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Kuhmon seurakunnalla
aktiivista toimintaa

E

Jumalanpalvelukset verkossa

läkkeellä oleva opettaja Mirja
Piipponen luonnehtii itseään aktiiviseksi toiminnan ihmiseksi.
Hän on kiinnostunut myös seurakunnan toiminnasta.
– Käyn kirkossa, seuraan toimintaa, luen
uutisia. Ylipäänsä olen kiinnostunut seurakunnan tarjoamista tapahtumista, hän sanoo.
Kuhmon lisäksi Mirja Piipponen on hyvin
perillä myös syntymäkuntansa, Siilinjärven
tapahtumista.
– Sen olen pannut merkille, että Kuhmon
seurakunnan työ on monipuolista ja seurakuntaelämä kohtuullisen vilkasta. Tämän
huomasin myös toimiessani Kuhmon Matkailuoppaissa, kun esittelin kaupunkia ja sen
erilaisia palveluita, Mirja kertoo.

Pahimpaan korona-aikaan kirkossa
käynti ja osallistuminen eri tilaisuuksiin
loppui. Se jätti pienen aukon myös Mirjan
ajankäyttöön.
Kuhmon seurakunnan järjestämiä jumalanpalveluksia Mirja Piipponen kertoo seuranneensa verkon välityksellä.
– Alkuun verkkolähetysten tuottaminen
oli opettelua, mutta tilanne on nyt korjaantunut, hän arvioi.
Vertailupohjaa Mirja kertoo saaneensa
seuraamalla myös muiden seurakuntien
verkkojumalanpalveluksia sekä televisiosta
tulleita lähetyksiä.
Sitä hän valittelee, ettei aikaisemmin tulleita Radio Kajauksen välittämiä jumalanpalveluksia enää tule.
– Kajauksen tilalle tullutta radioitua jumalanpalvelusta en ole saanut yrityksistä
huolimatta omasta radiostani kuuluviin.

Muutos on luonnollista
Vuosien ja vuosikymmenien mittaan
Kuhmon seurakunnassa on Mirja Piipposen
mielestä tapahtunut muutoksia.
– Kirkkoherra Veikko Huttusen ja kirkkoherra Timo Löytyn virassa ollessa aika
ja seurakuntalaisten tarpeet olivat erilaiset.
Muutos on ollut luonnollista, hän arvioi.
Aktiivisena musiikin harrastajana Mirja
Piipponen toivoo seurakunnan musiikkielämän nousevan uudelle tasolle.
– Tarvitsimme kanttorin, hyvän kuoronjohtajan, joka pystyisi johtamaan ja kehittämään kuorotoimintaa. Hyvä ja aktiivinen
johtaja toisi varmasti myös uusia laulajia
mukaan kuoroon.

Takaisin ”normaaliin”
Koronan hellittäessä otettaan ja viranomaisten ohjeiden löystyttyä yli 70-vuotiaiden vapaaehtoisen karanteenin osalta
Mirja Piipponen on ehtinyt muutaman kerran myös kirkkoon sunnuntain jumalanpalveluksiin.
– Tilaa kirkossa on ollut ja turvavälit ovat
pysyneet hyvinä. Luonnollisesti toivon kuitenkin elämän palaavan vähitellen entisiin
uomiinsa.
Tyytyväinen Mirja Piipponen on siihen,
että kesän aikana lapset ja lastenlapset ovat
ilahduttaneet häntä vierailuillaan ja auttaneet samalla erilaisissa arjen askareissa.
– Nyt odotan vierailulle tytärtäni Erjaa,
jonka kanssa teemme erilaisia syystöitä, hän
kertoo.

Koronan vaikutukset
Maaliskuulta lähtien elämää Kuhmossa ja
muualla on sävyttänyt koronapandemia.
Mirja Piipposen mukaan se ei ole vaikuttanut kovin paljon hänen elämäänsä.
– Pahinta oli, että Kuhmon Kamarimusiikki jouduttiin perumaan tältä kesältä. Kun
olen aktiivisesti mukana kamarimusiikin järjestelyissäkin, jätti se melkoisen aukon kesän normaaliin ajankäyttöön, hän kertoo.
Eläkeläisenä tavalliseen elämään muutokset olivat kuitenkin Mirjalla vähäisiä.
– Eläkeläisenä ei ole tarvinnut miettiä etätöitä ja eläke on tullut normaaliin tapaan. Se
on luonut vahvan pohjan myös korona-ajasta
selviytymiseen.

Aikuistyön tapahtumia
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Rukouspäivä 19.9. Kuhmo ja Itä-Suomi Rukoilee -ilta klo 17-19.30 ja
su 20.9. jumalanpalvelus (saarnaa Esa Kosonen) Kuhmon kirkossa.
Su 27.9. klo 18 Taipaleella reissumies 40 vuotta – juhlakonsertti:
Pertti Kallio ja Laulukuvia -yhtye Kuhmon kirkossa.
4.10. Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhä ja Siioninvirsiseurat.
Vieraana Matti Mäkelä.
24. – 25.10. Kansanlähetyksen syyspäivät Kuhmon kirkossa.
La 24.10. klo 12 alkaen raamattutunteja ym. ja klo 18 Sanan ja rukouksen ilta.
Su 25.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kirkkokahvit ja lähetysseurat.
Päivillä mukana mm. Reijo Pulkkinen, lähetit Esko ja Sandi Mäki-Soini.
14. – 15.11. Mariasisarten Rukous- ja Raamattupäivät 			
”Valvomaan ja rukoilemaan rohkaise, Jeesus”.
2.10., 6.11. Minun Tarinani – Suomen Raamattuopiston illat klo 18.
25.9., 20.11. ja 11.12. Kansanlähetyksen seurat klo 18.

Martti Huusko, kirkkovaltuutettu

Eläkkeellä oleva opettaja Mirja Piipponen
seuraa seurakunnan toimintaa. Hän käy
jumalanpalveluksissa ja monissa tapahtumista. Mirjan toiveena on, että kuorotoiminta vilkastuisi ja monipuolistuisi. 		
Kuva: Martti Huusko

Diakoniatyön ryhmien
kokoontumiset
•

Eläkeläisten kerhon alkamista on
kyselty ja toivomme, että loppusyksyn
aikana voimme aloittaa ja kokoontua
turvallisesti, turvavälejä ja hyvää
käsihygieniaa noudattaen.
Maskin käyttö on myös suositeltavaa.
Seuraa seurakunnan ilmoituksia.

•

Vanhustenviikolla järjestetään ke 7.10. urku- ja hartaustuokiot
kirkossa klo 12 ja 13. Kirkon piha-alueella voi kiertää rukouspolun
omaan tahtiinsa. Muistathan turvavälit ja hygieniaohjeet
ja tulethan vain terveenä tilaisuuksiin.

•

Omaishoitajien viikolla 48, keskiviikkona 25.11. klo 12
on seurakuntakeskuksen salissa kahvitilaisuus omaishoitajille.

