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Perjantaina 31. tammikuuta 2020

Kummiksi valinta on ”iso juttu”

K

ummi voi olla
tärkeä ihminen
lapsen elämässä.

– Se on tärkeä juttu, toteaa Anu
Kyllönen kummiudesta.
Vieressä leikkii hänen kaksivuotias kummityttönsä Pinja Malinen.
Sohvan selkänojan takaa Pinja
on löytänyt kiinnostavan paikan ja
tahtoo tutkia sitä tarkemmin, mutta
Kyllönen ohjaa pienen tutkimusretkeilijän selvemmille vesille.
Pinjan äiti Petra Heikkinen kertoo, että Anu Kyllönen on hänen
opettajansa kouluajoilta.
– Olen opettanut Petran lukemaan ja laskemaan, Kyllönen
komppaa.
Uudelleen he tutustuivat, kun
Petra oli jo aikuinen ja muuttanut
takaisin Kuhmoon.
Yhteisten tuttujen kautta he sattuivat samoihin kyläpaikkoihin, ja
myös koirat toimivat yhdistävänä
tekijänä.
– Asuimme lähekkäin ja kävelytimme koiria, kertoo Heikkinen.
Kyllösen mielestä kummiksi valinta on kunnia-asia.
– Se on merkki luottamuksesta.
Kummeilu on tällä hetkellä ollut enemmän ulkoilua, kyläilyä ja
yhdessäoloa.
Muun muassa jouluaattona
Pinja oli vanhempiensa kanssa kylässä kumminsa luona. Joulupukkikin oli käynyt.
– Se oli aivan ihanaa, Kyllönen
sanoo.

hetki jäänyt mieleen.
Myös Heikkisellä on oma vuodenikäinen kummilapsi. Hän sanoo olevansa otettu valinnastaan
tehtävään.
Parhaimmillaan kummi toimii
tukena ja rinnalla kulkijana vanhemmuudessa.
– Hän seuraa pienen ihmisen
kasvua ja on yhtenä ihmisenä matkassa, Kyllönen pohtii.
Hän arvelee, että nykyään kummit ehkä tekevät aikaisempaa
enemmän asioita yhdessä kummilastensa kanssa, eivätkä tapaamiset
jää vain perhejuhliin.
Kummiksi pyytäminen itsessään on myös ”iso juttu”.
– Lapsen vanhemmat ovat miettineet oikeasti sitä asiaa.
Jarno Hiltunen

Anu Kyllönen ja Petra Heikkinen keskustelevat kummin tehtävistä ja kummiuden merkityksestä nykyaikana.
Kuvassa myös lapset Stiina Kyllönen ja Pinja Malinen. Kuva: Jarno Hiltunen

Muutenkin apuna ollaan tarvittaessa puolin ja toisin, ja Kyllönen
on esimerkiksi toiminut Pinjan lapsenvahtina.
Pinja on mieluinen vieras myös
Kyllösen tyttären, Stiina Kyllösen,
9, mielestä.
Nuorillekin omat kummit ovat
tärkeitä, sanoo Anu Kyllönen. Esimerkkinä ovat hänen omat lapsensa.
– Kyllä kummeja odotetaan ja

mietitään. Heitä on mukava nähdä.
Stiinan elämässä kummitäti onkin mukana monella tapaa.
– Hän on tosi tärkeä. Hän on
kuin minun ikioma terapeutti,
Stiina nauraa iloisesti.
Kumminsa kanssa Stiina on
viettänyt aikaa yhdessä, ja he ovat
käyneet muun muassa elokuvissa
ja laskettelemassa, ja se on ollut
mukavaa.
Petra Heikkinen kertoo, että hä-

nen suhteensa omiin kummeihin
on jäänyt etäiseksi.
– Kun on kummiskin välimatkaa. Hyvä että tiedän, ketkä ovat
kummejani, hän naurahtaa.
– Kyllä se minunkin kohdallani on ollut lähinnä sitä, että omat
kummit ovat olleet juhlahetkissä.
Sillä tavalla matkassa, Kyllönen
kertoo.
Kun hänet itsensä valittiin kummiksi pian rippikoulun jälkeen, on

Kummin kaa

– Kuhmon Talven maksullisiin
tilaisuuksiin pääsevät kaikenikäiset kummilapset maksavan
kummin mukana ilmaiseksi!
Hieno mahdollisuus kokea
yhteisiä hetkiä ja taiteen
ja tieteen elämyksiä!
Katso Kuhmon Talven
16.-23.2. ohjelma:
www.kuhmontalvi.fi

Vihkipapin terveiset

A

Donkkis Big Night -ilta
kouluikäisille, 1. lk alk.
srk-keskuksen Siivellä.
Tiistaisin 11.2. ja 17.3.
klo 17.30-19.
Illan ohjelma:
opetusta, musiikkia,
nukketeatteria ja
toimintapisteitä
sekä nyyttäripöytä, mihin
voi tuoda
pientä yhteisesti
syötävää.
Illan päätteeksi
toimintapisteisiin
osallistuneitten
kesken pieniä palkintoja. Vapaa pääsy.
Lisätietoja: p. 044 738 4312,
simo.pulkkinen@evl.fi.

RIPPIKOULULAISEN 		
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Kuhmon kirkossa kesällä 2020:
Kesä1: la 27.6. klo 11
Kesä2: su 28.6. klo 11

leikkaa talteen

KONFIRMAATIOPÄIVÄT

Olen
saanut
olla hiljattain mukana useammassakin tällaisessa
pienessä vihkimisessä, jotka eivät
tunnelmaltaan ja
tunteiltaan yhtään
kalpene suurille
juhlille.
Helmikuussa
kaikki on tehty
helpoksi – päivämäärän muistamisesta lähtien.
Hääyö -tapahtumassa vihimme illan aikana kaikki halukkaat parit, jotka täyttävät kirkollisen
vihkimisen edellytykset (kirkon jäsenyys ja suoritettu rippikoulu). Seurakunta tarjoaa
vihkiseuruille kakkukahvit ja
vihkiparille potrettivalokuva-

sa
20.02.2020 Kuhmon kirkos

Aikeissa avioliiton satamaan,
mutta järjestelyt tökkivät?
helpoksi.
Nyt naimisiinmeno on tehty
huolehditte
Me järjestämme puitteet, te
sormuksesta!
vain esteiden tutkinnasta ja
a oma
Vihkiaikoja alkaen klo 18. Vara
ä
ness
men
.
10.2
asi
iaik
vihk
p. 044 7384302.
riikka.paakkonen@evl.fi. tai
rueelle
Seurakunta tarjoaa vihkiseu
(max 20 hlö) kakkukahvit ja
pienimuotoisen hääkuvauksen.

uksen yhdellä tulostetulla kuvalla (lisää voi lunastaa omakustanteisesti). Vihittävien
tulee huolehtia esteiden tutkinnasta vähintään 7 vuorokautta
ennen vihkipäivää. Vihkimiset
tuona iltana alkaen klo 18. Va-

ratkaa oma vihkiaikanne 10.2.
mennessä: riikka.paakkonen@
evl.fi tai p. 044 738 4302.
Nyt vain rohkeasti ottamaan
se seuraava askel!
toivottelee Riikka-pappi

Lapsi- ja perhetyön toimintaa

#

(katso tarkemmat tiedot opetuspäivänä jaetusta monisteesta)
- Jumalanpalveluskäynnit ja
opetus kirkossa klo 10-14:
Kesä1: 16.2. ja Kesä2: 22.3.
- Suomalainen messu 15.3.
klo 15 kirkossa, molemmat
rippikouluryhmät osallistuvat.

violiiton kirkollisessa vihkimisessä
avioliiton solmimisen lisäksi olemme koolla Jumalan edessä pyytämässä solmittavalle liitolle Hänen siunaustaan. Me rukoilemme
vihkiparin puolesta, jotta Jumala lujittaisi heidän liittonsa
ja auttaisi heitä elämään yhdessä niin ilon kuin murheen
hetkinä.
Monet kavahtavat häiden
järjestelyistä aiheutuvaa vaivaa ja rahankuluakin, mutta
toivovat kuitenkin, että voisivat mennä naimisiin kirkossa.
On hyvä muistaa, että kirkkohäiden ei tarvitse olla koko
suvun kekkerit, vihkipari voi
tulla tilaisuuteen vain todistajat mukanaan ja tarvittaessa todistajatkin löytyvät ”talon puolesta”.

• Pyhäkoulu sunnuntaisin saarnan aikana
Kuhmon kirkossa klo 10 jumalanpalveluksessa.
• Su 2.2. klo 18 Tarhapäivä -elokuvaesitys, lipputulot Yv:lle /Pajakkakino. Elokuvan aikana mahdollisuus valvottuun lastenhoitoon klo 17.30-20 Piilolan kerhotila, Karhunpolku 2 N. Ilmoittautuminen pe 31.1.
mennessä p. 044 738 4308. Ensisijaisesti
perheille, joilla ei muuta lastenhoitoapua
saatavana.
• Su 16.2. klo 16 seurakuntakeskuksella
”Yhteisessä pöydässä” – perheiden ilta.
Keittoruoka. Lapset pääsevät tutustumaan
ehtoolliseen ja sen viettoon. Illan päät-

teeksi yhteinen ehtoollishartaus.
• Su 23.2. klo 11 alkaen Laskiaisliukujaiset seurakuntakeskuksella. Ohjelmaa kaikenikäisille. Kts. erillinen ilmoitus sivulta 1.
Tuotto Yv-keräyksen hyväksi.
• Ke 4.3. koululaisten ja perheiden retki
Ukkohallaan. Kts. erillinen ilmoitus sivulta
1. Alle 10-vuotiaat yhdessä vanhemman
kanssa. Ennakkoilmoittautuminen.
• Ke 18.3. klo 17-18.30 seurakuntakeskuksella Pizzapyhis-ilta. Leivotaan
yhdessä ja herkutellaan pizzalla. Opetusja hartaushetki.

• Kaikki lapsi- ja perhetyön tapahtumat
ovat avoimia kaikille kuhmolaisille perheille.

• Lapsiparkki klo 15-18 keskiviikkoisin:

12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4. Ennakkoilmoittautuminen saman viikon maanantaihin klo 14 mennessä p. 044 738 4308.
• Perhekerho kokoontuu tiistaisin Piilolan
kerhotilassa klo 9.30-11. Lapsi voi tulla perhekerhoon yhdessä vanhemman tai muun
tutun aikuisen kanssa. Perheen pienimmätkin pääsevät kerhoon!
• Päiväkerhoon voi ilmoittautua,
kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Mukaan pääsee kesken kerhokauden.
Lisätietoja p. 044 738 4308.

