltuutettu
Monet asiat ja rakennukset ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana. Sylvi ja Jorma Kampman pääsivät ripille vuonna 1956 sota-ajan vaurioiden jälkeen korjatussa Kuhmon kirkossa. Viimeisin kirkon remontti päättyy lokakuun lopussa ja kirkko otetaan uudelleen käyttöön juhlamessussa pyhäinpäivänä, 2. marraskuuta kello 10. Kuva: Martti Huusko

Jaakko Löytty

kyseisen viikon maan

luokseen lapsen, asetti hänet
heidän keskelleen ja sanoi:
”Totisesti: ellette käänny ja
tule lasten kaltaisiksi, te ette
pääse taivasten valtakuntaan.
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen
kaltaiseksi, on suurin taivasten
valtakunnassa. Ja joka minun
nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa
luokseen minut. Mutta jos joku
johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka
uskovat minuun, hänelle olisi
parempi, että hänen kaulaansa
Kyseleminen ja yhdessä ihmetteleminen ovat uskossa kasvamisen parhaita läh- pantaisiin myllynkivi ja hänet
tökohtia. Syyskuun lopussa vietettävä mikkelinpäivä on ollut perinteisesti niin
upotettaisiin meren syvyyteen.”
enkelten kuin lasten pyhä. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio
Ei siis ole aivan sama, mitä
sitä unohtamatta, että Jeesus äiti tai isä leipänsä pureskejos resursseja on riittävästi.
Syyskuun lopussa vietämme nostaa lapsen kaikkien keskelle, lun lomassa vastaa. Sanansa on
punnittava tarkkaan.
jälleen mikkelinpäivää, joka on esimerkiksi.
”Opetuslapset tulivat Jeeperinteisesti ollut niin enkelten
Siunattua syksyä kaikille!
kuin lasten pyhä. Mikkelinpäi- suksen luo ja kysyivät: ”Kuka
vän evankeliumikin johdattaa on suurin taivasten valtakun- Riikka Pääkkönen,
meitä kasvatustehtävän äärelle, nassa?” Silloin Jeesus kutsui seurakuntapastori

