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SEURAKUNTAVIESTI 2014
Kuusamon ev. lut. seurakunnan tiedotuslehti

”Palvelkaa kukin
toistanne...”
erilaisia tehtäviä ja vastuita
kullakin osassaan. Se, mihin tehtävään meidät sitten
onkin kutsuttu, tulisi koitua
yhteiseksi hyväksi ja lähimmäisen parhaaksi.

Käsillä olevan Seurakuntaviestin erityisenä teemana on
esitellä seurakunnan työtä ja
toimintaa. Tämä ns. palveluesite kuvastaa osaltaan
sitä, miten laaja-alaisesti ja
monipuolisesti työtä tehdään. Evankeliumin virrat
kulkevat monia reittejä.
Samalla on syytä todeta,
miten siinä virrassa ajan
muutosten ja monenlaisten
paineiden keskellä on kantavaa ja pysyvää pitkäjäntei-

nen perustyö. Mutta kyse ei
ole vain palkattujen työntekijöiden palvelutehtävästä,
vaan tehtävä on yhteinen.
Siinä työssä ovat mukana
myös seurakuntalaiset kuka
vapaaehtoisena, kuka luottamushenkilönä, kuka hiljaisesti rukoillen, kuka hoitaen
arjen kutsumustaan… Tai
niin kuin Paavali sanoo, että
kukin vaeltakoon saamansa kutsumuksen mukaan
(1.Kor. 7:17). Meillä on

HUOMIO 3.-6. LUOKKALAISET POJAT!!
Poikien kokkikerho pyörähtää käyntiin
tiistaina 2.9.2014 klo 15.30-17.00
Vanhassa pappilassa.
Kerhoon mahtuu mukaan 10 poikaa.
Kerhossa pääset tutustumaan ruoanlaiton ja
leivonnan alkeisiin mukavassa seurassa.
Ilmoittautuminen 25.8. alkaen Tarjalle p. 050 3313579.

Hei kaikki tytöt!
Keskiviikkona 13.8. käynnistyy taas Tyttis, joka on
kaikille alakouluikäisille tytöille suunnattua toimintaa.
Tyttis kokoontuu Vanhassa pappilassa
keskiviikkoisin 17.30-19.00.
Tyttiksessä voi pelailla, tehdä läksyjä, askarrella,
viettää aikaa kavereiden kanssa ja joskus
leipoakin. Tarjolla on myös iltapalaa.
Tyttiksessä ohjaajana toimii Tarja Kuusisto ja
isoset. Tarjan tavoitat numerosta 050-3313579
tai tarja.kuusisto@evl.fi

Perhekerhot kokoontuvat:
PERHEKAHVILA tiistaisin klo 17.30 – 19.00 keskustan kerhopiste
AVOIN KERHO perjantaisin klo 9 – 11 Nilon kerhopiste
PERHEPÄIVÄHOITAJIEN AVOIN KERHO tiistaisin klo 9 – 10.30
keskustan kerhopiste
PARKKIKERHO
perjantaisin klo 12.30 – 14.30 Nilon kerhopiste
tiistaisin klo 13-15 keskustan kerhopiste

Nyt on siis työn ja toiminnan aika. Se kuuluu ihmisen osaan ja osamme siinä
on moninainen. Apostoli
Pietari sanoo: ”Palvelkaa
kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet
Jumalan moninaisen armon
hyvinä huoneenhaltijoina
(1.Piet. 4:10).” Ja tuo palvelustyö päättyy silloin, kun
Herramme tulee kirkkaudessaan. Rukouksemme on
siksi ajallisten kiusausten
ja koettelemusten keskellä,
että jaksaisimme tehdä työtämme uskollisesti valvovalla mielellä eli Herraamme
odottaen. Häneltä olemme
tehtävämme saaneet. Ensi
sunnuntain yhdessä päivän
virsistä sanotaan osuvasti:
”Siis anna minun palvella nyt
valtakunnan työssä. Kun uu-

vun, auta, vahvista ja kanna
murheen yössä. Vain voimastasi voiman saan sun lamppunasi loistamaan ja säilyn
suolanasi (VK 435:4).”
”Laupias Jumala, taivaallinen Isä.
Sinä olet kutsunut meidät
valtakuntasi työhön
ja antanut meille oman tehtävämme.
Kiitos siitä, että luotat meihin
ja pidät meitä työtovereinasi.
Anna meille vastuun mieltä
ja rohkeutta kaikessa mitä
teemme,
anna viisautta toteuttaa tahtoasi.
Varjele, ettemme laiminlöisi
kutsumustamme
pelon tai itsekkyyden tähden.
Tätä pyydämme Jeesuksen
nimessä.”

Veli-Matti
Koivuranta
kirkkoherra

LÄHDE RETKELLE HIIPPAKUNNAN
LÄHETYSJUHLILLE
HAAPAVEDELLE 5.-7.9.

Seurakuntavaalit 2014
Kirkossa on vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään
marraskuussa 2014. Seurakuntavaalit ovat paikalliset
vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein.
Vuoden 2014 seurakuntavaalit ovat kirkon tulevaisuuden kannalta merkittävät. Vaaleissa valitut
luottamushenkilöt tulevat
linjaamaan kirkon tulevaisuutta. He päättävät muun
muassa siitä, millainen on
tulevaisuuden kirkko, miten
varoja kohdennetaan, keitä
autetaan, missä ja miten.
Seurakuntavaalit ovat
edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla
on äänioikeus. Viimeistään
vaalipäivänä 9.11.2014 16
vuotta täyttävät evankelisluterilaisen kirkon jäsenet

3-vuotiaat Tiitiäiset kokoontuvat:
tiistaisin klo 13 -1 5 Nilon kerhopiste
perjantaisin klo 9 – 11 Keskustan kerhopiste
4-vuotiaat Varpuset kokoontuvat:
ma & to klo 13 – 15 Keskustan kerhopiste
ma & to klo 13 – 15 Nilon kerhopiste
5-vuotiaat Peipposet kokoontuvat:
ma & to klo 9 – 12 Keskustan kerhopiste
ma & to klo 9 – 12 Nilon kerhopiste
Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä suoraan kerhopisteistä:
Keskusta p. 050 310 5881. Nilo p. 050 310 5882

Lähtö pe 5.9. klo 12 srk-talolta. Paluu su 7.9.
n. klo 17. Majoitus kahden hengen huoneissa
Hotelli-Ravintola Haapakanteleessa.
Retken hinta 140€. Hintaan sisältyy matkat,
majoitus ja aamiainen. Ilmoittautumiset
25.8. mennessä kirkkoherranvirastoon
p. 050 310 5811 tai 050 3105812.

PIKKUKIRKKO

to 2.10. ja to 6.11. klo 9.30 Pyhän Ristin kirkko

lapsille, perheille ja lapsiryhmille

Keskustan kerhotila

KUOROON!
Keskiviikkoisin 13.8. alkaen seurakuntatalolla isossa salissa
kokoontuvat lapsikuorot: 6-8 v Sävelaskel -kuoro
klo 16.00-16.30 ja 9-13v. Heläys-kuoro 16.45-17.30.
Kaikki uudet ja vanhat kuorolaiset tervetuloa!
Lapsikuoroihin ei ole pääsykoetta. Yhteinen leiripäivä syksyllä
on la 30.8. ja keväällä kuoroleiri 13.-17.5.2015.
Huomio! Vanhassa pappilassa ohjattua
toimintaa klo 16.00-17.30 kuorolaisille,
jossa voit odotella kuoron alkamista tai
kyytiä kotiin.
Tiedustelut kanttori Laura Piilonen
0503771983 tai laura.piilonen@evl.fi

www.kuusamonseurakunta.fi

saavat äänestää.
Seurakuntavaalien teemana on Usko hyvän tekemiseen.
Kuusamon seurakunnassa valitaan 27 luottamushenkilöä. Varsinainen
vaalipäivä on 9.11.2014 ja
ennakkoäänestys järjestetään
27.–31.10.2014.
Lisätietoja seurakuntavaaleista löytyy internetistä
www.seurakuntavaalit.fi

Nilon kerhotila

SEURAKUNTAVIESTI
Lähetystyö alkusyksyn toimintaa
Aloitamme toiminnan Museo-seuroilla kotiseutumuseolla
su 24.8. klo 17.00. Puhujina Taina Manninen ja Seppo Ervasti.
Kampanisukahvit lähetystyön tukemiseen klo 16.30 alkaen
Rovastikunnallinen lähetyssunnuntai 31.8.2014 Taivalkoskella.
Lähtö seurakuntatalon parkkipaikalta klo 9.00.
Matkan omavastuu 10€. Ilmoittaudu kirkkoherranvirastoon 27.8.
mennessä p. 050 310 5811 tai 050 310 5812
Lähetyspiiri alkaa 15.9. klo 18 seurakuntatalon pienessä salissa.
Voit tavata nimikkolähettimme Katri Niiranen-Kilasin Tansaniasta
lähetyspiirissä ma 22.9. klo 18.00 seurakuntatalon pienessä
salissa, sekä tasauskerääjänä marketilla ti 23.9.
Yhteystietoja:
Lähetyssihteeri Pirkko Jaurakkajärvi p. 050 310 5883
Lähetystyöstä vastaava teologi Heli Kautonen p. 050 353 1328

Ruska-ajan konsertteja Pyhän ristin kirkossa
Sunnuntaina 21.9. klo 15.00 Ohjelmassa esiintyy Ossi Kajava,
laulu ja Vesa Kajava, urut. Ohjelma 5€
Torstaina 25.9. klo 18.30 Ohjelmassa esiintyy Kuusamon
Musiikkiopiston oppilaita opettajien johdolla. Ohjelma 5€
Sunnuntaina 28.9. klo 15.00 Ohjelmassa esiintyy Anna-Maria
Lehtoaho, urut ja sembalo, Lotta Koponen, viulu ja Inka
Kinnunen, laulu. Ohjelma 5€
Tervetuloa! Tiedustelut: kanttori Raimo Heikkilä 050 330 8574

Sinua kutsutaan
Koillismaan rovastikunnan
lähimmäispalvelun peruskurssille
26.-28.9.2014 Pudasjärven
Hilturantaan
Kurssille kutsutaan osallistumaan erityisesti uusia vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneita
Lähimmäispalvelu on
tavallisten ihmisten taidoin tehtävää auttamista, tukemista ja kuuntelua
osallistumista seurakunnan toimintaan
Voit toimia mm.
ystävänä yksinäiselle
tukena vaikeassa elämäntilanteessa olevalle
kaverina kirkkomatkalla
ulkoiluystävänä
avustajana seurakunnan eri tapahtumissa
Voit toimia yksin, yhdessä tai pienessä ryhmässä
Koulutus antaa valmiuksia
ihmisen kohtaamiseen
vaikeassa elämäntilanteessa olevan tukemiseen
toimia lähimmäispalvelussa
mahdollisuuden jatkokoulutukseen, työnohjaukseen ja virkistykseen
Kurssi järjestetään yhteistyönä Pudasjärven, Kuusamon sekä
Taivalkosken seurakuntien kanssa.
TULE MUKAAN – SINUA TARVITAAN!
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 11.9. mennessä diakoniatyöntekijä
Eeva Leinoselle puh. 0400 866 480 tai diakonissa Terttu Pajula
puh.050 5913440.

Kuusamon seurakunnan kuorotoimintaa
syyskausi 2014
Veteraanimieslaulajat
syyskauden toiminta alkaa torstaina 11.9. srk-talolla klo 11.00.
Johtaa kanttori Raimo Heikkilä. Uudet laulajat tervetulleita!
Eläkeläisten Musiikkipiiri
syyskauden toiminta alkaa torstaina 18.9. srk-talolla klo 12.00.
Johtaa Raimo Heikkilä. Uudet laulajat tervetulleita!
Kuusamon kirkkokuoron
syyskauden toiminta alkaa keskiviikkona 24.9. srk-talolla
klo 18.30. Johtaa kanttori Raimo Heikkilä, 050-3308574.
Uusia nuorekkaita laulajia kutsutaan täten
kuorotoiminnan harrastukseen. Tervetuloa!
Käylän koraalikuoron
syyskauden toiminta alkaa keskiviikkona 17.9. Käylän kirkon
alasalissa klo 18.30. Johtaa kanttori Maria Suviaro, 050-5913437.
Uusia laulajia otetaan mukaan. Tervetuloa!
Kuusamon seurakunnan KUULASKUOROT
Johtaa kanttori Laura Piilonen, 050-3771983.
Keskiviikkona 13.8. alkaneet harjoitukset jatkuvat.
Uusia laulajia otetaan elokuun loppuun saakka.
Kuoroharjoitukset ovat seuraavasti:
seurakuntatalon isossa salissa
SÄVELASKEL (6-8 v.) keskiviikkoisin klo 16.00-16.30.
HELÄYS (9-13 v.) keskiviikkoisin klo 16.45-17.30.
Kuusamon seurakunnan tyttökuoro KUULAS keskiviikkoisin
klo 17.45-19.15 seurakuntatalon pienessä salissa.
Koelaulut uusille 13.8. klo 17.45 alkaen.
Harjoitukset alkavat 20.8.
(Muutokset johtajassa ja toiminnassa mahdollisia 1.9. alkaen.)
Tervetuloa!

Kuusamon Kirkkokuoro täytti 90 vuotta
”Hengen tuuli puhalla! Sytytä rakkaus meihin! Sammuneihin, sammuneihin.
Tule valoksi silmiin ja sydämiin, sokeutuviin! Ohjaa
kohti taivasta!
Oi, Herra, oi, Herra. Herra
armahda!”
Näin lauloivat Kuusamon kirkkokuorolaiset muiden mukana
valtakunnallisilla kirkkomusiikkijuhlilla Jyväskylässä kaksi
vuotta sitten. Samaa hengen
puhallusta ja laulun iloa oli
aistittavissa Kuusamon Pyhän
Ristin kirkossa toukokuun 17.
päivänä, kun juhlittiin 90-vuotiasta kirkkokuoroa.
Kirkkomusiikki on osa
seurakunnallista julistustoimintaa. Kun papisto jakaa sanaa
ja sakramentteja, kanttorit ja
kuorot säestäjineen vastaavat
seurakuntalaisten musiikillisesta palvelemisesta. Julistustyötä tehdään yhdessä. Sanat
puhuttelevat, mutta samoin
säveletkin koskettavat seurakuntalaisten herkimpiä tuntoja.
Kirkkokuoron paikka on tavallisesti urkuparvella, ei eturivissä.
Kirkkokuoro pyrkii laulamaan
mahdollisimman hyvin, mutta
se ei ole niinkään esiintyvä, vaan
palveleva kuoro. Juhlassa muisteltiin kiitollisuudella laulajia,
jotka ovat jaksaneet vuosikymmenet harrastuksensa parissa.
Hieman historiaa. Kuu-

samon kirkkokuoron juuret
ovat kanttori Lauri Marttisen
90 vuotta sitten perustamassa sekakuoro Rajan Laulussa.
Varsinainen kirkkokuorotoiminta käynnistyi vuonna 1935
kirkkoremontin valmistuttua.
Kirkkokuoron varhaishistoriaan kuuluu mm. esiintyminen
yhdessä vuonna 1928 perustetun Kuusamon torvisoittokunnan kanssa. Yhdessä esiinnyttiin
Lauri Marttisen johdolla vielä
ainakin vuonna 1949 paikallisen pankin 25-vuotisjuhlassa.
Kirkkokuoro oli Kuusamon
ainoa kuoro aina vuoteen 1951
saakka, jolloin perustettiin Kuusamon Mieslaulajat. Sekakuoro
Kuusamon Laulu aloitti kymmentä vuotta myöhemmin.

Kaksi vuosikymmentä sitten
perustettiin Kuusamossa Naiskuoro Ainot. Kuusamossa on
tasokas musiikkiopisto, joka
on kasvattanut musiikin taitajia
myös seurakunnallisiin tilaisuuksiin.
Kuorot ja musiikkiopisto
ovat toimineet hyvässä yhteistyössä Kuusamon seurakunnan
kanssa. Kuorot avustavat kirkkovuoden aikana vuorollaan myös
messuissa. Kirkkokuoron lisäksi
seurakunnan suojissa toimivat
veteraanimieslaulajat, Käylän
Koraalikuoro ja nuorisokuoro
Kuulas. Kirkkokuoron juhlaviikko oli hyvä osoitus kuusamolaisesta kuorovoimasta, joka
huipentui Säveljuhlaan. Juhlan
lopulla kokoontuivat laulajat

tapahtumaa varten koottuun
yhteiseen projektikuoroon.
Kuusamon Kirkkokuoro
muisti juhlapäivänään tervehdyskäynnillä kuoron perustajaa
director cantus Lauri Marttista
ja hänen työtään kuusamolaisten parissa. Marttisen jälkeen
Kuusamon seurakunta on saanut asiansa osaavia ja innostavia
kanttoreita musiikin vetäjiksi.
Heistä Raimo Heikkilällä on takanaan jo 45 vuotta kuoronjohtajana, Kuusamossa hän aloitti
vuonna 1978. Tämä säveljuhla
oli hyvin pitkälle Raimon suunnittelema ja organisoima.

Jaakko Heikkinen
kirkkokuoron puheenjohtaja

Kalevalan ystävyysseurakunta toimii
Kuusamon seurakunnan ystävyysseurakunta Kalevalan
ev.lut. seurakunta toimii normaalisti. Joka sunnuntai klo
10.00 pastori Andrei Tuhkanen
pitää kirkossa jumalanpalveluksen. Milloin hän on muualla tai
ansaituilla vapailla joku suomalainen käy pitämässä maallikkojumalanpalveluksen. Joskus
sinne saadaan jopa pappi suomesta. Ainut ongelma nykyään
tuntuu olevan se, että Inkerin
kirkko toimii vain miespappien varassa. Kuusamolaisten jumalanpalvelusvuorot ovat viime
aikoina harventuneet. Meillä on
ollut vain innokkaita naispappeja tarjolla.
Kalevalan seurakunnassa
on myös muuta toimintaa viikoittain. Naisten kirkkokuoro
ja lasten lauluryhmä toimivat.
Sunnuntaisin puolen päivän
aikaan kokoontuu muutamia
lapsia pyhäkouluun, jota pitää seurakunnan puheenjohtaja Tatjana Kirilova. Kirkon
olemassaoloa julistavat myös
lauantain ehtookellot ja ennen
jumalanpalvelusta soitettavat
kellot. Valitettavan usein kyläläiset kuulevat myös seurakuntalaisen kuolintapauksen muistoksi soitettavat sanomakellot.
Kalevalan seurakunnassa suurin
osa seurakuntalaisista on vanhoja mummoja. Seurakunnan väki

vähenee pikku hiljaa.
Onneksi nykyinen pastori
Andrei pitää jumalanpalvelukset kummillakin kielillä. Toivossa on, että nuorempaakin
väkeä löytyisi kirkon penkeille
mukaan sanankuuloon. Seurakunnan taloudenhoitoon Kalevalassa onkin jo ilahduttavasti
löytynyt nuorempia naisia.
Kuusamolaiset lähetysystävät käyvät Kalevalassa vierailulla muutamia kertoja vuodessa.
Sinne viedään aina taloudessa
tarvittavia tavaroita. Myös pieniä korjauksia kirkkoon on
tehty. Kaikkein tärkeimmäksi
on jo 15 vuoden aikana muodostunut lasten leirin pito. Tänäkin kesänä heinäkuun alussa
oli yhteensä kuusi kuusamolaista lastenleirillä. Päävastuun piti
pastori Andrei. Nuorempien

www.kuusamonseurakunta.fi

lasten ryhmää ja askartelua vetivät Anneli Kaartinen ja Vappu
Koskela. Heidän oivallisina apulaisina olivat Rita Karjalainen sekä Katariina Määttä. Kisailusta
ja uudella trampoliinilla hyppimistä valvoivat Juhani Pölkki ja
Juha Kaartinen. Tulkkeina toimi
Tatjana Kirilova ja kanttorina

Gerda Remsu. Leiri meni hyvin
ja reilu 50 lasta lähti kotiin iloisina palkinnot ja lahjat matkassaan leirin jälkeen.
Suomalaisten ongelmana on
myös Venäjän tulli. Sinne vietäisiin paljon enemmän lähinnä
diakoniaan liittyviä vaatteita ja
apuvälineitä. Tulli hyväksyy kuitenkin vain 35 kilon määrään
asti omaan käyttöön vietävät tavarat. Aikuisen on vähän vaikeaa
selittää miten lasten vaatteiden
vienti on omaan käyttöön.
Pelkäämme myös Andrei
Tuhkasen jaksamista. Hän
hoitaa Vienan Karjalan seurakuntatyötä seitsemällä paikkakunnalla. Jumalanpalveluksia ja
leirejä pidetään Kalevalassa, Jyskyjärvellä, Borovoissa, Tiksassa,
Lietmajärvellä, Mujejärvellä ja
Kostamuksessa. Yhdelle papille
on annettu taas olosuhteiden
pakosta liian suuri vastuu Jumalan sanan levittämiseksi Vienan
Karjalaan. Onneksi tänä vuonna on kalevalainen nuori mies
aloittanut diakoniopiskelut
Inkerin kirkon koulutuskeskuksessa Keltossa. Toivomme
hänestä apua Andrei Tuhkaselle
lähivuosina.

Juha Kaartinen
julistusjohtokunnan pj.

SEURAKUNTAVIESTI · PALVELUESITE
JULISTUKSEN TOIMIALA
”Toimintamme tavoittaa ihmiset koko elämänkaaren ajan. Kasteessa tapahtuvan seurakunnan jäseneksi
ottamisen ja hautaan siunaamisessa tehtävän viimeisen palveluksen välille mahtuu monenlaista kohtaamista.
Messu, Jumalan kansan juhla, on elämämme keskus. Se toimitetaan sunnuntaisin kello 10 Pyhän Ristin
kirkossa. Toimituksesta vastaavat papisto, diakonaatti ja kanttorit sekä vapaaehtoiset messupalvelijat ja
lukijat.” Kirkkoherra Veli-Matti Koivuranta
Kirkolliset toimitukset
Kirkko on läsnä elämän iloissa ja suruissa. Seurakunnan papisto toimittaa kasteen, avioliiton vihkimisen ja
hautaan siunaamisen. Kotikasteen yhteydessä voidaan
toimittaa myös kodin siunaaminen.
Rukoushetket
Elämän käännekohdissa saamme kääntyä rukouksin
Jumalan puoleen, kiittäen ja pyytäen Jumalan
siunausta. Kuulemme Jumalan sanan lupaukset ja
tulemme osallisiksi kolmiyhteisen Jumalan läsnäolosta.
Rukoushetkiä voidaan viettää mm. kasteen muistamisen päivänä, syntymäpäivänä, sukujuhlan
yhteydessä, kodin siunaamisessa, sairauden ja elämän
koettelemuksen kohdatessa.
Sovi toimitusten ja rukoushetkien toimittamisesta
kirkkoherran viraston kautta. Palvelustehtävään tuleva
seurakunnan työntekijä on sinuun yhteydessä ja voitte
yhdessä sopia tilaisuudesta tarkemmin.
Musiikkityö
Suunnittelee ja toteuttaa seurakuntamme musiikkityötä jumalanpalveluselämässä, toimituksissa sekä
konserttitoiminnassa. Kuorotoiminta on myös tärkeä
osa musiikkityötä.
Seurakunnan kuorot: Kirkkokuoro, Veteraanimieslaulajat, Eläkeläisten musiikkipiiri, Käylän Koraalikuoro ja
Kuulas-kuorot.
Seuraa kirkollisia ilmoituksia.
Lähetystyö
Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Tätä julistustehtävää Kuusamon seurakunta toteuttaa Suomen
lähetysseuran ja Vienan Karjalan seurakuntatyön
kanssa yhteistyössä. Toimimme ja autamme yhdessä
sekä paikallisesti lähellä ja kaukana.
Toiminta pyörähtää käyntiin Museo-seuroilla
kotiseutumuseolla su 24.8. klo 17.00. Kampanisukahvit
lähetystyön tukemiseen klo 16.30 alkaen.
· Lähetyspiirit. Lähetyspiiri kokoontuu lounaan
merkeissä seurakuntatalolla kuusi kertaa vuodessa.
Kokoontumiset parillisilla viikoilla maanantaisin 15.9.
alkaen joko seurakuntatalolla tai jonkun kotona.
Iltojen ja päivien ohjelma koostuu tilannekatsauksista
nimikkolähettien työhön, lauluhetkistä, vierailijoista,
rukouksista ja keskusteluista. Nimikkolähettimme
Katri Niiranen-Kilasi Tansaniasta vierailee lähetyspiirissä ma 22.9. klo 18.00 seurakuntatalon pienessä
salissa.
Syksyllä uutuutena alkaa nuttukerho, jossa
neulomme esim. nuttuja Etiopian vauvoille.
Järjestämme mm. lähetys-, äitienpäivänä- ja
isäinpäivälounaita sekä kahvituksia eri yhdistyksille.
Järjestämme myös Tasaustempauksia syksyllä ja
keväällä torilla, markkinoilla tai marketeilla tasauspäivän aikaan; tasataan köyhyys. Maailmassa hyvinvointi
ei jakaudu tasan.
Syksyllä tasauskerääjänä on kanssamme nimikkolähettimme Katri Niiranen-Kilasi. Ilmoittaudu mukaan
lipaskerääjäksi!
· Perinteiset joulumyyjäiset ovat joulukuussa
seurakuntatalolla. Sinäkin voit tehdä vaikka miesten
villasukkia ja osallistua tällä tavalla mukaan lähetystyöhön.
· Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kirkoissa
ja Rukalla adventin aikana viikoilla 51 ja 52.
· Lähetyksen Missio-kesäkahvila/kirppis sekä
lauluhetkiä Pappilassa. Tuotto menee lastenleirin
tukemiseen Vienan Karjalan Kalevalassa.
· Seurakuntamatkat ja vierailut:
Rovastikunnallinen lähetyssunnuntai vierailu Taivalkoskella su 31.8.2014.
Hiippakunnan lähetysjuhlat 5. - 7.9.2014 Haapavedellä.
Valtakunnalliset lähetysjuhlat kesäkuun alussa 2015
Rovaniemellä.
Teemme vuosittain matkan Venäjälle, tänä keväänä
vierailimme Pietarissa.

Kirkko ilman musiikkia
Miltä minusta
tuntuisi, jos läheiseni siunauksessa olisi vain
papin puheet?
Miltä tuntuisi
vihkitoimitus ilman musiikkia?
Mitä on jumalanpalvelus ilman
musiikkia? Tyhjältä ja vieraalta
tuntuisi säveletön toimitus. Se ei
olisi ainakaan Luterilaisen kirkon
toimitus. Lutherin mukaan musiikki on yksi Jumalan suurimpia
lahjoja ihmiselle. Vaikka Jumalan
sana onkin suuri ilosanoma ja lahja, se ei yksinään saa kiireisen ajan
ihmisen mielenkiintoa. Musiikki
on se, mikä pysäyttää, virkistää,
lohduttaa, ilahduttaa ja auttaa.
Musiikki murtautuu tiedostetun
kerroksen läpi.
Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset ovat tilaisuuksia,
joissa on helppo todeta musiikin
läsnäolo ja merkitys. Kanttorin
työ on kuitenkin paljon laaja-alaisempaa. Kuusamossakin kanttorit
ovat monessa toiminnassa mukana. On tasakymmensynttäreitä,
ystävänpäiväkahvituksia, äitienja isäinpäivälounaita, konsertteja,
musiikkituokiota, laitoskäyntejä,
musiikkipiirejä, kuoroja, kinkereitä, yhteisvastuutempauksia ja
monenmoisia kohtaamisia ihmisten kanssa, joissa on musiikki
mukana.
On myös toimintaa, joissa
kanttori ei fyysisesti ole läsnä,
mutta joihin hänen ammattitaitonsa vaikutus ulottuu. Tilaisuudet, joissa lauletaan virsiä tai
muuta hengellistä musiikkia ovat
mahdollisia osittain siksi, että
kanttorit ovat kautta historian
opettaneet virsiä seurakunnissa.
Kanttori tukee ja kouluttaa muuta
seurakunnan henkilökuntaa musiikillisesti. Olen itse esimerkiksi
ohjannut seurakunnan lastenohjaajia erilaisten soitinten käytössä

ja uusien laulujen opettelussa.
Työhuoneen
ovelle voi ilmestyä pappi virsikirja käsissään
sanoen: "Kuule,
miten tämä virsi
menee? En ole tätä pitkään aikaan
laulanut. Voitko laulaa minulle
malliksi?" Voi myös olla tilanne,
jossa pappi tarvitsee apua liturgisten osien opetteluun.
Kanttorin ammatti on siis
palveluammatti. Olemme töissä
seurakuntalaisia varten, tuomassa
iloa ihmisille. Haluamme auttaa
kaikissa elämäntilanteissa musiikin keinoin. Kanttori palvelee
seurakuntalaista myös muuten
kuin musiikilla. Keskustelemme
ja kuuntelemme ihmisiä. Istumme kahvikupin äärellä läsnäolon
teologian hengessä.
On hyvä muistaa, että seurakunnat ovat osaltaan luomassa
kulttuuria. Kuusamossakin paikallinen musiikkitarjonta kaventuisi huimasti ilman seurakunnan
tilaisuuksia. Tämä kulttuurin luominen vaikuttaa myös seurakuntien ulkopuolella taloudellisesti
- ansaitsevathan esimerkiksi säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat
hankkimiemme nuottien ja esittämiemme teoksien kautta.
Olen onnellinen saadessani jakaa musiikin lahjaa muille. Seurakuntalaiset itse mahdollistavat
hienon työn musiikin parissa.
Jokainen seurakunnan jäsen on
osaltaan minun palkanmaksajani.
Tämän haluan muistaa palvellessani lähimmäistäni. Tämän myös
kerron niille, jotka kyselevät,
minne verorahat menevät. Tämä
on kanttorin osuus niiden rahojen käytöstä. Ilman niitä rahoja
kirkko olisi ilman musiikkia.

Laura Piilonen, kanttori

Yhteystietoja:
Lähetyssihteeri Pirkko Jaurakkajärvi
p. 050 310 5883
Lähetystyöstä vastaava teologi Heli Kautonen
p. 050 353 1328
Heikki Mustaniemi toimii yhteyshenkilönä Suomen
Lähetysseuran ja Kuusamon seurakunnan kanssa.
Meillä toimii aktiivinen vapaaehtoisten porukka,
joka on järjestämässä ja toteuttamassa seurakuntamme perustehtävää - lähetystyötä.
Tule sinäkin mukaan seurakuntamme lähetystyön
toimintaan ja ota rohkeasti yhteyttä lähetyssihteeriin!

NIMIKKOLÄHETTIMME

17.4.2013 alkaen Katri Niiranen-Kilasi ja puoliso
Dowart Kilasi Tansania Makumira, Suomen lähetysseura
Nimikkokohde

Tansania, evankelisluterilaisen kirkon Viktoriajärven itäinen
hiippakunta. (ELVD) johon sisältyy seurakuntatyötä, kristillistä
kasvatusta, nuorisotyötä, naistyötä ja stipendiaattitoimintaa,
Suomen lähetysseura.

Aikuistyö

Aikuistyön tehtävänä on vahvistaa aikuisten hengellistä elämää
ja kristillistä kasvua. Pidämme seurakuntailtoja ja järjestämme
ryhmätyömuodossa pidettäviä tilaisuuksia.
Syksyn tarkempi ohjelma valmistuu myöhemmin.
Seuraa kirkollisia ilmoituksia.
Aikuistyön teologi Heli Kautonen
p. 050 353 1328, heli.kautonen@evl.fi

Olet lämpimästi tervetullut matkoillemme!

www.kuusamonseurakunta.fi
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KASVATUKSEN TOIMIALA
VARHAISKASVATUS
PERHEKERHO
Avoin kerho on perhekerho, jossa mm. leikitään leluilla, keskustellaan,
askarrellaan, lauletaan, vietetään pyhäkouluhetki sekä kahvi- ja mehuhetki.
Avoimeen kerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset "vauvasta vaariin", ikärajoja ei tunneta.
Parkkikerhoon voit tuoda lapsesi lastenohjaajien hoitoon, kun tahdot levähtää hetkisen, käydä ostoksilla,
siivota kotona tms. Pienet eväät mukaan.
Perhekahvila on paikka, jossa aikuiset ja lapset voivat yhdessä pelata, leikkiä ja viettää aikaa yhdessä koko
perheellä. Perhekahvila kokoontuu iltaisin.
PÄIVÄKERHO
Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetukseen perustuvaa kristillistä kasvatusta. Päiväkerho haluaa tukea
vanhempia kristillisen kasvatuksen antamisessa. Lisäksi se tukee monipuolisesti lapsen persoonallista kehitystä
ja ohjaa lasta yhteistyöhön toisten ihmisten kanssa sekä ymmärtämään ihmisten erilaisuutta.
Päiväkerhossa mm. keskustellaan, askarrellaan, liikutaan, leikitään, lauletaan ja opitaan ryhmätaitoja. Kerhossa hiljennytään lasten pyhäkouluhetkessä. Ammattitaitoiset lastenohjaajat pitävät kerhoja 3–5 -vuotiaille
ikäryhmittäin keskustan alueella ja sivukylien lapsille järjestetään kerhoa omalla kylällä tai tarjotaan
mahdollisuus tulla keskustan alueen kerhoihin. Päiväkerhoon pääsevät vuoden loppuun mennessä kolme
vuotta täyttävät lapset.
PYHÄKOULU
Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelushetki. Arkisin pyhäkouluja pidetään päiväkodeissa ja esikouluissa.
Sunnuntain pyhäkouluajat löydät kirkollisista ilmoituksista.
KIRKKOHETKET JA PERHETAPAHTUMAT
Pikkukirkko-, adventtikirkko- ja pääsiäiskirkkohetket, kevätkirkkohetki sekä erilaiset perhetapahtumat esim.
Lapsenpäivän tapahtuma kutsuvat perheitä toimintavuoden aikana. Ajat löydät kotisivuiltamme tai kirkollisista
ilmoituksista.
Yhteystiedot:
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
Keskustan lastenohjaajat:
Anja Lämsä ja Paula Haverinen,
Kirkkotie 1 c 4, p. 050 310 5881
Nilon lastenohjaajat:
Paula Pesonen ja Marjatta Karvonen,
Katekeetantie 1 c 14, p. 050 310 5882
pyhäkoululastenohjaajat:
Mirja Oikarainen ja Sari Palosaari p. 050 442 4685
lähetyssihteeri-lastenohjaaja Pirkko Jaurakkajärvi p. 050 310 5883
vastaava lastenohjaaja Satu Koski, p. 050 596 5349
kanttori Laura Piilonen p. 050 377 1983
kappalainen, kasvatusjohtaja Taina Manninen p. 050 310 5814

NUORISOTYÖ
VARHAISNUORISOTYÖ
Mitä se on?
Se on kouluikäisten tyttöjen ja
poikien parissa tehtävää työtä, joka
tukee tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä
opettaa kristillisiä elämän arvoja.
Toiminta tukee myös perheiden
kasvatustyötä.
Alakouluikäiset:
· Tyttis (tyttöjen avoin toiminta)
ke klo 17.30-19
· Poikien kokkikerho ti klo 15.30-17
· Poikien ja tyttöjen leirit
· Yhteistyö kouluilla

RIPPIKOULUTYÖ
Mitä se on?
Se on kasteopetusta, jossa lapsena
kastetulle tai kasteelle valmistautuvalle opetetaan kristinuskon
perusasioita. Lisäksi se perehdyttää
nuoria yhteiseen uskoon ja ohjaa
elämään seurakunnan yhteydessä.

NUORISOTYÖ
Mitä se on?
Se on toimintaa, jonka
tavoitteena on kohdata
erilaisissa elämäntilanteissa
eläviä nuoria mahdollisimman
laajasti, tukien nuoren uskonnollista kasvua ja ajattelua.

Rippikoulu ja isostoiminta:
· Ykkösvuoden isoskoulutus
vanhassa pappilassa torstaisin
joka toinen viikko
· Kakkosvuoden isosille Nuisku
vanhassa pappilassa torstaisin
joka toinen viikko

Yläkouluikäisistä (7 lk)
ylöspäin:
· Kitarapiiri ke klo 16-16.45
vanhassa pappilassa
· Messubändi to klo 16-16.45
vanhassa pappilassa
· Kahvilatoiminta pe klo 19-23
(joka toinen viikko)
· Nuorten messu
kerran kuukaudessa

Mikäli mielessäsi on jokin asia, iloinen tai surullinen, muista, että nuorisotyönohjaajat ovat seurakunnassa juuri sinua varten. Tavoitat meidät
vanhasta pappilasta sekä myös Facebookista Kuusamon seurakunnan
nuoret –sivulta.
Varhaisnuorisotyö:
Tarja Kuusisto, p. 050 331 3579, tarja.kuusisto@evl.fi
Rippikoulutyö:
Päivi Raudaskoski, p. 050 591 3444, paivi.raudaskoski@evl.fi
Nuorisotyö:
Leila Harjumaa, p. 050 591 3443, leila.harjumaa@evl.fi
Nuorisotyöstä vastaava teologi:
Mirjami Virtanen, p. 050 310 5885, mirjami.virtanen@evl.fi
Nuorisotyöstä vastaava kanttori:
Maria Suviaro, p. 050 591 3437, maria.suviaro@evl.fi

www.kuusamonseurakunta.fi

Nuorisotyö:
· Wanhojen kokoontumiset
n. kerran kuussa (yli 17v.)
· Maata näkyvissä –festarit
marraskuussa
· Muut retket ja tapahtumat
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PALVELUN TOIMIALA
DIAKONIATYÖ

JÄLLEENRAKENNUS ERON JÄLKEEN – RYHMÄ

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua.
Diakoniatoimisto on paikka, jossa voit löytää vastauksen kysymyksiin:

MITÄ?

KUKA?

· Voi keskustella mieltä

askarruttavista asioista

· Voi saada taloudellista apua

silloin, kun yhteiskunnan toimet
ovat riittämättömiä

· Tukea elämän muutostilanteissa
· Surun kohdatessa
· Voi pyytää kotikäynneille

JALKAUDUMME KYLILLE
· Diakoniaillat
· Atimopäivät
· Kotikäynnit

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ on
joko
DIAKONI:
· sosiaalialan koulutuksen saanut
seurakuntatyöhön erikoistunut
työntekijä
TAI
DIAKONISSA:
· sairaanhoitajakoulutuksen saanut,
seurakuntatyöhön erikoistunut
työntekijä
· VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT

YHTEISVASTUUKERÄYS

Diakonian valtakunnallinen suurkeräys
Lahjoita aikaasi
· lipas- tai listakerääjänä
· talkoolaisena tapahtumissa

MITEN?

Kohtaamalla henkilökohtaisesti
kotikäynneillä ja vastaanotolla sekä
ryhmissä

KENELLE?

· Ikäihmisille: eläkeläisten kerho
seurakuntatalolla ja Käylässä

· Syntymäpäiväjuhla 70-, 80-, 90ja 100-vuotiaille

· Vertaistukiryhmät: omaishoitajille,
näkö- ja kehitysvammaisille
· Perhediakonia: kotikäynnit,
leiripäivät, retket
· Vapaaehtoistyö tukee ja auttaa
elämän eri tilanteissa
TULE MUKAAN-SINUA TARVITAAN!

DIAKONIATOIMISTO
Kirkkotie 1 B
93600 Kuusamo

Avioliiton/parisuhteen päättyminen on aina kriisi. Oikean tiedon ja
ohjauksen avulla tuosta kriisistä voi tehdä itselle rakentavan kokemuksen.

VOIMAA YHTEISESTÄ KOKEMUKSESTA

Jälleenrakennus – seminaari tarjoaa osallistujalle
"kartan ja kompassin", joiden avulla hän voi kulkea eteenpäin
kohti uutta. Mukana olevat, omaa erokriisiään läpikäyvät ihmiset
osallistuvat prosessiin, jossa he saavat tiedon lisäksi syvällisiä,
omaa kasvua tukevia kokemuksia.
Seminaarin kulmakivenä on sen ilmapiiri ja voimakas
tuki, jonka ryhmän jäsenet toisilleen antavat. Seminaari perustuu
maailmanlaajuisesti tunnettuun Bruce Fisherin luomaan
menetelmään. Seminaarissa luetaan Fisherin kirjaa
"Jälleenrakennus – kun suhteesi päättyy".
Seminaari kestää 10 viikkoa (3 h / vk).
Uusi ryhmä aloitetaan syksyllä, mikäli saadaan riittävästi osallistujia.
Seminaariin voi tulla mukaan myös Kuusamon ulkopuolelta.
Seminaarissa on osallistumismaksu.
Tiedustella voi milloin tahansa puh. 050 591 3435
Elsa Koivuranta, seminaarin ohjaaja

KESKUSTELUAPUA Perheneuvontatyö on kirkon
perinteistä työtä, joka tarjoaa
PARISUHTEEN
keskusteluapua parisuhteen,
KYSYMYKSIIN
vanhemmuuden, perheen ja
henkilökohtaisen elämän
kysymyksiin.
Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 050 591 3435
Elsa Koivuranta

SINUN KANSSASI SAIRAUDESSA
Kirkon työ hoitoyksiköissä ja avoterveydenhuollossa on osa hoitotyön kokonaisuutta
ja perustuu yhteiseen sopimukseen.
Lähimmäispalveluryhmä virkistäytymässä
kevätretkellä Hevoskorven laavulla Käylän
ämmin vieraana.

Kirkkokedon koulun eskarilaiset halusivat
osallistua Yhteisvastuu-keräykseen.

Kirkon työntekijä tarjoaa luottamuksellista tukea
ja apua samoista tärkeistä lähtökohdista kuin terveydenhuolto. Näitä ovat ihmisen vakaumuksen, ainutkertaisuuden
ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä ihmisen
näkeminen jakamattomana kokonaisuutena. Siinä otetaan
huomioon ihmisen fyysiset, henkiset, sosiaaliset ja hengelliset
tarpeet.

Elämän pitkospuilla...

Kirkon työntekijä on hoidettavia, omaisia ja henkilökuntaa
varten.

Näkövammaisten kerhon kädentaitojen
päivässä saatiin opastusta kädestä pitäen.

Eläkeläisten kerhon jumppahetki Käylässä.

Yhteisvastuuilta kokosi Vuotungissa
kaikenikäisiä yhteisen asian ympärille.

Ota rohkeasti yhteyttä,
· kun tarvitset kuuntelijaa ja haluat puhua jonkun kanssa
· kun olet peloissasi tai masentunut
· kun olet kokenut jotakin järkyttävää
· kun kyselet perimmäisiä
· kun toivot, että puolestasi rukoillaan
· kun haluat saada ehtoollisen
· kun haluat sanoa jäähyväiset vainajalle
Sairaalatyön yhteyshenkilö seurakunnassa on
sairaalateologi Elsa Koivuranta puh. 050 591 3435
Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löydät osoitteesta
www.kuusamonseurakunta.fi tai kysymällä kirkkoherranvirastosta p. 050 310 5811, 050 310 5812

Saimme harvinaisia
vieraita
Guatemalasta sekä
Kirkon Ulkomaanavusta kertomaan
keräyskohteista.

Vapaaehtoisten
retkellä tutustuimme
Luleån vanhaan
kaupunkiin.

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot ja vastuualueet

TYÖNOHJAUS, TYÖYHTEISÖN
KEHITTÄMINEN, TYÖYHTEISÖSOVITTELU
Tiedustelut ja ajanvaraus puh. 050 591 3435 Elsa Koivuranta
työnohjaaja, työyhteisön kehittäjä, työyhteisösovittelija

VARAA AIKA joko puhelimitse tai sähköpostilla

SURURYHMÄ TUKENA
LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE

Anne Vanttaja
anne.vanttaja@evl.fi
diakoni
050 591 3441
* omaishoitajat
*näkövammaistyöt
*vanhustyö

Irja Lohilahti
irja.a.lohilahti@evl.fi
050 380 0799
vs. diakoniatyöntekijä
*kehitysvammatyö
*vanhustyö

Maria Törmänen
maria.tormanen@evl.fi
050 591 3438
diakoni
*perhediakonia
*vanhustyö

Terttu Pajula
terttu.pajula@evl.fi
050 591 3440
diakonissa
*työalajohtaminen
*vapaaehtoistyö
*vanhustyö

Elsa Koivuranta
elsa.koivuranta@evl.fi
puh. 050 591 3435
lehtori
*palvelutyön teologi

www.kuusamonseurakunta.fi

SURURYHMÄ on luottamuksellinen
pienryhmä (4-6 osallistujaa) läheisensä
menettäneille.
Ryhmässä voi jakaa suruun liittyviä tunteita, ajatuksia, kysymyksiä ja arjen kokemuksia toinen toistaan tukien. Ryhmä kokoontuu
säännöllisin väliajoin (2 - 4 vk) syys- ja kevätkaudella. Ryhmää
ohjaa kaksi työntekijää. Seuraava ryhmä alkaa syksyllä.
Tiedustella ja ilmoittautua voi milloin tahansa
puh. 050 591 3435 / Elsa Koivuranta
Mahdollisuus myös henkilökohtaisiin surukeskusteluihin ryhmän sijaan.
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Luottamushenkilöt
SEURAKUNTAVAALIT
Kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta
(khra + väh. 4 muuta jäsentä)
KIRKKOVALTUUSTO
27 jäsentä, pj luottamushenkilö
Puheoikeus: kirkkoneuvoston pj + vpj
Läsnäolo-oikeus: kaikilla

Tilintarkastajat

KIRKKONEUVOSTO
9 jäsentä, pj kirkkoherra
Esittelijät: khra, talousjohtaja
Läsnäolo- ja puheoikeus: kirkkovaltuuston
pj + vpj, esittelijä, talousjohtaja

Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto muodostuu seurakuntavaaleissa valituista
luottamushenkilöistä. Luottamushenkilöt ovat nimenomaan
seurakuntalaisten edustajia luottamustoimessaan. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan viroista, taloudesta ja omaisuudesta.

KASVATUS JOHTOKUNTA
7 jäsentä, pj luottamushenkilö
Esittelijä: kasvatusjohtaja
Läsnäolo- ja puheoikeus: khra,
kirkkoneuvoston edustaja,
esittelijä

JULISTUSJOHTOKUNTA
7 jäsentä, pj luottamushenkilö
Esittelijä: julistusjohtaja
Läsnäolo- ja puheoikeus: khra,
kirkkoneuvoston edustaja,
esittelijä

PALVELUJOHTOKUNTA
7 jäsentä, pj luottamushenkilö
Esittelijä: palvelujohtaja
Läsnäolo- ja puheoikeus: khra,
kirkkoneuvoston edustaja,
esittelijä

TOIMIKUNNAT

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan
toimintaa, edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia
seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, huolehtia kirkkovaltuuston asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja päätösten laillisuuden valvonnasta.

Tukipalvelut

Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranvirasto on Kuusamon seurakunnan monipuolinen
palvelupiste, joka palvelee sekä seurakuntalaisia että seurakunnan työntekijöitä. Virastossa työskentelee kaksi henkilöä
lukuunottamatta loma-aikoja, jolloin palvelemme vain yhden
henkilön voimin.
Kirkkoherranviraston palvelutehtäviä ovat mm:
· hoitaa kirkkoherranviraston asiakaspalvelua
· pappien ja kanttoreiden ajanvaraukset kasteisiin, vihkimisiin,
hautauksiin ym. kirkollisiin toimituksiin seurakunnan tilojen
varaamiset, hintatiedot ja muut tarvittavat tiedot
· erilaisten virkatodistusten/sukuselvitysten ja sukututkimusten
laatiminen (Kuusamon seurakunnan arkistossa on kirkonkirjat
v. 1867 alkaen, sitä vanhemmat on siirretty Oulun maakunta-arkistoon)
· seurakunnan jäsenyyteen liittyvät rekisteriasiat, mm.
avioliiton esteiden tutkinta (kuulutukset), vihkimiset, kirkkoon
liittymiset, kirkosta eroamiset, kasteasiat, rippikoulu- ja
konfirmaatiotietojen rekisteröinti
· kirkollisiin ilmoituksiin liittyvät tehtävät
· vastaa erilaisiin tiedusteluihin ja kysymyksiin
· neuvoo tarvittaessa kyselyt oikeaan paikkaan/oikealle
henkilölle
Kirkkoherranviraston yhteydessä on erillinen huone, ns.
tapaamistila, jota käytetään mm. asiakkaiden vastaanottotilana, pienissä palavereissa yms. Lisäksi tilassa voidaan suorittaa
mm. vihkimisiä.
Kirkkoherranvirastossa on myynnissä monenlaisia kortteja,
sekä onnittelu- ja suruadresseja lähetystyön hyväksi. Lisäksi
myymme Antti Poukkulan kirjoittamaa Paimenten kronikkakirjaa viiden euron kappalehintaan diakoniatyön hyväksi.

Taloustoimiston ja kirkkoherranviraston aulatila.
Taloustoimisto
Hautaustoimi
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

hautausmaiden ylläpito ja hoito
hautaukseen liittyvät toimenpiteet
hautapaikat ja niiden tutkiminen tarvittaessa
haudankaivu, hautojen sulatus talvella
hautauspäivän ohjaus, haudan peittäminen
hautakirjanpito, hautakartat
hautauslaskutus
hoitohautoihin liittyvät tehtävät
sopimusten teko ja laskutus
kukkatilaukset, istutuksen ja hoidon valvonta
hautakivien siirrot ja oikaisut, kivisuunnitelmien hyväksyntä
puistoalueiden ja puistometsien kunnossapito ja hoito
hautausmaiden kesätyöntekijöiden valinta ja työnjohto
omaisten ja asiakkaiden opastus ja neuvonta hautaukseen,
hautapaikkoihin ja – kiviin yms. liittyvissä asioissa.
· hautausmaidenkatselmus
Hautausmaiden siivoustalkoot järjestetään toukokuun puolen
välin jälkeen.
Yhteystiedot:
Hautausmaanhoitaja Marja-Liisa Heikkilä 050 3105 821
Haudankaivaja Pasi Tyni 050 5965 342
Kiinteistöjenhoitaja Jyrki Kieleväinen 050 5965 343
s-posti etunimi.sukunimi@evl.fi

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto sijaitsee seurakuntatalolla, Kirkkotie 1 B.
Aukioloajat: ma, ti, to, pe klo 9.00 – 15.00, ke klo 9.00 – 17.00
Toimistonhoitaja Elli Ilmola 050 310 5811
Toimistosihteeri Anna-Leena Laakso 050 310 5812
s-posti etunimi.sukunimi@evl.fi

Asiakkaiden tapaamistila.

Seurakunnan hoidossaolevat haudat on merkitty muovimerkein.
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Taloustoimistossa työskentelee talousjohtaja, hallintosihteeri,
kirjanpitäjä-palkanlaskija ja taloussihteeri. Seurakunnan
palveluksessa on noin 40 työntekijää.
Taloustoimisto on yksi osa seurakunnan tukipalveluita palvellen
niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisia.
· Talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen yhdessä
toimialojen kanssa
· Talouteen liittyvien asioiden valmistelu kirkkoneuvostolle
ja kirkkovaltuustolle
· Kiinteistö- ja hautausmaahallintoon liittyvät työnjohto-,
huoneistojen vuokraus ja muut tehtävät.
· Kirjanpito
· Palkanlaskenta
· Talousasioiden hoito sisältäen mm. sisäisen ja ulkoisen
laskutuksen sekä laskujen maksun
· Atk-laitteiden hankinta ja asennus
· Puhelinasiat
· Lähitukipalvelut atk:ssa ja puhelimissa
· Rakennushankkeiden valmisteleminen suunnittelijoiden
ja työntekijöiden kanssa
· Seurakunnan metsien hoidosta huolehtiminen
metsänhoitoyhdistyksen laatiman suunnitelman mukaisesti.
Yhteystiedot:
Talousjohtaja Marko Pudas 050 3105 887
Hallintosihteeri Juha Tervo 050 5965 341
Palkanlaskija-kirjanpitäjä Riitta Kuusela 050 3105 815
Taloussihteeri Tuula Kinnunen 050 3105 816
s-posti etunimi.sukunimi@evl.fi

Kirkkoherranviraston palvelutiski.

SEURAKUNTAVIESTI · PALVELUESITE
Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimi
Kiinteistöt:
seurakuntakeskus: toimistotilat, iso- ja pienisali sekä
takkahuone, Pyhän Ristin kirkko, Pyhän Ristin kappeli
(ruumishuone), Pappila, Vanha Pappila, Kanttorila, Nilon
kerhopiste, kerrostalo (kerhopiste ja vuokra-asuntoja), Vanha-,
Nilon ja Ristikankaan hautausmaat sekä Käylässä kirkko,
majoitusrakennus, rivitalo (vuokra-asuntoja) ja Saukkoniemen
hautausmaa.
Pyhän Ristin kirkko:
Seurakuntamestari Heli Posio 050 5965 345
· Kirkollisten toimitusten valmistelu (häät, hautajaiset, kasteet),
jumalanpalvelusten ja messujen valmistelu
· Äänentoistosta huolehtiminen
· Kirkon esittelyt
· Kiinteistön siivous
· Tiekirkko-esittelijöiden valinta kesäksi ja lähiesimiehenä
toimiminen
· Kirkollisten tekstiilien/esineistön hoito
· Kellojen soitto
Seurakuntatalo:
Emäntä Eila Seppänen 050 5965 344
· Omatoimisten perhejuhlien työn ohjaaminen
· Neuvonta
Emäntä Leena Raunio 050 5965 348
Siivooja Merja Karjalainen 050 5011 841
Käylän rajaseutukeskus:
Seurakuntamestari Sakari Patosalmi 050 5965 346
Emäntä Lea Lämsä 050 3105 824
Kiinteistöjenhoitaja Jyrki Kieleväinen 050 5965 343
s-posti etunimi.sukunimi@evl.fi

Käylän rajaseutukeskus

Käylän rajaseutukeskus sijaitsee lähellä
Pohjois-Kuusamon nähtävyyksiä.
Rajaseutukirkko
Leirikeskus
· Majoitustilaa 33 hengelle · Takkahuone · Sauna
· Toimistohuone/pieni keittiö · Pingispöytä, biljardi, ym. pelejä
· Ruokailut järjestetään viereisen rajaseutukirkon ruokasalissa

Kuusamon seurakuntatalon ison salin sisäänkäynti.

Kirkonkellot.

Vanha pappila.

Seurakuntatalon iso sali.

Seurakuntatalon pieni sali.

Kerrostalon ryhmätila.
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SEURAKUNTAVIESTI · PALVELUESITE
Kuusamon seurakunnan hautausmaat
Kuusamon keskustan hautausmaat:

Käylän hautausmaat:

Pyhän Ristin kappeli
Vanha hautausmaa, Kitronintie 11
Hautausmaa on otettu käyttöön vuonna 1694. Pinta-ala on 1,5 ha, yhteensä hautapaikkoja on noin 3 490,
jotka pääosin käytössä. Tyhjiä varauspaikkoja on noin 140 kpl.
Pyhän Ristin kirkon vieressä olevassa sankarihautausmaassa lepää kaikkiaan 415 sankarivainajaa.
Kirkon vieressä sijaitsee Pyhän Ristin kappeli (ruumishuone), jossa suoritetaan mm. saattohartauksia.

Vanha hautausmaa, Sallantie 62, 93850 KÄYLÄ
Hautausmaa on otettu käyttöön vuonna 1958.
Pinta-ala 0,5 ha, hautapaikkoja on 161. Tähän
mennessä on haudattu 153 vainajaa.
Saukkoniemi, Kitkajoentie, 93850 KÄYLÄ
Hautausmaa on otettu käyttöön vuonna 1975.
Pinta-ala noin 3 ha, hautapaikkoja 2 200. Tähän
mennessä on haudattu 118 vainajaa.
Kaikilla hautausmailla on päällehautaus mahdollisuus vanhoihin sukuhautoihin arkussa, jos on
kulunut 25 vuoden koskemattomuusaika umpeen.
Arkkujen lisäksi on mahdollisuus haudata myös kaksi
uurnaa / hautasija.

Nilon hautausmaa, Viitatie 2
Hautausmaa on vihitty käyttöön 21.3.1891.
Pinta-ala on 5,6 hehtaaria ja hautapaikkoja kaiken
kaikkiaan on noin 7 300, jotka pääosin käytössä.
Tyhjiä varauspaikkoja löytyy noin 700 kpl puolisoille,
ym. sukulaisille.
Huoltorakennuksessa sijaitsee yleisö-wc.

Ristikangas, Vuotungintie 18
Hautausmaa on vihitty käyttöön 15.9.1991 ja ensimmäinen vainaja on haudattu lokakuussa 1994.
Kokonaispinta-ala on 27,5 ha, josta on käytössä ja
aidattuna noin puolet 19,4 ha.
Vapaita arkkuhautapaikkoja on noin 21 100 kpl.
Hautausmaalle on heinäkuun loppuun 2014 mennessä haudattu 1358 vainajaa.
Huoltorakennuksessa sijaitsee yleisö-wc.

Pyhän Ristin kappeli (ruumishuone):
Kappeli sijaitsee keskustassa vanhan hautausmaan
yhteydessä ja se on otettu käyttöön vuonna 2001.
Paikkoja on 18 vainajalle.

Näyteperennapenkit

Kivikkoperennapenkki on perustettu kesällä 2013 ja se sijaitsee vanhan pappilan etupihalla.

Kolme muuta näyteperennapenkkiä sijaitsevat seurakuntatalon ympäristössä.
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Perennapenkit on perustettu v. 1998 yhdessä Kuusamon seurakunnan ja
kaupungin kanssa. Suunnitelmat on tehnyt Terttu
Tuovila. Vuosien varrella
joitakin kasveja on hävinnyt ja poistettukin, mutta
tilalle on istutettu uusia
perennoja. Tällä hetkellä
penkeissä on noin 110 eri
perennaa.
Näytepenkkejä voi vapaasti käydä kiertelemässä ja katselemassa.
Esimerkiksi omaa pihaa
suunnitellessa, voi käydä
vilkaisemassa, millainen
on kasvutapa, kukinto,
lehdistö ym.

Esimerkkejä perennoista:
- himalajankurjenpolvi
- purppurakeijunkukka
- jumaltenkukka
- profeetankukka
- nukkapähkämö
- hiekkamaruna
- alppipiikkiputki
- tarhakeijunkukka
- isohirvenjuuri
- purppurapunalatva
Sekä erilaisia
- kuunliljoja
- luppioita
- leimuja
- nauhuksia
- liljoja
- hanhikkeja

