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Perjantaina 12. huhtikuuta 2019

Kuhmon kirkossa vietetään
selkomessua huhtikuun lopulla

Kuoromusiikkia moneen makuun
45 vuotta täyttävä Braxén-kuoro
vierailee Kuhmossa ja Sotkamossa
18.-19.5.2019.

L

auantaiaamuna tai kenties
perjantai-iltana eri puolilla
Suomea asuvat kuorolaiset
saapuvat paikkakunnalle harjoituksia
varten. Joillekin matkaan on kulunut
useita tunteja, jotkut onnekkaat pääsevät tällä kertaa vähemmällä matkustamisella.
Matkustaminen on olennainen osa
Braxén-kuorolaisen elämää: kuoro
kokoontuu noin seitsemänä viikonloppuna vuoden aikana. Kokoontumiset järjestetään kysynnän mukaan
kuorolauluista innostuneissa kristillisissä seurakunnissa. Edelliset viikonloppukuoromatkat ovat suuntautuneet mm. Joensuuhun, Hämeenlinnaan, Hyvinkäälle, Espooseen,
Lahteen ja Kouvolaan.
Braxén-kuoroon kuuluu noin 25
laulajaa. Joukossa on vielä pari laulajaa, jotka ovat olleet mukana kuoron
alusta lähtien. Heille nykyinen kuoronjohtaja – tamperelainen musiikin
moniammattilainen Juha Törmä - on
jo neljäs tehtävässään. Kuoroon otetaan uusia laulajia ympäri vuoden.
Yhteystiedot löytyvät kuoron kotisivuilta www.braxenkuoro.fi.
Millaista musiikkia Braxén-kuoro
sitten laulaa? Monelle kuoroa kauan
seuranneille Braxén-kuoron nimi
saattaa tuoda mieleen vapaakirkollisen säveltäjän Mika Piiparisen hienot
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Selkomessun jälkeen on
Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi lounas ja kahvit
.
seurakuntakeskuksessa
€.
8
on
ta
Lounaan hin
Tule mukaan ja tuo
läheisesi, joka
tarvitsee saattajan
kirkkomatkalle!

Kasteessa tulemme Jumalan yhteyteen ja
seurakunnan jäseniksi.
Ehtoollisella olemme kaikki yhdessä samassa
pöydässä.
Jumalan sana on sama kaikille.
Se kutsuu meidät vuorovaikutukseen toistemme
kanssa. Se kutsuu meidät yhteiseen rukoukseen.
Juha Törmä. Kuva: Foto&Studio Jukka Mäkinen/Pirjo Kivimäki

Juha Törmä

Braxén-kuoro konsertoi lauantaina 18. 5. klo 18 Kuhmon kirkossa. Kuva: Aimo Hakulinen

kuorolaulut. Radion hartausohjelmia
kuunnelleelle muistista voi nousta
kuoron Ylelle äänittämien kantanauhojen sävelmät. Nykyinen ohjelmisto sisältää niin vapaakristillisen
hengellisen musiikin klassikkoja,
kuten ’Jeesus, sä ainoa’ tai ’Mestari, myrsky on suuri’, negrospirituaaleja tai uudempaa hengellistä musiikkia esimerkiksi Lasse Heikkilältä
ja Pekka Simojoelta. Laulut on sovi-

Pääsiäisen
Herkkutorikahvila
Keskiviikkona 17.4. klo 10-13 Lähetyssopessa
(käynti srk-keskuksen sisäpihalta)

Tervetuloa!

kaasti ja niin, että kuulijalle syntyy
halu kuulla lisää evankeliumin sanomaa. Kannattaa siis ottaa musiikista
kiinnostunut naapuri, työtoveri, ystävä tai sukulainen mukaan, ja suunnata Kuhmon kirkkoon konserttiin
lauantaina 18.5 klo 18. Konsertin
teemana on Evankeliumin valoa –
Kaatuneitten muistopäivän aattoillan
konsertti.

Seurakunta on Jumalan perhettä ja seurakuntalaiset
Jumalan perheväkeä (Ef. 2:19). Paavalin mukaan
tuossa perheessä seurakuntalaisten on tarkoitus virkistäytyä yhdessä (Room. 1:12), ja samalla yhteisö
toimii rakentumisen sekä Jumalan ja toisten seurakuntalaisten kohtaamisen paikkana. Näiden ajatusten varaan on aikoinaan perustettu myös Kuhmon
seurakunnan Kohtaamisen ilta -toiminta, johon kutsutaan mukaan kaikenikäisiä nykyisiä ja uusia seurakuntalaisia.
Ensimmäinen Kohtaamisen ilta järjestettiin lokakuussa 2016, ja toimintamalli muotoutui Jyväskylän KohtaamisPaikka-toiminnan kokemusten
kannustamina kolmen pääkohdan varaan: illoissa
on mukana ylitysmusiikkia, raamattuopetusta sekä

• Pitkäperjantai 19.4. klo 15 Yhdeksännen hetken

muistomusiikki. Esiintyjinä: Mieskuoro, johtajana
Jarmo Kokkonen. Kirkkokuoro, johtajana Martti
Väisänen. Dmitrii Gogolev, urut. Vapaa pääsy.
Kerätään kolehti seurakunnan musiikkityön hyväksi.
Dina Ikhina (melodika, urut), Denis Makhankov (urut),
Dmitrii Gogolev (haitari, melodika). Vapaa pääsy.
Ohjelmamaksu 10 € seurakunnan musiikkityön hyväksi.

• Lauantai 18.5. klo 18 Evankeliumin valoa –

Kaatuneitten muistopäivän aattokonsertti.
Esiintyy Braxen-kuoro, johtajana Juha Törmä.
Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 10 €.

Leirimaksu 15 €.
enintään
Leirille voidaan ottaa tumistau
oit
25 leiriläistä ilm
a osallistujan
järjestyksessä. Ilmoit linnumero,
he
nimi, ikä, osoite, pu
huoltajan
ruokarajoitteet sekä
numero.
lin
he
pu
ja
e
oit
nimi, os
viim.
Lisätietoja ja ilm.
29.5. mennessä
jouko.malinen@evl.fi
tai 044 738 4312.

Sunnuntaina 28.4. on Kuhmon kirkossa selkomessu, jossa saarnaa pastori Taina-Maija Miettinen Kajaanista. Messun jälkeen on seurakuntakeskuksessa tarjolla lounas ja kahvit Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

sanat. Selkomessussa avustaa Armonia-kuoro.
Selkomessuun tulevaa kirkkoväkeä pyydetään
asettumaan mahdollisimman lähelle alttaria sijaiseviin penkkeihin. Sieltä näkee ja kuulee parhaiten. Pappi saarnaa lukupulpetista, joka on alttarin
edessä. Ehtoollinen jaetaan alttarilla. Se voidaan
tuoda myös etupenkeissä istuville, jos alttarille
pääsy on hankalaa.
Jumalanpalveluksessa musiikki on tärkeää. Mu-

OMAISHOITAJAT voivat hakea Kuhmon seurakunnan diakoniatyöltä
lahjakortteja Hyvinvointi
Sampoon. Lahjakortteja on jaettavana 25
kpl. Lahjakorttien saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Hoidettavalle tulee järjestää sijaishoito päivän ajaksi.
Lahjakortti sisältää arkipäivänä klo 8.00 – 16.00
välisenä aikana aamupalan, lounaan ja päiväkahvin sekä hierontaa tai jalkahoidon itse
valiten.

Lahjakorttia hakevia pyydetään ottamaan yhteys
ti 30.4. mennessä diakoniatyöntekijöihin:
Anu Haverinen p. 044 738 4314, anu.haverinen@evl.fi
tai Anne Malinen p. 044 738 4315, anne.malinen@evl.fi

siikki voi kertoa siitä, mitä sanoilla on vaikea kuvailla. Virret ovat jumalanpalveluksen lauluja. Ne
kertovat Jumalasta, joka rakastaa meitä. Virsillä
voi ilmaista iloa tai surua. Ne lohduttavat ja tuovat toivoa, kun elämä tuntuu vaikealta. Virsiä voi
kuunnella, niitä voi viittoa, niiden tahdissa voi
liikkua. Virsiä voi laulaa ja soittaa. Virsien sanoja
voi myös miettiä hiljaa itsekseen.
www.evl.fi/selko

rukousta. Illat päättyvät raamattuopetuksen aiheen
ympärillä käytävään sekä vapaaseen keskusteluun
iltapalan ääressä.
Järjestäjien suureksi iloksi Kohtaamisen iltojen
kävijämäärät osoittavat kasvun merkkejä: noin kolmen viikon välein Ikolan pappilaan kokoontuu lapset ja aikuiset mukaan luettuna 30-50 henkeä. Illat toteutetaan pääosin maallikkovetoisesti niin, että
kukin palvelee vapaaehtoisesti lahjojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.
Kohtaamisen illat jatkuvat vielä tänä keväänä
kahtena sunnuntaina: 28. huhtikuuta ja 19. toukokuuta. Perheet on huomioitu järjestämällä lapsille
omaa ohjelmaa.

Jeesus vertasi
itseään hyvään
paimeneen. Paimen pitää huolta karjasta, esimerkiksi lampaista. Jeesus
sanoi: Minä olen hyvä paimen. Minä
annan henkeni lampaitten puolesta.
Jos minun lampaani eksyy, minä etsin
sen ja tuon takaisin. Minun lampailleni ei tapahdu mitään pahaa.
Tällä vertauksella Jeesus tarkoitti,
että hän pitää huolta kaikista,
jotka uskovat häneen.
Hän jopa kuolee heidän
puolestaan. Siksi
ihmisten ei tarvitse
pelätä kuolemaakaan.
Johanneksen
evankeliumi
10: 11-15
selkokielinen
Raamattu

Diakonian tapahtumia

• Ke 17.4. klo 12 eläkeläisten kerho
srk-keskuksessa.

• Su 28.4. klo 10 selkomessu Kuhmon kirkoss
a.
• Ti 14.5. klo 9 – 16 näkövammaisten rovasti

kunnallinen virkistyspäivä Ristijärv
ellä.
• Ti 14.5. klo 9 – 16 lähimmäispalvelun vap
aaehtoisten retki
Paltamoon.
• Ke 22.5. klo 12 eläkeläisten kerho seuraku
ntakeskuksessa.
Huom. päivä muuttunut!
• Su 26.5. rovastikunnallinen syöpäpotilaiden
yhteyspäivä 		
Kuhmon kirkossa ja srk-keskukses
sa, messu klo 10 ja sen jälkeen
ruokailu ja ohjelmaa.
• Ti 11.6. klo 9 – 14 mielenterveyskuntoutujie
n leiripäivä
Lentiiran kirkossa.
• Ke 19.6. klo 9 – 14.30 ikäihmisten leiripäiv
ä Lentiiran kirkossa.
• Lisäksi kesäkuulle suunnitteilla omaishoita
jien retki.
• Ti 27.8. omaishoitajien leiripäivä, mahdoll
isesti Lentiiran kirkossa.

Toimintaa lapsille ja perheille keväällä Yhteisvastuukeräyksen
tapahtumia
Ma 22.4. klo 12 perheiden pääsiäiskirkko Kuhmon kirkossa (keittotarjoilu alkaa klo 11)

Lahjakortteja omaishoitajille Lähetystyön

10 – 15 -vuo
23. – 26.7.

Hyvä
paimen

• Helatorstai 30.5. klo 14 Kuorojen kevätkonsertti.

Esiintyjinä: Kirkkokuoro, Mieskuoro, Löytäjät -kuoro,
Armonia, Ketterät -kuoro. Vapaa pääsy.
Kerätään kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Varhaisnuortentialeillire i

K

otikirkkomme jumalanpalvelus kutsuu
meitä kaikkia joka sunnuntai. Jumalanpalvelus kokoaa seurakuntalaiset koolle
tuttuun kirkkoon. Jumalanpalveluksessa saamme
kohdata Jumalan, kun kuuntelemme Raamattua,
rukoilemme ja osallistumme ehtoolliseen. Tutut
virret ja laulut auttavat ymmärtämään, mitä Jumala haluaa meille puhua.
Ihmiset, joiden on sairauksien tai vammojen
vuoksi vaikea ymmärtää tavallisella yleiskielellä
tuotettua tekstiä tai puhetta, tarvitsevat SELKOKIELTÄ. Selkokieltä käytetään muun muassa kehitysvammaisten ja muistisairaiden henkilöiden
kanssa. Selkokielessä lauseet ovat lyhyitä ja yksinkertaisia. Siinä ei käytetä vieraita sanoja. Selkokielestä hyötyvät kaikki ihmiset.
Kuhmon kirkossa vietetään SELKOMESSUA
huhtikuun 28. päivänä klo 10.00.
Selkomessu on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Messu on jumalanpalvelus, jossa vietetään
ehtoollista. Selkomessussa käytetään selkokielistä
Raamattua ja messun kaavaa. Pyhäpäivän sisällöstä kertoo kirkkovuoden väri, joka on selkomessussa valkoinen. Valkoinen on Jeesuksen ja ilon
väri. Kirkon ovilla jaetaan käsiohjelma, josta selviävät messun kulku, synnintunnustus ja virsien

Seurakuntalaiset kohtaavat
Ikolan pappilassa

Konsertteja keväällä
Kuhmon kirkossa
• Lauantai 4.5. klo 18 Urkukonsertti. Esiintyjinä:

Myytävänä lähetystyön hyväksi mm.
kahvia, teetä, rönttösiä, kuivakakkuja,
hyytelökakkuja, kääretorttua, voileipäkakkuja,
munkkeja, rahkapiirakkaa ym.
Arpajaiset!

tettu raikkaalla, harmonioilla leikittelevillä 2000-luvun kuorolauluun sopivalla otteella. Rytmit ja harmoniat
saadaan suurimmaksi osaksi aikaiseksi pelkkien ihmisäänten avulla (a
cappella). Joihinkin kappaleisiin on
otettu mukaan soitinkin, piano tai tinapilli. Sovituksista vastaa kuoroa
johtava Juha Törmä.
Braxén-kuoron missio on esittää
hengellistä kamarimusiikkia taidok-

Juha Törmä on tamperelainen kapellimestari ja kuoronjohtaja. Braxén-kuoron taiteellisen johtajuuden lisäksi hän toimii orkesterinjohdon kouluttajana, sovittajana ja
nuottigraafikkona. Kapellimestariopinnot Törmä aloitti yksityisesti
Osmo Vänskän johdolla ja jatkoi
niitä Jorma Panulan kapellimestariluokalla Sibelius-Akatemiassa. Suoritettuaan sekä orkesterin- että kuoronjohdosta A-tutkinnot Törmä on
konserttiproduktioiden ja levytysten ohella toiminut orkesterinjohdon
opettajana muun muassa Pirkanmaan ja Jyväskylän ammattikorkeakouluissa sekä kouluttanut sotilaskapellimestareita. Hän on ollut myös
perustamassa vuoden 2016 alussa
toimintansa aloittanutta uutta tamperelaista kamarikuoroa Aksentti Ensembleä.

Lainaus Kirkon saavutettavuusohjelmasta.

kevään tapahtumia

✿ Joka viikko tiistaisin klo 9 – 10 lähetystyön
esirukouspiiri Lähetyssopessa
(sisäänkäynti srk-keskuksen sisäpihalta)

✿ Ke 17.4. klo 10 – 13 Lähetyssopessa
pääsiäisen HerkkuTorikahvila.

✿ Ti 30.4. klo 10 alkaen lähetystyö
myy torilla simaa ja munkkeja.

Kirkkoherranvirastossa on
myytävänä Aune Mikkosen
kirjaa
Kotona viidakkokylässä –
Pirkko Luoma
Papua Uudessa-Guineassa.
Hinta: 10 €/kpl.
Hyvä lahjakirja vaikka
kevään ylioppilaille!

La 27.4. perheiden retki Superparkkiin Vuokattiin (TÄYNNÄ)
Ke 8.5. klo 16-18.30 LapsiArkki-ilta Piilolan kerhotilassa
Ke 22.5. klo 17.30 kevätkirkko perheille Kuhmon kirkossa
Ke 29.5. klo 16 – 18.30 LapsiArkki-ilta Piilolan kerhotilassa (kevään viimeinen)
Tulossa: Luontopyhisilta (säävaraus, ajankohta ja paikka ilm. myöhemmin)

Lasten päiväleirit ja kesäkerhot
 Taajamassa kesäkerho 4-6-vuotiaille 10. – 11.6. ja kesäkerho 7-9-vuotiaille 12. – 13.6.
 Hietaperässä päiväleiri 4-6-vuotiaille 17. – 18.6. ja päiväleiri 7-9-vuotiaille 19. – 20.6.
Lisätietoa seurakunnan toukokuun ilmoituksissa.
LapsiArkki-illat ovat
tarkoitettu yksinhuoltajaperheille ja perheille, joissa
vain toinen vanhemmista on
pääasiallisessa vastuussa
arjen pyörittämisestä.
Pyhäkoulu sunnuntaisin
klo 15 Piilolan kerhotilassa
(Karhunpolku 2 N,
parkkipaikka alapihalla).
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: p. 044 738 4308
Tarja Koistinen, lastenohjaaja.

♥ To 25.4. klo 15 – 18 lukiolaiset
suorittavat autojen sisäsiivousta
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Paikka lukion parkkipaikka
(S-marketin takana), Piilolantie 40.
♥ Su 28.4. klo 11 – 13 yhteisvastuu
lounas srk-keskuksessa.
♥ To 9.5. klo 18 Yhteisvastuukeräyk
sen kiitoskahvit srk-keskuksessa.
♥ To 30.5. klo. 14 kuorojen kevätko
nsertti Kuhmon kirkossa,
esiintyjinä: Kirkkokuoro, Mieskuoro,
Löytäjät -kuoro, Armonia,
Ketterät -kuoro. Kolehti Yhteisvastu
ukeräyksen hyväksi.

Piilolan kerhotilan piharemonttiin tulvi lasten toiveita

P

iilolaan, seurakunnan kerhotilan yhteydessä olevaan pieneen
oleskelupihaan ja parkkialueeseen on tulossa remontti. Jo useiden vuosien ajan vilkas liikenne ahtaalla parkkipaikalla on aiheuttanut päänvaivaa niin
seurakunnan työntekijöille kuin kerholaisten vanhemmille. Remontin tavoitteena on turvallisuuden parantaminen
parkkialueilla sekä entistä virikkeellisemmän ulkoilun mahdollistaminen ker-

hoissa.
Talvella, lumen peittäessä pihan, kerholaiset pääsivät ideoimaan yhdessä
unelmien leikkipaikkaa: he toivoivat keinuja, kiipeilyköysiä, liukumäkiä, tilaa
leikkiä ja pelata, sekä paljon muuta, mihin vain lapsen mielikuvitus yltää. Nämä
toiveet he piirsivät isolle posterille, joka
luovutettiin pihan suunnittelevalle Jarmo
Aallolle. Jäämme odottamaan hiukaisevaa lopputulosta!

