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Kastejuhlan järjestäminen
poikkeusoloissa

K

irkollisia toimituksia tehdään poikkeusolojenkin
aikana. Tilaisuuksissa ja
tilojen käytössä meitä ohjaavat valtionjohdolta tulleet määräykset ja
suositukset sekä piispainkokouksen laatimat ohjeet. Kasteet toimitetaan poikkeusoloissa pääsääntöisesti kirkossa, joka on julkinen tila
ja siksi paikalla voi olla kokoontumisrajoitusten mukaisesti enintään
10 henkilöä (sis. perhe, kummit,
pappi). Kotikasteiden järjestämistä
ei suositella, mutta pappi voi harkintansa mukaan toimittaa myös
kotona tapahtuvan kasteen. Väkimäärässä on syytä käyttää suurta
harkintaa ja noudattaa annettuja
suosituksia, esimerkiksi riskiryhmään kuuluvien osalta.
Toisaalta ihmisiä ohjataan siirtämään niin kasteiden kuin häiden järjestämistä. Tämä on kasteen osalta mahdollista niin, että
vanhemmat toimittavat rekisteriviranomaiselle (digi- ja väestötietovirastolle) lapsen nimeä koskevan
tiedon vahvistettuna allekirjoituksillaan kolmen kuukauden kuluessa
lapsen syntymästä ja kaste toimitetaan myöhemmin. Kasteen järjestämiselle ei näin menetellen ole takarajaa. Jos poikkeusaikana pää-

evl.fi

Evankelisluterilaisen kirkon pääsivu, jonka kautta pääsee tutustumaan
koko kirkolliseen kenttään. Etusivun
kautta voi seurata kattavasti myös
ajankohtaisia asioita kirkkovuoteen
ja erilaisiin valtakunnallisiin tapahtumiin liittyen. Monipuoliset linkit
erilaisten perhejuhlien järjestäjille ja
myös niille, jotka etsivät vastauksia
elämän suuriin kysymyksiin. Kirkkoon liittyminen onnistuu myös heti
etusivun linkkien kautta. Rinnakkaissivu evl.fi/plus auttaa niitä, jotka
työssään tai opinnoissaan etsivät tilastotietoa ja muita faktoja evankelisluterilaisesta kirkosta. Seurakunta
–sivun kautta pääsee kaikkien evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien
omille sivuille. Kuhmon seurakunnan
sivun löydät myös suoraan osoitteella
kuhmonseurakunta.fi.
virsikirja.fi

Kasteet toimitetaan poikkeusoloissa pääsääntöisesti kirkossa, joka on julkinen tila ja siksi paikalla voi olla kokoontumisrajoitusten mukaisesti enintään
10 henkilöä (sis. perhe, kummit, pappi). Kuva: Kirkon tiedotuskeskus, Markku Pihlaja.

tyy järjestämään kastetilaisuuden
pienellä väellä, voidaan kasteen
muistamiseksi esimerkiksi sen vuosipäivänä järjestää rukoushetki ja
kahvitilaisuus, johon voi osallistua
laajempikin suku. Kasteen järjestämiseen liittyvissä asioissa voit ottaa

yhteyttä seurakunnan pappeihin puhelimitse tai sähköpostitse.
Väkimäärältään pienet avioliittoon vihkimiset ovat edelleen mahdollisia kirkossa tai muussa vihkiparin toivomassa paikassa. Tähänkin lisätietoja papeilta.

Y

hteisvastuukeräykseen liittyvät tapahtumat Kuhmon seurakunnassa perutaan loppukevään osalta.
Tässä vaiheessa kevättä ISOT KIITOKSET
kaikille, jotka ovat eri tavoin olleet toteuttajina tämän
vuoden Yhteisvastuukeräyksessä omalla paikkakunnalla. Hyvää ovat tehneet monet ja monin eri tavoin,
mm. valmistamalla ruokaa ja leipomalla sekä lahjoittamalla elintarvikkeita, marjoja ja arpajaisvoittoja. Laskiaissunnuntaina iloittiin hyvin tehdystä liukumäestä
ja elokuvan äärellä Yhteisvastuun teema, vanhemmuus
nähtiin iloineen ja itkuineen. Kauppaliikkeet ja yritykset ovat myös antaneet erilaisia lahjoituksia keräyksen
hyväksi. Lukuisat seurakuntalaiset ovat antaneet omaa
Liukumäki oli kaikenikäisten suosikki liukujaistapahtuaikaansa ja voimiaan olemalla mukana lipas- tai listake- massa helmikuussa.
rääjinä sekä talkoolaisina tilaisuuksissa. Lämmin kiitos
teille. Yhteisvastuukeräyksen rahallinen tuotto ilmoite- Yhteisvastuun perinteinen lista- ja lipaskeräys on päättytaan myöhemmin keväällä.
nyt koronavirusepidemian vuoksi. Kuitenkin keräykseen
Jatketaan yhteisvastuullista tekemistä lähimmäis- on mahdollista osallistua puhelin- ja mobiililahjoitusten ja
temme hyväksi. Koronapandemian koetellessa koko pankkien kautta.
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Hinta: 8 € (aikuinen), 4
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Lähtisitkö lähimmäiseksi, ystäväksi yksinäiselle?
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Evankelisluterilaisen kirkon palveluja verkossa

Nykypäivän ihmisen virsikirja,
joka on aina mukana. Toimii kännykällä niin häissä kuin hautajaisissa!
Listaa haetuimmat virret viikoittain.
Täältä löydät myös sopivia virsiehdotuksia kirkollisiin toimituksiin.
naimisiinkirkossa.fi

Sivustolla on runsaasti tietoa kirkollisesta vihkimisestä kiinnostuneille. Täältä löydät hyviä vinkkejä
ja ohjeita, mitä tulee ottaa huomioon,
jos mielii pappia vihkimään.

Suunnitteletko häitä?
HUOM! Avioliiton solmimista
edeltävä esteiden tutkinta on mahdollista hoitaa netin kautta kahta reittiä:
maistraatin tai kirkon sivujen kautta.
Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään kirkon omaa asiointipalvelua,
koska vain sitä kautta tehtyyn esteiden tutkintaan lisätään tieto käydystä
rippikoulusta, joka on kirkollisen vihkimisen edellytys. Tämä helpottaa
niin papin kuin kirkkoherranviraston
henkilökunnan työtä. Lisäksi hakiessasi voit valita niin, että paperit siirtyvät suoraan oman seurakuntasi kirkkoherran virastoon, jolloin ne ovat
varmasti ajoissa papin nähtävillä ja
myöhemmin allekirjoitettavissa kun
vihkiminen on tapahtunut.
kaste.fi

Monipuolisesti tietoa kastejuhlaa
suunnitteleville. Kasteen merkitystä
pohtivalle luettavaa ja käytännön kokemuksia kastejuhlista pienten lasten
vanhemmilta. Ohjeita käytännön järjestelyihin ja kummien valintaan.
kumminkaa.fi

Sivusto, joka kannustaa kummin
ja lapsen väliseen yhteydenpitoon ja
yhteiseen tekemiseen. Listaa tapahtumia ja tilaisuuksia, jossa ”kumminkaa” saapuva saa etuja ja lisäksi voi
olla järjestettyä toimintaa esimerkiksi
väliajoilla konserteissa tai peleissä.
Kumminkaa -sivusto löytyy myös facebookista.
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Perjantaina 3. huhtikuuta 2020

Hinta:

eurakunnan lähimmäispalvelu
on tavallisen ihmisen taidoin
tehtävää arkista auttamista kristillisen elämäntavan hengessä. Monet
ikäihmiset tai pitkäaikaissairaat viettävät kodeissaan pitkiä
talolla päiviä. Kenan srkiiromaiset
asuvat kaukana tai käyvät
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si

laisen kanssa voi rakentaa lämpimän
ja luottamuksellisen ihmissuhteen. Sanonta ”ystävyyttä ei voi pakottaa, mutta
sitä voi rakentaa” pätee tähänkin. Uuden ystävyyssuhteen luominen vie aikaa. Parhaimmillaan se kehittyy suhteeksi, jossa kumpikin saa olla antamassa ja vastaanottamassa, oppimassa
toinen toisiltaan.
Keskellä koronapandemian rajoituksia emme välitä uusia lähimmäisystäviä. Jos toiminta kiinnostaa ja haluat
kuulla lisää, niin ota yhteyttä. Kerron
mielelläni asiasta. Elämää on koronan
jälkeenkin.
Anu Haverinen diakonissa puh. 044
738 4314.

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.
Luottamuksella, sinua kuunnellen:
Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat henkistä tai
hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia koulutettuja
vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä.
Etsitkö kasvokkaista keskustelua? Löydät papin tai diakonin
yhteystiedot sivun alaosasta – leikkaa ne talteen.
Palveleva puhelin 0400 22 11 80. Avoinna joka ilta
klo 18-24. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).
Chat palvelee ma-pe klo 12-20. Keskustelut ovat kahdenkeskisiä. Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle nimettömänä.
Palveleva kirje. Kirjoita kirje ja lähetä se osoitteella:
Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki.
Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi.
Keskusteluapua nuorille ja koululaisille
Ristiohjain Twitchissä tarjoaa paikan jutella pelaamisesta ja
elämästä. NettiSaapas kuuntelee nuorten mietteitä
sosiaalisessa mediassa.

Työntekijöiden puhelinnumerot:
Kirkkoherranvirasto ..................... (08) 6172 371, 044 738 4300
avoinna ma-pe klo 9-11.30 ja 12.30-14
Timo Suutari, kirkkoherra ..................................... 044 738 4301
Riikka Pääkkönen, srk-pastori.............................. 044 738 4302
Anna Liisa Hakulinen, kappalainen....................... 044 738 4304
Dmitrii Gogolev, kanttori vs. ................................. 044 738 4307
Anne Pääkkönen, lastenohjaaja vs. ...................... 044 738 4308
Simo Pulkkinen, nuorisotyönohjaaja vs. ............... 044 738 4312
Anu Haverinen, diakonissa ................................... 044 738 4314
Anne Malinen, diakoni .......................................... 044 738 4315
Marja-Leena Suutari, lähetys/aikuistyönsihteeri... 044 738 4317
Lea Piirainen, kirjanpitäjä...................................... 044 786 1620
Satu Ylönen, talouspäällikkö ................................ 044 738 4320
Timo Piirainen, haudankaivaja .............................. 044 738 4322
Arto Tampio, kiinteistötyöntekijä .......................... 044 738 4323
Mervi Polvinen, seurakuntamestari/suntio ........... 044 738 4330
vs. suntio .............................................................. 044 738 4324
Eila Makkonen, Lentiiran emäntä-vahtimestari .... 044 738 4326
Andrei Tuhkanen, Vienan Karjalan työn pastori ... 044 738 4334
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Leikkaa talteen
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