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Perjantaina 12. huhtikuuta 2019

Terveisiä Etiopiasta

O

tteita Jaana Raesalmen ja
Marja Leskisen matkapäiväkirjasta Etiopian matkalta 7. – 18.2.2019.
Meitä oli kahdeksan kajaanilaista
lähetystyöntekijä Mirjami Uusitalon
vieraana Etiopiassa. Liikuimme pikkubussilla paikasta toiseen. Vierailu
oli silmiä avaava. Ei voi muuta kuin
ihmetellä ja ihailla sitä, miten sitoutunut Mirjami on tekemään töitä etiopialaisten hyväksi, kärsivällisyyttä,
rohkeutta ja voimia vaativassa työympäristössä.
Addis Abebasta n. 500 km etelään
sijaitseva Gidole on paikka, jossa
Mirjami asuu nykyään. Se on korkealla vuoristossa, mutkaisen ja pöllyävän hiekkatien varrella. Jo pelkästään liikkuminen paikasta toiseen on
vaivalloista, johtuen teiden huonosta
kunnosta. Ongelmia on myös sähkön riittävyyden kanssa. Kun katselin
Mirjamin toimistoa ja työkavereita,
mietin sitä Jumalan voimaa, mikä saa
lähtemään kauas rakkaistaan, niin alkeellisiin olosuhteisiin.
Käynti Etiopiassa tarjosi suuren
elämyksen ja seikkailun. Valokuvia
ottaessa, ei oikein tiennyt mitä olisi
kuvannut, kun kaikki oli niin erilaista, mihin oli tottunut. Mirjamin
hyvän amharan kielitaidon ansiosta
saimme paljon tietoa paikallisista tavoista. Kävimme Arpa Mincissä messussa - kirkkorakennus ei ollut kovinkaan kehuttava, mutta kirkossa oli n.
2000 kuulijaa: lapsia, nuoria ja aikuisia. Messu kesti yli 3 tuntia, eikä ollut edes ehtoollista. Etiopialainen Mekane Yesus kirkko on yksi nopeimmin kasvava luterilainen kirkko.
Mirjamin työ, olla konsulttina raamatunkäännöstyössä paikallisten
työntekijöiden kanssa, on valtavan arvokasta. Jos haluat olla tukemassa tätä
työtä, niin tilaa Mirjamin kirje, jossa
selviää missä vaiheessa hänen ja koko
työryhmän työ on ja millaisia haasteita siinä on. Tärkeintä on muistaa
Mirjamia ja hänen jaksamistaan rukouksissa. Hänelle tärkeä raamatunkohta puhutelkoon meitäkin: ”Kunnia

Kuva:
Kainuun kansanlähetyksen kuva-arkisto

Hänelle, joka voi tehdä monin verroin
enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme” Ef. 3:20-21

Jaana

Sunnuntai 10.2.
Kirkkoreissu paikallisessa kirkossa
kesti ja kesti... Ryhmämme esitti
kirkkoväelle suomenkielellä hengellisen laulun, johon paikalliset yhtyivät omalla kielellään. Laulu ja musiikki erimuodoissaan pitivät hereillä.
Saarna käsitteli ihmisten valintoja,
joita piti tehdä läpi elämän. Puhuja
eläytyi sanomaansa, välillä polvistui
ja korotti ääntään, liikkui koko ajan
esiintyessään.
Seurakuntalaisilla oli Raamatut mukana ja he seurasivat tekstejä, joihin
puhuja saarnassaan viittasi. Mukana
oli tosiaan kaikenikäisiä, vauvasta
vaariin. Nuoret äidit syöttivät vauvojaan, isosisko huolehti väsähtäneestä
pikkuveljestään hyvin äidillisin ottein. Tuli vahva kristillinen tunnelma.
Seurakunta osallistui koko ajan papin
opetukseen aamen, aamen toistoilla.
Taustalla kuului myös lasten ääniä,
itkua ja ilakointia. Seurakunta jaksoi

kuunnella hartaudella ja olla mukana.
Puhujan huokailut mikrofoniin, karjahtelut ja sormella osoittelut saarnan
aikana toivat erikoisen tunnelman jumalanpalvelukseen. Meitä hämmästytti, kun kesken messua, juuri ennen
saarnaa pidettiin huutokauppa, jossa
kerättiin varoja kirkon rakentamiseen.
”Maassa maan tavalla”.
Mirjami tarjosi kirkkokahvit kakkoskodissaan, joka oli aivan kirkon
lähellä. Kyllä kahvi maistuikin kolmituntisen jumalanpalveluksen jälkeen.
Lisäksi tutustuimme kirkon tontilla
oleviin kouluihin.
Maanantai 11.2.
Aamiaisen jälkeen taas matkalaukut auton katolle ja tien päälle. Matkalla laulettiin ja pidettiin aamuhartaus, luettiin päivän tekstit tunnussanasta sekä rukoiltiin siunausta ja
voimia. Onneksi helle ei ollut paahtavaa ja matka jatkui Konsoon, jossa
tavattiin raamatunkääntäjiä ja lukutaitotyön koordinaattori.
Tutustuminen konsolaiseen kylään
herätti todella, miten ihmiset elävät ja
tulevat toimeen hyvinkin alkeellisissa

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 €

Ensimmäisen hautapaikan hoito kahdella kukalla 41 €,
seuraavat hautapaikat 12 € hautapaikalta sisältäen lisäkukan.

HOITOKERTOIMET
5 vuotta 5,09
10 vuotta 11,32

Hauta-alueen kunnostus tilaustyönä ensimmäiseltä hautapaikalta 62 € ja seuraavilta 15 € / hautapaikka.
Alle metrin levyisen hautamuistomerkin oikaisuhinta
vuonna 2019 on 50 €. Suurempien muistomerkkien ja tyynykivien oikaisusta laskutetaan tapauskohtaisesti työmenekin tai sopimuksen mukaan. Tuntiveloitushinta on 20 €.

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

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

Leikkaa talteen

METSÄHAUTAUSMAA ja UURNAOSASTOT

2 HP
53 €
270 €
600 €

• Kuhmon seurakunnan
nimikkolähetti
• palvelee raamatunkää
nnöstyössä konsulttina
Etelä-Etiopiassa.
• työskentelee Etiopian
Mekane
Yesus -kirkon Lounaises
sa
synodissa pääasiassa dir
aytankielisen Uuden testament
in
käännöstyön neuvonantaja
na.
• osan aikaa hän käyttää
myös
Konson kielen Vanhan
testamentin käännöstyön
sekä
muidenkin Etiopiassa ole
vien
käännösten tarkistamise
en.

Suomalainen
matkaryhmä
esitti kirkkoväelle paikallisessa kirkossa
suomenkielellä hengellisen laulun.

HAUDANHOITOHINNAT
VUONNA 2019

HOITOAIKA 1 HP
Kesä
41 €
5 vuotta
209 €
10 vuotta
464 €

Mirjami Uusitalo

R

oloissa. Eri heimot ja ihmiset vaan jotenkin selviävät keskenään ja ratkovat
ongelmansa tavallaan.
Luonnonnähtävyys New York oli
upea kokonaisuus. Keskellä ei mitään, oli luola- ja solamuodostelmia,
kielekkeitä ja rakennelmia ikään kuin
Amerikassa, sanoin kuvaamattomia
erikoisuuksia. Häiriötekijänä olivat
kylän nuoret pojat kaupustelemassa ja
kerjäämässä piirittäen ryhmämme oppaiden poistumiskehoituksista huolimatta. Juoksivat auton rinnalla ja pujahtivat metsiköstä tielle tanssimaan,
heittämään kärrynpyörää ja tekemällä
mitä kummallisimpia temppuja tietysti kerjäsivät maksua tempuistaan.
Yövyttiin Konso korebtassa, paikallisessa turistipaikassa. Ei tainnut
olla muita majoittujia lisäksemme
ja palvelua saimme kohtuullisessa
ajassa.
Tiistai 12.2.
Aamiaisen jälkeen taas matka jatkui, nyt kohti Gidolea, jossa tutustuttiin diraitan käännösprojektiin ja vierailtiin rovastikunnan esikoulussa.
Oppilaita ei vielä ollut, vaikka koulu

oli alkanut jo edellisenä päivänä. Vietiin tuliaiset, palloja ja hyppynaruja
ja twist-kuminauhoja. Opettajille annettiin demonstroivaa opetusta niiden
käytöstä.
Paikallinen lounas syötiin pappi
Abiyotin kotona paikalliseen tapaan
isosta ruukusta lusikoiden pöydän
ympärillä. Kuultiin pari musiikkiesitystä Abiyotin ja Mikaelan esittäminä
sekä annettiin vauvatuliaiset, nuttusetti ja bodyja. Mikaela valmisti kahvit nuotiolla keitellen tarkkaan etiopialaiseen malliin. Koti henki rakkautta ja rauhaa, perheenlisäyksen
odotustunnelmissa, kaikessa vaatimattomuudessaan. Siunausta ja kaikkea hyvää heille tulevaisuudessa. Tulomatkalla poikettiin vielä naisten
käsityökaupassa, jossa tehtiin pieniä
ostoksia.

Keskiviikko 13.2.
Laivaretki Chamo järvelle, krokotiilien ja virtahepojen sekä useiden
lintulajien maailmaan. Iltapäivällä
vierailu Chenan-kutojakylään oli taas
mykistävä kokemus kaikessa. Valebanaaniviljelmällä sai seurata leivän
valmistusta alusta loppuun. Banaanipuusta käytettiin kaikki osat. Monien vaiheiden jälkeen saimme maistaa ohutta leipästä siemen-hunajasekoituksen kanssa. Ei huono!
Kudonnaiset ja käsityöt olivat värikkäitä, Etiopian väreissä ja suorastaan riemunkirjavia afrikkalaisia käsitöitä. Yöksi tultiin taas pimeän aikaan
Arba Minchiin Haile resortiin. Helteinen rankka päivä, automatkat välillä
tuskallisen pitkiä.

Marja

Uudenmuotoinen rippikoulu
haastaa rippikoululaisen ja
hänen opettajansa!

ippikoulu on kirkkomme
yksi suurimmista aarteista.
Mikään muu työmuoto ei tavoita
yhtä kattavasti koko ikäryhmää.
Meillä Kuhmossa ilahduttavan moni
haluaa edelleen käydä rippikoulun.
Vain muutamia kirkkoon kuuluvia
nuoria jättäytyy vuosittain rippikoulun ulkopuolelle, toisaalta myös
oman seurakuntamme ulkopuolelta
muutamia nuoria hakeutuu meidän
rippikouluun. Uusi rippikoulusuunnitelma ”Suuri ihme” hyväksyttiin
vuonna 2017 ja on meillä Kuhmossa
ollut käytössä toista vuotta.

Puolen vuoden ”koulu”
huipentuu konfirmaatioon
Uusi suunnitelma nojaa edelleen kirkon oppiin ja tunnustukseen, Jumalan sanaan, Raamattuun ja Katekismukseen, mutta toteutustapa on aiempaa keskustelevampi. Ohjaajia
haastetaan kysymään nuorilta, millaisten kysymysten äärellä he haluavat rippikoulussa viipyä ja mitkä
käsiteltävistä aiheista he kokevat
erityisen mielekkäiksi. Jotta keskustelevuus ja tasapuolinen vuorovaikutus toteutuvat, myös rippikoulu-

laiselta toivotaan oma-aloitteisuutta
ja vastuunottamista omasta osallistumisestaan. Rippikoulu on kaikkineen noin puolen vuoden kokonaisuus, joka huipentuu konfirmaatioon.

Nuorten ahtikirkko hiljaisen
viikon keskiviikkona
Rippikoulu on nimensä mukaisesti
”koulua”, mutta onneksemme meillä
saa ja on lupa pysähtyä yhdessä pohtimaan mieltä askarruttavia kysymyksiä. Uudenlainen suhtautuminen kristityksi kasvamiseen heijastuu myös jumalanpalveluselämään:
rippikoululaisia kannustetaan käymään ryhmänsä kanssa ehtoollisella
yhteisten jumalanpalveluskäyntien
yhteydessä jo ennen konfirmaatiota.
Ehtoollisopetusta heille on annettu
jo ensimmäisellä kokoontumiskerralla helmikuussa. Nuoret ovat otta-

Kirkon kuvapankki/Maria Ojanperä

neet tämän tavan innostunein mielin
vastaan. Useat heistä ovat toivoneet
yhteisiä ehtoollisen viettoja ja tästä
syystä myös nuorten ahtikirkossa,
hiljaisen viikon keskiviikkona vietämme messua.

Kesän 2019 rippikoulut
Ryhmä
Leiriaika
Konfirmaatio, Kuhmon kirkko
Kesä 1 ja 2 3.6. – 9.6.
La 29.6. klo 11
Kesä 3
12.6. – 18.6. Su 30.6. klo 11

