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Yhteisvastuu
yhdistää eri-ikäisiä
Laskiaissunnuntaina aloitettiin
paastoon laskeutumisen lisäksi
vuoden 2016 Yhteisvastuukeräys. Keräystä on mahdollista
tukea monella tavalla.
Ystävänpäivää vietettiin Yhteisvastuun merkeissä: kaiken
ikäisiä kutsuttiin ensin perhemessuun Pyhän Ristin kirkkoon
ja sitten syömään ja kiertämään
erilaisia rasteja seurakuntatalon
ympäristössä. Kiira, Tetta, Jekki, Veeli ja Vikke-vauva olivat
liikkeellä vanhempiensa kanssa.
Makaroonilaatikon voimalla
lapset kokeilivat lumikenkäilyä
ja mäenlaskua sekä testasivat
partiotaitojaan.
Ronja ja Hanna toimivat

muiden isoskoulutettavien
kanssa erilaisissa järjestelytehtävissä. Tytöt saivat houkuteltua Marjatan pyöräyttämään
herkkupyörää, eikä turhaan:
tukemalla Yhteisvastuukeräystä
Marjatta voitti rusinoita ja suklaata.
Isoskoulutettavat ilahduttivat erityisesti tapahtuman pieniä
osanottajia pukeutumalla erilaisiksi eläimiksi, jotka jakoivat ilmaisia haleja. Elliä jännitti ensin
eläinten halaaminen, mutta rohkeus löytyi yhdessä äidin kanssa. ”Oli kivaa”, Elli kommentoi
matkalla rattikelkkamäkeen.
Iltapäivällä kokoonnuttiin
isoon saliin herkuttelemaan lei-

voksilla ja laulamaan iloisia lauluja ystävyydestä. Mukana oli eri
ikäisiä kahvittelijoita ja moni oli
ottanut mukaansa huonokuntoisen ystävän. Anja Kotipesästä
piti ystävänpäivää juhlan arvoisena päivänä, jolloin muistetaan
ystäviä ja tuttuja.
Tapahtuman järjestäjillä ja
osanottajilla oli arvot kohdallaan. Monella on pitkä kokemus Yhteisvastuukeräykseen
osallistumisesta ja vahva luottamus, että rahat menevät hyvään
tarkoitukseen.
”Maailman tilanne saa ajattelemaan. Olemme hyväosaisia.
Pienistä puroista muodostuu
virtoja, joilla saadaan hyvää ai-

Tapahtumat

kaan”, ruokalippuja myyvä Ulla
kertoi. ”Yläkerrasta näihin tehtäviin on johdettu”, pohdiskeli
puolestaan lähetystyön konkari
Heikki.
”Hienoa, että ajatellaan muitakin kuin itseään. Jokainen haluaa auttaa toisia. Paljon on ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä,
jotka pitäisi oikaista”, nuoret
kiteyttivät oman motivaationsa
olla mukana järjestämässä iloista
ystävänpäivän tapahtumaa.
Yhteisvastuukeräyksen kevät
jatkuu lipaskeräyksillä, myyjäisillä ja konsertilla. Yhdessä
diakoniatyöntekijöiden kanssa
jokaiselle löytyy sopiva tapa tai
aika kantaa kortensa kekoon.

Yhteisvastuumyyjäiset
La 19.3. Klo 10 alkaen seurakuntatalolla. Tuoreita leivonnaisia, karjalanpiirakoita, rieskaa, herkkupyörä ja arvontaa.
Otamme aamulla leivonnaisia
myös lahjoituksena vastaan.

Palmusunnuntain messu
Su 20.3. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa. Piispa Samuel Salmi, saarna kirkkoherra Taina Manninen. Kirkkoherra Taina
Mannisen virkaanasettaminen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja juhla srk-talolla.

Kutsu
Kirkkoherra Taina Mannisen virkaanasettaminen 20.3.2016

Olette sydämellisesti tervetulleita
Kirkkoherra Taina Mannisen virkaanasettamiseen

Kuusamon Pyhän Ristin kirkkoon
20.3.2016 klo 10.00
Virkaanasettamismessun
toimittaa
piispa Samuel Salmi.
Messun päätyttyä alkaa
seurakuntatalolla
kahvitarjoilu ja päiväjuhla.
Yhteisöillä, järjestöillä ja
yhteistyökumppaneilla on
mahdollisuus tervehdysten
tuomiseen seurakuntatalolla
kahvitarjoilun aikana
ennen juhlan alkamista.

Kuusamon seurakunta
Johtoryhmä

Kuva: Ville Asikainen

Ettei kukaan
jäisi yksin

Yhteisvastuukeräys 2016 auttaa
kaikkein eniten tukea tarvitsevia
nuoria Suomessa ja Ugandassa.
Suomessa Yhteisvastuu
auttaa nuoria mukaan partioharrastukseen, ettei kenenkään
tarvitsisi jäädä kotiin vamman,
erityistarpeen tai perheen pienten tulojen vuoksi. Partiossa
opitaan monia taitoja, joista
nuorille on hyötyä elämässä –
myös harrastuksen ulkopuolella.
Ugandassa Yhteisvastuu auttaa nuoria Rwamwanjan pakolaisleirillä. Ilman koulutusta on
vaikea rakentaa hyvää elämää.
Siksi Yhteisvastuuvaroin tuetaan
ammattikoulun rakentamista,

jonka Kirkon Ulkomaanapu on
leirillä jo aloittanut. Kouluun
pääsevät kaikkein köyhimmät
ja yksinäisimmät nuoret ja he
voivat opiskella siellä esimerkiksi rakennus-, hotelli- ja maatalousalaa. Keräyksen tuotosta 60%
menee Ugandaan ja 40% jää
Suomeen.
Tule sinäkin mukaan Yhteisvastuukeräykseen! Voit
osallistua keräykseen antamalla
aikaasi, rahaasi tai taitojasi. Tule
mukaan vaikka lipaskeräykseen,
leipojaksi tai arvanmyyjäksi. Ota
yhteyttä, niin mietitään yhdessä,
mikä on juuri sinulle paras tapa
olla mukana.

Hiljaisen viikon iltamusiikki
Ma 21.3. klo 19 Pyhän Ristin kirkossa. Olli Kinnunen ja
kirkkokuoro. Ohjelmassa kuorolaulua, duettoja, yksinlaulua, urku- ja soitinmusiikkia.
Hiljaisen viikon musiikillinen rukoushetki
Ti 22.3. klo 19 Pyhän Ristin
kirkossa. Mia Hagman, Maria Suviaro ja messubändi.
Hiljaisen viikon sanan ja
virsien ilta
Ke 23.3. klo 19 Pyhän Ristin kirkossa. Olli Kinnunen ja
Matti Jurvelin.
Kiirastorstain messu
To 24.3. klo 19 Pyhän Ristin kirkossa. Mirjami Virtanen
ja Laura Tornberg.
Kiirastorstain messu
To 24.3. klo 19 Käylän rajaseutukirkossa. Matti Jurvelin
ja Olli Kinnunen.
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”Partio avointa kaikille
– kuuluu kaikille”

Tapahtumat
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Pe 25.3. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa. Matti Jurvelin,
Olli Kinnunen ja Veteraanimieslaulajat.

Yhteisvastuun avulla kynnystä
matalammaksi partiotoimintaan
Yhteisvastuukeräyksen tämän
vuoden kotimaankohde on
partio. Suomen Partiolaiset partiopiireineen ja lippukuntineen
tekevät syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyviä hankkeita vuosille 2017–2018. Partiolle tulevaa tuottoa ei käytetä normaalin
toiminnan pyörittämiseen, vaan
erillisiin toimiin syrjäytymisen
ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi
partiotoiminnan avulla.
Kohderyhminä ovat lapset ja
nuoret, jotka esimerkiksi tarvitsevat erityistä tukea tai tulevat
haastavista sosioekonomisista
taustoista. Yhteisvastuukeräystuotoilla rahoitettua toimintaa
voivat olla esimerkiksi liikunta-, näkö- ja kuulovammaisille
suunnatun sisupartiotoiminnan
käynnistäminen lippukunnassa,
taloudellisen tuen tarjoaminen
retkivarusteiden hankintaan ja
leireille osallistumiseen, partiotilan korjaaminen esteettömäksi
tai kotouttavan partiotoiminnan kehittäminen maahanmuuttajataustaisille lapsille.
Partio sai alkunsa 99 vuotta
sitten Englannissa Brownsean
saarella vuonna 1907, jonne
kenraali ja lordi Robert ”B-P”
Baden-Powell järjesti leirin 22
pojalle, jotka tulivat eri yhteiskuntaluokista. B-P uskoi siihen, että vastuuta saadessaan
pojat voisivat kantaa huolen

Kuva: Mika Ritola

itsestään ja muista. Lordin kokeilu onnistui ja tänä päivänä
maailmassa on 38 miljoonaa
partiolaista lähes jokaisessa
maassa. Yhteisvastuukumppanuuden myötä partiolaisille on
annettu suurin mahdollisuus
vuosikymmeniin, ja lupauksen
myötä pyrimme siihen vastaamaan. Pyrimme tavoittamaan
enemmän lapsia ja nuoria, joille
partiomajan kynnys tuntuu jostain syystä vielä liian korkealta.
Partio voi tarjota ystäviä, mielekästä ja monipuolista tekemistä,
hyvän harrastuksen ja turvallisen ryhmän jokaiselle, tietoja ja
taitoja elämässä pärjäämiseen ja
toimeen tarttumisen sekä vaikuttamisen taitoja. Partio on
vastavoima ”miksi mun pitäis?”
ja ”ei kuulu mulle” -asenteille.

Partiotoiminnan juuret ovat siis
läsnä tämänkin päivän partiotoiminnassa.
Me kuusamolaiset partiolaiset osallistumme Yhteisvastuukeräykseen monin tavoin.
Sudenpentutyttöjen lauma osallistui partioleirinsä päätteeksi
sunnuntaina 7.2. Yhteisvastuukeräyksen aloittavaan jumalanpalvelukseen. Suunnittelimme
ja toteutimme yhdessä seurakunnan kanssa ystävänpäivänä
yhteisvastuutempauksen, jossa
partiolaiset järjestivät seurakuntatalon pihalla rastiradan. Rasteilla pääsi opettelemaan trangian kokoamista, pelastussolmun
tekoa itsensä ympärille, kompassin osien ja karttamerkkien
tunnistamista, maamerkeillä
viestimistä sekä lumikenkäilyä,

Jeesuksen kuolinhetken hartaus
Pe 25.3. klo 15 Pyhän Ristin kirkossa. Marika Villikka
ja Maria Suviaro.
joka olikin päivän suosituin
paikka niin lapsille kuin vanhemmillekin. Olemme myös
pitäneet auki latukahvilaa vanhan pappilan takana Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Lippukuntamme, Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot,
viettää 70-vuotisjuhlia sunnuntaina 17. huhtikuuta. Juhlan
vapaaehtoisen kahvimaksun
tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, ja partioviikolla
kaikki partioryhmät osallistuvat lipaskeräykseen. Keräyksen
lisäksi suoritamme Yhteisvastuumerkkiä, jossa on jokaiselle
partioikäkaudelle sopivia asioita
tutustuttavaksi ja tehtäväksi, ja
näin sisäistämme paremmin Yhteisvastuun ideaa ja kaveruutta,
suvaitsevaisuutta, auttamista,
erilaisuutta ja diakoniatyötä.
Yhteisvastuukeräys ajoittuu
keväälle 2016, mutta tuotosta
saatava 10 % jää kuusamolaisten partiolaisten käytettäväksi
lasten ja nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseen tulevina vuosina.
Partio on avointa kaikille –partio kuuluu kaikille, tervetuloa
mukaan.
Elina Kemppainen
partiojohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
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Pääsiäisyön messu
La 26.3. klo 23 Pyhän Ristin kirkossa. Taina Manninen,
Laura Tornberg, Alla Kouru ja Kuusamon laulu.
Pääsiäispäivän messu
Su 27.3. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa. Mia Hagman, Olli
Kinnunen ja kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu
Su 27.3. klo 10 Käylän rajaseutukirkossa. Mirjami Virtanen, Maria Suviaro ja Käylän koraalikuoro.
Pääsiäiskonsertti
Su 27.3. klo 18.30 Pyhän Ristin kirkossa. Kuusamon
musiikkiopisto ja Kuusamon seurakunta.
Emmauksentien kulkijat
-messu kaiken ikäisille
Ma 28.3. klo 18 Pyhän Ristin
kirkossa. Marika Villikka ja
Laura Tornberg ja lapsikuoro
Johanna Simosen johdolla.
Iltapala.
Lasten pääsiäiskirkkohetket
Ti 29.3. klo 9.30 ja klo 12
Pyhän Ristin kirkossa.
Kehitysvammaisten
pääsiäisviikon messu
Ke 30.3. klo 9.30 Pyhän Ristin kirkossa.
Pikkukirkko
To 7.4. klo 9.30 Pyhän Ristin kirkossa.
Yhteisvastuuilta ja -myyjäiset
To 7.4. klo 18 Käylän rajaseutukirkossa ja alasalissa. Perinteinen, lämminhenkinen Pohjois-Kuusamon diakoniapiirien yhteinen ilta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Yhteinen
aloitus kirkossa, sitten myyjäiset, arvontaa ja kahvittelua
alasalissa.
Valon ja ilon ilta
Pe 8.4. klo 18 seurakuntasalissa. Mukana muusikko
Jukka Leppilampi.
Perhemessu
Su 10.4. klo 12 Käylän rajaseutukirkossa.
Tasaus-pilkkitapahtuma
La 16.4. klo 12–14 Kirkkolahdella liikuntamaassa. Ilmoittautuminen pilkkikilpailuun alkaa klo 11.30. Sarjat:
lapset 2€, naiset 3€, miehet
4€, jokaisessa sarjassa kolmelle ensimmäiselle palkinto. Myynnissä kahvia, pullaa
ja makkaraa. Lisätietoja Pirkko Jaurakkajärvi p. 050 310
5883. Yhteistyössä Kuusamon Suuren Järvikalatutkimuksen kanssa.

