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Perjantaina 5. kesäkuuta 2020

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

J

umalanpalveluselämä seurakuntalaisille avoimena alkaa kesäkuun
alusta. Jumalanpalveluksiin voi 1.6. alkaen osallistua yli 50 henkilöä edellyttäen, että
niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä
suhteutetaan aina 1,5 metrin turvavälein tilaan
sopivaksi.
Oheisessa laatikossa Kuhmon seurakunnan tilojen turvallisiksi katsotut väkimäärät.

tuvat siten, ettei kuoriosaan synny ruuhkaa.
Suntio tai muu sopiva henkilö voi tarvittaessa
ja kohteliaisuutta noudattaen ohjata seurakuntalaisia osallistumaan ehtoolliselle eri vuoroissa
osasto tai penkkirivi kerrallaan. Riskienhallinnan kannalta ei ole olennaista merkitystä, vaikka
turvaväli alittuisi hetkellisesti esimerkiksi ohi
kuljettaessa. Ehtoollisleipä jaetaan ehtoollisvieraan käteen tavanomaiseen tapaan, niin, että käsien koskettamista pyritään välttämään. Ehtoollisviini jaetaan maljasta yksityispikariin. Leivän
ja viinin jakamisessa on hyvä pyrkiä välttämään käsikosketusta jakajan ja ehtoollisvieraan
välillä. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, jakaja
desinfioi kädet uudelleen. Jakosanat lausutaan
normaalisti. Jakosanat ovat lyhyet eikä merkittävää altistusta tapahdu, vaikka jakaja olisi oireeton taudinkantaja.

Tilaisuuksien enimmäisväkimäärä 1.6.
alkaen (voimassa toistaiseksi):
Kuhmon kirkko: 400 henkilöä
Siunauskappeli: 35 henkilöä
Kuhmon seurakuntakeskus (seurakuntasali): 40 henkilöä
Lentiiran kirkko: 80 henkilöä
Lentiiran seurakuntatalo: 35 henkilöä
Seuraavat ohjeet piispa Jari Jolkkonen on antanut Kuopion hiippakunnan seurakuntien jumalanpalvelusten ja ehtoollisen viettoon 1.6. alkaen. Ne on valmisteltu yhteistoiminnassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tartuntataudeista
vastaavan ylilääkärin Irma Koivulan kanssa.
Kirkollisten toimitusten osalta evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat tarkentaneet ohjeita
seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.
Ohjeita on tarkennettu seurakunnassa paikallisten käytäntöjen mukaisiksi muun muassa toimitilojen väkimäärien osalta.
Seurakuntien ehtoollisen vietossa noudatetaan 1.6. alkaen seuraavia hygieniaperiaatteita:
1. Terveys: Pappi ja muut jumalanpalveluksen toimittajat tulevat töihin vain ja ainoastaan
terveinä, samoin kirkkoon tulevilla seurakuntalaisilla ei saa olla hengitystieinfektion oireita tai
muun mahdollisesti tarttuvan taudin oireita.
2. Turvavälit: Tilojen sisääntulojen yhteydessä on asianmukaiset ohjeet turvavälien noudattamiseksi. Seurakuntalaiset ohjataan istumaan riittävän väljästi niin, että turvaväli on
vähintään 1,5 metriä. Tämä ei koske saman perheen jäseniä. Kuhmon kirkossa tämä on toteu-

”Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen!’’ (Ps. 122:1). Tällöin myös pappi voi lausua täydestä sydämestä:
”Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä!”
Kuva: Raija Heikkinen

tettu niin, että osa penkkiriveistä on suljettu nauhoin.
3. Käsihygienia: Kirkon sisäänkäyntiin on
asetettu seurakuntalaisille tarkoitettu käsien desinfiointipiste. Käsienpesumahdollisuus on kirkon wc-tiloissa. Pappi ja kaikki ehtoollisen jakamisessa avustavat pesevät välittömästi ennen
jumalanpalveluksen alkua kätensä huolellisesti
saippualla ja lämpimällä vedellä. Aloittaessaan
uhrivirren aikana ehtoollispöydän valmistamisen liturgina toimiva pappi puhdistaa kätensä
huolellisesti desinfiointiaineella. Kaikki ehtoollisen jakamisessa avustavat desinfioivat kätensä
alttarille tullessaan.
4. Ehtoollisen vietto: Seurakuntalaiset tulevat ehtoollispöytään yksitellen tai perhekunnittain, polvistuvat, nauttivat sakramentin ja pois-

Ehtoollisen vietto Kuhmon kirkossa 1.6.
alkaen (paikallisohje): Totuttuun tapaan
ehtoollinen jaetaan jatkuvan pöydän käytännön mukaisesti, eli ehtoollisvieras saapuu ja poistuu omaan tahtiin ja valitsee vapaan paikan alttarikaiteen ääreltä. Alttarikaiteelle on selkeästi merkitty paikat niin,
että turvavälit on huomioitu. Ehtoolliselle
tullaan keskikäytävää pitkin ja poistutaan
sivukäytäviä pitkin. Saarnatuolin puolella
ehtoollisen nauttineet poistuvat saarnatuolin
puoleista sivukäytävää käyttäen ja vastaavasti toisella puolella ehtoollisella käyneet
käyttävät toista sivukäytävää. Tärkeintä on
huomioida, ettei kuoriosaan synny ruuhkaa.
Penkissä voi rauhallisesti odottaa omaa vuoroaan. Ehtoollista vietetään kiireettömästi.
Ehtoollisleipä lasketaan seurakuntalaisen
avoimelle kämmenelle niin, etteivät jakajan
ja ehtoolliskävijän kädet kosketa toisiaan.
Viininjakaja täyttää pikarin ja laskee sen
alttarikaiteelle, josta ehtoollisvieras poimii
sen omiin käsiinsä. Pikaria ei siis ojenneta
kädestä käteen. Suntio käy ehtoollisen vieton aikana keräämässä käytetyt pikarit pois
kaiteelta.

Diakoniatyön tapahtumia kesän aikana
•

Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien
suositellaan edelleen rajoittavan kontakteja
kodin ulkopuolelle. Papit ja diakoniatyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse, kun haluat keskusteluapua. Yhteystiedot löydät alta. Saattohoidossa olevien luokse käynnit ovat mahdollisia.
• Päihdekuntoutujien virkistyspäivä viikolla 35, seurakuntakeskus.
• Mielenterveyskuntoutujien virkistyspäivä viikolla 35.
• Ikäihmisten virkistyspäivä mahdollisesti
syyskuun alussa.
Virkistyspäivät järjestetään koronaan
liittyviä suosituksia noudattaen.
Tarkemmin seurakuntailmoituksissa.

•

OMAISHOITAJAT HUOM! Lounaslippuja
Eskobariin 6 henkilölle á 2 kpl vielä saatavilla. Voi käyttää myös Take away -annoksiin. Tiedustelut diakoniatyöntekijöiltä.
• Sunnuntaina 7.6. klo 10 Selkokielinen jumalanpalvelus Sotkamon kirkosta katsottavissa 21.6. asti Sotkamon seurakunnan Facebookin kautta (ei tarvitse kirjautua). Saarnaa kehitysvammatyön pappi Taina-Maija
Miettinen.
• Yhteydenotot diakoniatyöntekijöihin
toistaiseksi puhelimitse tai sähköpostitse.

Anu Haverinen diakonissa p. 044 738 4314
anu.haverinen@evl.fi
Anne Malinen diakoni p. 044 738 4315
anne.malinen@evl.fi

H

Huom! Kesän konfirmaatiomessuissa
(27.6. ja 2.8.) Kuhmon kirkossa ehtoollinen jaetaan vain konfirmoitaville nuorille.
5. Laulaminen: Kuorojen osallistumista
jumalanpalveluksiin on heinäkuun loppuun
saakka suositusten mukaan vältettävä. Koronavirukset leviävät pääasiassa pisaroiden välityksellä. Pisaratartunnan mahdollisuutta torjutaan
huolehtimalla turvaväleistä. Tartunta kosketustartuntapinnoilta on mahdollista, mutta sen merkitys on vähäisempi.
Turvallisuussyistä laulaminen voi olla kesäajan jumalanpalveluksissa vähäisempää ja jumalanpalvelukseen osallistuva voi laulaa virsiä
hiljaisesti.
Jos mahdollista, ota kirkkoon mukaan oma
virsikirja.
Jumalanpalvelukset striimataan yhä mahdollisuuksien mukaan internet-lähetyksinä. Kesäaikana näihin tulee taukoa. Jos lähetystä
omasta kirkosta ei tule, tarjolla on kuitenkin runsaasti muiden ev.lut. seurakuntien jumalanpalveluksia, esimerkiksi virtuaalikirkko.fi -sivustolla
Kuopion, Oulun ja Turun tuomiokirkon jumalanpalvelukset. 7.6. striimataan selkojumalanpalvelus Sotkamon kirkosta, tämä on nähtävillä
Sotkamon seurakunnan fb-sivulla 21.6. asti.
Kirkolliset toimitukset: Kirkkotilassa ja
muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi 1.6. alkaen osallistua
yli 50 henkilöä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan
aina 1,5 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Kirkollisen toimituksen järjestävät perhekunnat voivat itse striimata tilaisuuksia myös internettiin.
Katso kunkin tilan enimmäisosallistujamäärä.
Kirkollisen toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on
yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden
toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 henkilön
enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai
muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia
toimituksia (esimerkiksi kotikasteet).

On kiitoksen aika

elmikuussa käynnistyi Yhteisvastuukeräys 2020 nostaen esille vanhemmuuden haasteet. Kerääjiä, lahjoittajia ja talkoolaisia löytyi kantamaan yhteistä vastuuta. Hyvää pääsimme tekemään
erilaisin tavoin. Ruokailut, elokuvailta ja laskiainen kokosivat ihmisiä mukavasti koolle.
Tästä kaikesta jää hyvä mieli!
Hyvä mieli tuli myös keräystuloksesta! Tämän vuoden rahallinen tulos on yhteensä 10
738 €. Lämmin kiitos kaikille yksityisille ja
yrityksille, jotka ovat tukeneet keräystä.
40 % Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään
ensi vuonna käynnistyvään valtakunnalliseen

hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää vertaistukea vanhemmille, antaa aikuisten tukea lapsille, joiden kotioloissa on haasteita sekä tarjota yhdessä tekemistä koko perheelle. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä
osuudesta käytetään Kuhmossa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuhmon yhdistyksen
toiminnan tukemiseen.
Keräystuotosta 60 % ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tänä vuonna tuki keskittyy
vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin, esimerkiksi naisten ja äitien kouluttamiseen ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen Nepalissa.

Nuortenleiri 10-15 -vuotiaille

Työntekijöiden puhelinnumerot

29.-31.7. Sotkamossa, Vuokatinrannassa. Leiri alkaa keskiviikkona klo 9 ja
päättyy perjantaina klo 12. Leirin ohjelmassa monenlaista yhteistä tekemistä,
pelaamista, askartelua ym. Leirin hinta

Kirkkoherranvirasto ............................................. (08) 6172 371
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
Kuhmon kirkon vs. suntio ..................................... 044 738 4324
Eila Makkonen, Lentiiran emäntä-vahtimestari ... 044 738 4326
Andrei Tuhkanen, Vienan Karjalan työn pastori ... 044 738 4334

20 €. Meno/paluu Vuokatinrantaan yhteisellä linja-autokyydillä. Mukaan mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta. Ilm. 17.6.
mennessä nuorisotyönohjaaja Simo
Pulkkinen, p. 044 738 4312.

Rippikoulukesä 2020
Päivärippikoulu kesäkuun ryhmä kokoontuu 3.6.-11.6. klo 9-15. Aloitamme
seurakuntasalissa.
Leiririppikoulu heinäkuussa Vuokatinrannassa 21.7.-27.7. Lähtöaika tiedotetaan myöhemmin.
Päivärippikoulu elokuun ryhmä kokoontuu 4.8.-9.8. klo 10-14. Aloitamme
seurakuntasalissa.

Vuokatinrannassa on heinäkuun loppupuolella kaksi leiriä:
rippikoululaisille
ja 10-15 -vuotiaille nuorille.
Kuva: Markus Ikonen

Konfirmaatiot
Kuhmon kirkossa ovat:
Kesäkuun päivärippikoulu: la 27.6. klo 12.
Heinäkuun leiririppikoulu: su 2.8. klo 12.
Syksyn päivärippikoulu: su 16.8. klo 10.
Huom! Konfirmaatiomessuissa 27.6.
ja 2.8. ehtoollinen jaetaan vain
konfirmoitaville nuorille.

Kirkon kuvapankki:Aarne Ormio

Lapsiparkki
Ke 1.7. ja 8.7. klo 15-18.
Piilolan kerhotilassa,
Karhunpolku 2 N.
Lapsiparkkiin voi tuoda
lapsen joka on iältään
vähintään 1v 6kk.
Lapselle omat eväät mukaan. Toiminta on maksutonta. Paikka varattava
etukäteen, samana päivänä viim. klo 12 mennessä.
Lisätiedot ja paikan
varaaminen
p. 044 738 4308, lastenohjaaja Anne Pääkkönen.

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi
Seurakuntakeskuksen ulko-oven edessä on postilaatikko, mihin voi myös jättää: yhteydenottopyynnön työntekijälle, esirukouspyynnön tms. viestin. Postilaatikko tyhjennetään päivittäin maanantaista perjantaihin.
Leikkaa talteen

✁

