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SEURAKUNTAVIESTI 2015
Kuusamon ev. lut. seurakunnan tiedotuslehti

Uusi toimintakausi alkaa

Kesäaika on jälleen kääntymässä syksyyn kohti uutta
toimintakautta. Seurakunnan viikkotoiminnot ovat
jälleen alkamassa. Toivon,
että sinä, lapsesi ja perheesi kuten me kaiken ikäiset
voisimme löytää seurakunnan toiminnasta jonkin
oman osallistumisen mahdollisuuden. Elämässä voi
olla myös aikoja jolloin ei
voi osallistua, vaikka mieli
tekisikin. Toivon, että yhteys kotiseurakuntaan voisi
olla kuitenkin voimavara
arjessa, yhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan. Olet
jäsen siellä missä asut ja
elät todeksi kristityn kutsumusta. Olet aina tervetullut
osallistumaan ja hiljentymään jumalanpalveluksiin
armollisen Jumalan edessä.
Voit osallistua jumalanpalveluksiin myös nettiradion
välityksellä.
Uuden edessä olemme tänä syksynä myös sen johdosta, että Kuusamoon otetaan
kaukaa Kongosta pakolaisia.
Nämä lähimmäisemme ovat

nyt lähellämme meitä, joita
olemme saattaneet jo aiemmin auttaa heidän ollessa
vielä kaukana maastamme.
Otetaan heidät lämpimästi vastaan ja autetaan heitä
kotoutumaan Kuusamoon.
Näiden lähimmäistemme
auttamisessa tarvitaan monenlaista osaamista ja apua
sekä yhteistyötä. Jokaisella
meistä on mahdollisuus olla
edesauttamassa pakolaisten
turvallista arjenelämää paikkakunnallamme.
Monien toimintojen
alkaessa seurakunta valmistautuu myös kirkkoherran vaaliin. Kirkkoherra
Veli-Matti Koivuranta on
siirtynyt eläkkeelle kesän
aikana heinäkuun alussa.
Kirkkoherran vaalien ehdokasasettelu ja itse vaalien
järjestäminen toimitetaan
tuomiokapitulin päätöksin.
Seurakuntamme kirkkoherran vaalin ajankodaksi on
määrätty mikkelinpäivä 4.
10. Äänestys alkaa Pyhän
Ristin kirkossa välittömästi klo 10 alkaneen jumalanpalveluksen päätyttyä.
Ennakkoäänestys pidetään
28. 9. – 2. 10. Äänioikeus
on jokaisella 18-vuotiaalla
seurakunnan jäsenellä.
Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli on asettanut kirkkoherran vaalissa
hakijat vaalisijoille. Ensimmäisellä vaalisijalla on seurakuntamme I kappalainen
Taina Manninen, toisella
sijalla Posion seurakunnan

Ystäväksi
maahanmuuttajalle

kirkkoherra Leena Pudas ja
kolmannella sijalla Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra Tuomo Törmänen.
Kirkkoherran vaalissa eniten
ääniä saanut hakija tulee valituksi virkaan.
Voit tutustua kirkkoherranviran hakijoihin mm.
osallistumalla jokaisen hakijan johtamaan messun,
vaalisaarnajumalanpalvelukseen. Vaalisaarnojen
ajankohdat on antanut tuomiokapituli. Ensimmäisenä
hakijoista messun johtaa
Taina Manninen 6.9., toisena Leena Pudas 13.9., kolmantena Tuomo Törmänen
20.9. Jumalanpalveluksien
jälkeen seurakuntatalolla
on kirkkokahvit ja mahdollisuus keskustella hakijan
kanssa sekä lyhyt yhteinen
ohjelmallinen tuokio. Seurakunta järjestää myös vaalipaneelitilaisuuden tiistaina
22.9., missä ovat panelisteina kaikki kolme hakijaa. Tilaisuus on mahdollistamassa
sitä, että voimme tutustua
hakijoihin ja saada riittävästi
tietoa heistä.
Kirkkoherran tehtävä on
hyvin laaja-alainen. Pappina
kirkkoherra hoitaa ja tekee
papin perusseurakuntatyötä. Kirkkoherranviran
laajaa tehtäväkenttää voisi
avata muutamin seuraavin
ajatuksin. Kirkkoherran
tehtävänä on johtaa koko
seurakunnan toimintaa.
Erityisenä hallinnollisena
vastuuna on kirkkoneuvos-

ton puheenjohtajan tehtävä.
Tässä tehtävässä kirkkoherra valvoo hallinnollisten
päätösten laillisuutta ja toimeenpanoa seurakunnassa.
Kirkkoherran tehtävään
kuuluu keskeisesti henkilöstöhallinnollisten asioiden
hoitamista. Viran johtamistehtävään antaa syvän ulottuvuuden viran hengellinen
ulottuvuus, pastoraalinen
johtajuus. Avoinna olleessa
Kuusamon seurakunnan
kirkkoherran virassa erityisinä tarpeina on hakuvaiheessa ilmaistu teologinen
perehtyneisyys ja tietämys,
jumalanpalveluselämän ja
seurakuntatyön tuntemus,
kyky henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstöhallintoon sekä yhteistyötaitoihin
ja talouden sekä hallinnon
tuntemus.
Kirkkoherran vaaleihin
liittyvät tilaisuudet pidetään
syyskuun aikana. Kutsun
sinua osallistumaan näihin
tilaisuuksiin ja tulemaan
mukaan näin seurakunnan
toimintaan. Julkaisemme
kirkkoherran vaaliin liittyvää tietoa ja kaikki vaalimateriaali löytyy myös www.
kuusamonseurakunta.fi/
ajankohtaista -palstalla.

KIRKKOHERRANVAALIEN

ohjelma

Kirkkoherranviran hakijoiden johtamat
jumalanpalvelukset ja vaalisaarnat
6.9.
13.9.
20.9.

Jokaisen messun päätyttyä on seurakuntatalolla
kirkkokahvit ja mahdollisuus tavata kirkkoherranviran
hakijaa. Tilaisuudessa on lyhyt yhteinen ohjelmallinen
tuokio.

Vaalipaneeli

Seurakuntatalolla ti 22.9. klo 18.00,
kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Äänestys

Ennakkoäänestys ma 28.9. – pe 2.10.2015
Käylän kirkko ti 29.9. klo 14 – 18
Prisma Kuusamo ma 28.9. klo 10 – 17
Citymarket Kuusamo pe 2.10. klo 11 – 18
Kainuun Ammattiopisto (KAO) ke 30.9. klo 13 – 15.30
Äänestys varsinaisena äänestyspäivänä
su 4.10.2015
Äänestys alkaa Pyhän Ristin kirkossa klo 11.15 ja
on avoinna aina klo 20.00 saakka.

VAPAAEHTOISTYÖN KOULUTUS TAIVALKOSKELLA
pe 18.9. Linja-autokyyditys.
VAPAAEHTOISTYÖN JATKOKURSSI TAIVALKOSKELLA
la-su 19.-20.9. Ilmoittautumiset p. 050 591 3440.

Toivotan sinulle hyvän
Jumalan siunausta elämääsi,
arkeesi.

KUUSAMON SEURAKUNNAN
KUULAS-KUOROT ALKAVAT
Keskiviikkona 19.8. pyörähtää
kuorotoiminta käyntiin.

Kaikki uudet ja vanhat laulajat olette erittäin
lämpimästi tervetulleita laulamaan!
SÄVELASKEL (6-8 v.)
keskiviikkoisin klo 16.00–16.30
seurakuntatalon isossa salissa

Vapaaehtoisia tarvitaan vielä
lisää. Sosiaalityöntekijä Anne
Kurvinen ja SPR:N edustaja Pertti Hekkala kertoivat
pakolaisperheitten kotouttamisesta. Lisäksi kuulimme
Heikki Mustaniemen kertomana, millaiset asiat voivat
tuottaa vaikeuksissa uudessa
kotimaassa.

LÄHIMMÄISPALVELURYHMÄ kokoontuu kuukausittain
seurakuntakodilla. TULE MUKAAN-SINUA TARVITAAN!
Seurakunnan vapaaehtoistyöstä antaa tietoa
Marjatta Karvola p. 050 591 3440

Matti Jurvelin,
vt. kirkkoherra

Harjoitukset ovat seuraavasti:

Tule ystäväksi maahanmuuttajalle-tapahtuma toteutettiin
seurakuntatalolla 2.7. yhteistyössä Kuusamon kaupungin, SPR:n ja seurakunnan
kanssa. Tilaisuuteen osallistui n. 50 asiasta kiinnostunutta, joista monet ilmoittivat halukkuutensa toimia
ystävinä pakolaisperheille.

Taina Manninen
Leena Pudas
Tuomo Törmänen

HELÄYS (9-13 v.)
keskiviikkoisin klo 16.45–17.30
seurakuntatalon isossa salissa

Pappila on avoinna klo 16.00 alkaen, minne lapset voivat
mennä odottamaan kuoron alkamista tai kyytiä kotiin
kuoron jälkeen. Paikalla on seurakunnan työntekijä
järjestämässä tekemistä.

Kuusamon seurakunnan tyttökuoro KUULAS
kokoontuu keskiviikkoisin klo 17.45–19.15
seurakuntatalon pienessä salissa.
Koelaulut uusille kuorolaisille 12.8. klo 17.45 alkaen.
Harjoitukset alkavat 19.8.
Lisätietoja: laura.piilonen@evl.fi, 050 377 1983

www.kuusamonseurakunta.fi

Ruska-ajan konsertteja 2015
Pyhän Ristin kirkossa
Sunnuntaina 13.9. klo 15.00
Ohjelmassa esiintyy
Kuusamon Musiikkiopiston opettajista:
Katri Holma, urut
Teemu Huunonen, huilu
Virpi Arhama, cembalo
Signe Vainu, harmonikka
Cornelis Kok, sello.
Ohjelma 5€
Sunnuntaina 20.9. klo 15.00
Ohjelmassa esiintyy
Henna-Mari Sivula, laulu
Risto Ainali, urut
Ohjelma 5€
Sunnuntaina 27.9. klo 15.00
Ohjelmassa esiintyy
Anna-Maria Lehtoaho, urut
Lotta Koponen, viulu
Inka Kinnunen, laulu
Ohjelma 5€
Tervetuloa!

SEURAKUNTAVIESTI
Kalevalan lastenleirillä juttu luisti
ilman kielitaitoakin

KUUSAMON ERITYISLASTEN
VANHEMPIEN VERTAISRYHMÄ

Vertaistukea yhdessä keskustellen ja kahvitellen.

Kokoontumiset:
24.8., 7.9., 21.9.,
5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.
klo 17.30. – 19.30. Vanha pappila, Kirkkotie 1 A.
Lisätietoa: Terhi Palosaari p. 044 9586576 (MLL)
Satu Koski p. 050 5965349 (Kuusamon seurakunta)

Lähetystyön syksyn ohjelma
Aloitamme toiminnan Museo-seuroilla
kotiseutumuseolla su 23.8. klo 17.00

· puhujina Taina Manninen ja Seppo Ervasti
· kampanisukahvit lähetystyön tukemiseen klo 16.30 alkaen

Lähetyspiiri alkaa 14.9. klo 18
Kyllikki ja Juhani Pölkin mökillä.

Lähdemme kimppakyydillä seurakuntatalon edestä klo 17.00.
Lähetyspiiri-illassa mukana Taina Manninen.
Tervetuloa!

Tasauspäivä lipaskeräys K-citymarketilla
pe 25.9. klo 9-19

Tasataan köyhyys yhdessä, ilmoittaudu lipaskerääjäksi
ti 23.9. mennessä, Pirkolle p. 050 310 5883 tai
pirkko.jaurakkajarvi@evl.fi

Yhteystietoja:
Lähetyssihteeri Pirkko Jaurakkajärvi p. 050 310 5883
Lähetystyön teologi Mirjami Virtanen 1.9.2015 alkaen.

Lapset kilpailivat innokkaasti kolmessa eri ryhmässä iän mukaan.

Tervetuloa sururyhmään
Läheisen menetystä seuraavaan suruun
liittyy usein kipeitä muutoksia,
kysymyksiä ja tunteita.
Surevien vertaisryhmä (4-6 osallistujaa) tarjoaa
mahdollisuuden kokoontua yhteen jakamaan surua
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.
Ryhmässä mukana olevat saavat kulkea henkilökohtaista
surunmatkaansa toinen toistaan tukien.
Ryhmä on luottamuksellinen.
Aloitamme uuden ryhmän lokakuun aikana
(ajankohta tarkentuu ilmoittautumisten myötä).
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 15.9. mennessä
puh. 050 591 3435 / Elsa Koivuranta
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Mahdollisuus myös henkilökohtaisiin
surukeskusteluihin ryhmän sijaan.

NYT KUUSAMOSSA JA KOILLISMAALLA

VOIMIA ERON JÄLKEISEEN ARKEEN!

Ystävyyttä, pallopelejä, lauluja
ja värikkäitä askarteluja. Muun
muassa näistä muodostui Kuusamon seurakunnan ja Kalevalan luterilaisen seurakunnan
kesä-heinäkuun vaihteessa toteuttama kolmipäiväinen lastenleiri.
Itärajan takana kuoppaiseksi muuttuva tie vei minut Kalevalaan Pirkko Jaurakkajärven
kyydissä Seppo Määtän ja siskoni Kaisa Mannisen seurassa.
Toisessa autossa leirin pitoon
matkasivat Juha ja Anneli Kaartinen sekä Anton Karjalainen.
Kalevalan kirkolla meidät otti
vastaan inkerinsuomalainen
pastori Andrei Tuhkanen.
Ensimmäisenä leiripäivänä
harmittelin jonkin verran sitä,
etten venäjän kieltä taitamattomana voinut jutella leiriläisten kanssa. Pallopelit saatiin
kuitenkin pystyyn pitemmittä
puheittakin, ja yhteys löytyi
elekielen avulla. Yhteisen kielen puuttumisen aiheuttama
hämmennys lopulta vain nau-

ratti niin minua kuin lapsiakin.
Leirin vieraanvaraisuusteema tuntui osuvalta ja tärkeältä, ja kaunis Kalevalan
kirkko ja sen pihapiiri tarjosivat sekä raamattutunneille
että leikkimielisille kisailuille
sopivat puitteet. Pihalle pystytetyt kaksi trampoliinia
olivat supersuosittuja, hyppimisestä innostuneista lapsista
muodostunut jono kulki niitä
kohti katkeamattomana ketjuna. Uudempi trampoliini
on Kuusamon Rotaryklubin
lahjoitus viime vuodelta. Tänä
vuonna Rotaryklubi lahjoitti
200 euroa.
Lahjoituksia tuli muualtakin, esimerkiksi Valintatalosta saimme ruokakorin leirille
vietäväksi. Ratkaiseva apu
leirin pitämiseen oli vanhassa
pappilassa pidetyistä keskiviikkoisista kesäkahviloista saatu
noin 400 euron tuotto. Kiitos
siis kaikille, jotka kävivät kirpputorilla, kahvittelemassa ja

Askartelutunnilla piirrettiin muotokuvia vaihe vaiheelta.
Valmiissa kuvassa näkyi usean piirtäjän kädenjälki.

Ero on monille käänteentekevä virstanpylväs koko
elämän kaaressa. Sen tuoma muutos koskettaa sekä
mieltä että käytännön elämää. On suurta viisautta käydä
tätä muutosta läpi vaihe vaiheelta. Siten voi rakentaa
hyvää jatkoa elämälleen!
Tule kokoamaan rakennuspalikoita eron jälkeiseen
elämään yhdessä toisten kanssa., käymään läpi tunteitasi ja arjen muutoksia. Tule mukaan vertaisryhmään!
Vertaisryhmätyöskentely perustuu psykologi Bruce
Fisherin luomaan eroauttamisen menetelmään, joka on
käytössä eripuolilla maailmaa.

olivat mieliinpainuvia. Ulkoapäin Kalevalan kylä näytti nuhjuiselta ja köyhältä, ja monissa
kodeissa olot ovatkin alkeelliset
ja ahtaat. Talojen värikkäät
maalipinnat kuitenkin kirkastivat maisemaa. Esimerkiksi
lastenkoti, jossa vierailimme,
hohti kirkkaankeltaisena.
Jos Kalevalan kylä ja työskentely lastenleirin hyväksi
kiinnostavat sinua, ota rohkeasti yhteyttä Pirkko Jaurakkajärveen. Minulle Kalevalan
lastenleiri oli erittäin antoisa
kokemus. Olen ollut aikaisemmin ohjaajana rippileireillä,
mutta tämä oli ensimmäinen
lastenleiri, jolla sain olla mukana. Paljon odotin, mutta siltikin sitä enemmän sain.

Seuraava vertaisryhmä alkaa lokakuussa
Kirkkotie 1:ssä (ajankohta tarkentuu ilmoittautumisten
perusteella)

Ryhmä kokoontuu viikoittain (3 h/kerta) 10 + 1 kertaa.
Ryhmä sopii myös eroa harkitseville.
Annan mieluusti lisätietoa ja otan vastaan ilmoittautumisia 10.9. asti puh. 050 591 3435/ Elsa Koivuranta,
koulutettu Fisher–ohjaaja.
Ryhmään voi ilmoittautua myös lähikunnista.

Tervetuloa!
Lisää tietoa myös osoitteesta www.suomalaineneroseminaari.fi

lauluilloissa.
Neljänkymmenenyhden
lapsen joukko vietti leirillä aikaa silminnähden riemuissaan.
Iältään leiriläiset olivat 4-15
vuotiaita. Suuresta ikähaitarista huolimatta kaikki sujui uskomattoman mutkattomasti.
Niin ohjaajat kuin leiriläisetkin
viihtyivät, ja tekemistä tuntui
olevan sopivasti. Useat lapset
ottivat arkailematta kontaktia,
mikä ilahdutti kovasti. Oli mukavaa muun muassa opastaa leiriläisiä käsikorujen askartelussa
ja pitää laulavaiselle joukolle
äänenavaus.
Lapset eivät yöpyneet kirkolla, vaan tulivat paikalle
aamupäivällä yhdeltätoista ja
lähtivät neljän jälkeen vohvelit
syötyään kotiin. Ohjaajien illat
kuluivat lähitienoisiin tutustuessa kävelyretkin ja autoajeluin.
Vierailut paikallisten kodeissa

Trampoliinille ei jonottamatta päässyt.

www.kuusamonseurakunta.fi

Hilkka Manninen

SEURAKUNTAVIESTI
Rippikoulut

HUOMIO 3.-6. LUOKKALAISET POJAT!!
set ja ohjaajat kokoontuvat
ennakkotapaamispäivänä,
jolloin tutustutaan ja ”pureudutaan” aiheeseen. Rippikoulun tavoitteena on kirkon
keskeisten asioiden opetus ja
ymmärtäminen. Opetuksen
lähtökohtana on Raamattu,
Katekismus ja virsikirja.
Ensivuonna rippikouluun
tulevien ilmoittautuminen
on käynnissä ja rippikoulukortit on jaettu toukokuussa
kouluissa kaikille seiskaluokkalaisille, merkkien keräämistä varten. Mikäli joltakin
tulevan vuoden rippikoululaiselta kortti puutuu niin
sen voi hakea virastosta tai
Vanhasta Pappilasta.

Käylä 4 -leirillä skabailtiin ryhmien välisissä mittelöissä.
Vilkas ja vauhdikaskin rippileiri–kesä on takanapäin
Käylän leirikeskuksessa. Kesän
viiden leirin lisäksi keväällä pidettiin hiihtolomaleiri ja syksyn päivärippikoululaiset konfirmoidaan syyslomaviikolla.
Rippileirin päiviin mahtuu
monenlaista toimintaa aamusta- iltamyöhään, yhdessä oppimista, olemista ja tekemistä.
Tiiviin yhteisön muodostavat
leiriläiset, ohjaajat, isoset,
keittiö henkilökunta ja seu-

rakuntamestari kahdeksaksi
päiväksi. Rippikoululaisia on
mukana tänä vuonna n. 130,
isosina leireillä on 35 nuorta.
Kaikki rippikoululaiset
osallistuivat tammikuussa rippikoulusunnuntaihin, jossa
he tapasivat ensimmäisenkerran oman ryhmänsä. Seuraava
yhteinen kokoontuminen oli
hiljaisella viikolla iltakirkossa
ja toukokuussa perehdyttiin
lähetystyöhön lähetysrallissa.
Ennen leiriä, leiriläiset, iso-

Poikien kokkikerho pyörähtää käyntiin jälleen
torstaina 3.9.2015 klo 15.30–17.00 Vanhassa pappilassa.
Kerhoon mahtuu mukaan 10 poikaa.
Kerhossa pääset tutustumaan ruoanlaiton ja
leivonnan alkeisiin mukavassa seurassa.

toiminta ja yhteistyö kaikkien
kaupungin päiväkotien kanssa on valtakunnallisestikin
poikkeuksellista. Kokemukset päiväkodeissa pidettävistä
pyhäkouluista ovat pääasiassa
positiivisia. Lapset osallistuvat
innolla oman päiväkotiryhmänsä kanssa pyhäkouluihin
ja myös päiväkotien henkilökunta on kokenut pyhäkoulun hyvänä. Uskontokasvatus
kuuluu päiväkotien tehtäviin
ja seurakunta tarjoaa tällä tavalla tukeaan ja apuaan tässä
tehtävässä.
Lasten uskontokasvatus
on luontevinta aloittaa oman
uskonnon ja hengellisen perinnön alueelta. Lapset pohtivat
usein hyvinkin laajasti elämän
ilmiöitä ja myös uskonasioita.
Aina heidän kysymyksiinsä
ei pysty vastaamaan, kaikkiin
kysymyksiin kun ei aikuisellakaan ole vastausta. Lasten kysymysten äärelle olisi kuitenkin hyvä pysähtyä ja ottaa ne
todesta. Osalle aikuisista hengelliset asiat ovat luonteva osa
elämää, osalle ne ovat vieraampia ja haastavammin lähestyttäviä asioita. Tässä kohtaa
seurakunnan pyhäkoulut ovat
tarjoamassa tukensa myös vanhemmille. Lapsi saa pyhäkoulussa tietoa omasta uskonnostaan ja kokemuksia pyhästä ja
hän näkee ja kokee, että usko

Hei kaikki tytöt!
Keskiviikkona 19.8. 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
ja viettää aikaa kavereiden kanssa.
Tarjolla on myös pientä iltapalaa.
Huomaathan, että voit siirtyä Tyttikseen suoraan
kuorosta vaikka odottelemaan kyytiä kotiin.
Tyttiksessä ohjaajana toimii Tarja Kuusisto ja
isoset. Tarjan tavoitat numerosta 050-3313579
tai tarja.kuusisto@evl.fi

Käylä 4 -leiriläiset pelaamassa strategoa.

KERHOAJAT
SYKSY 2015

Pyhäkoulu päiväkodeissa
Varsin moni aikuinen muistaa
ainakin joskus olleensa pyhäkoulussa. Muistoihin liittyy
ehkä Hyvä Paimen-taulu ja
lammastarrat, joita kerättiin.
Harvempi lapsi tänä päivänä
osallistuu sunnuntaisin seurakunnan järjestämään pyhäkouluun. Kuusamolaisilla
päivähoidossa olevilla lapsilla
on kuitenkin mahdollisuus
osallistua säännöllisesti pyhäkouluihin päiväkodeissa, sillä
pyhäkoulu voidaan toteuttaa
muutoinkin kuin sunnuntaisin jumalanpalveluksen
yhteydessä. Seurakunnan lapsityöntekijät vierailevat noin
kerran kuukaudessa kaikissa
kuusamolaisissa päiväkodeissa
pitämässä pyhäkoulua. Pyhäkoulun sisältö on periaatteessa
aina samanlainen. Se sisältää
hengellisiä lauluja tai lasten
virsiä, Raamatun kertomuksia
ja lyhyen rukouksen. Pyhäkoulu toteutetaan lapsille sopivalla
tavalla, nukketeatterin tai vaikkapa erilaisten kuvien avulla.
Seurakunnan lapsityöntekijät
ovat koulutuksensa puolesta
juuri sopivia henkilöitä tehtävään. He osaavat käsitellä
asioita lapsen kannalta mielekkäällä tavalla ja tasolla.
Seurakunta iloitsee yhteistyöstä, jota on tehty päiväkotien kanssa pyhäkoulujen
toteuttamiseksi. Tällainen

Ilmoittautuminen 17.8. alkaen Tarjalle p. 050 331 3579.
Lisätietoja kerhosta saat Tarjalta.

PÄIVÄKERHO

3-vuotiaat Tiitiäiset kokoontuvat:
maanantaisin klo 13 – 15 Nilon kerhopiste
perjantaisin klo 9 – 11 Keskustan kerhopiste
4-vuotiaat Varpuset kokoontuvat:
ti & to klo 9 – 11 Nilon kerhopiste
ti & to klo 13 – 15 Nilon kerhopiste
5-vuotiaat Peipposet kokoontuvat:
ma & pe klo 9 – 12 Nilon kerhopiste
Sivukylän lasten kerho kokoontuu:
pe klo 12 – 14 Keskustan kerhopiste
Määttälänvaaran kerho 3-5-v.
to klo 11 – 13 Määttälänvaaran koulu
Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä suoraan kerhopisteistä:
Keskustan kerhopiste, Kirkkotie 1 c 4, p. 050 310 5881
Nilon kerhopiste, Katekeetantie 1 c 14, p. 050 310 5882

PIKKUKIRKKO

to 17.9. ja 15.10. klo 9.30. Pyhän Ristin kirkko
Lapsille, perheille ja lapsiryhmille

TUNNIN TAI PARIN PARKKIKERHO
2 – 5-VUOTIAILLE TYTÖILLE JA POJILLE!

Kokoontumisajat:
tiistaisin klo 9 – 12 Keskustan kerhopiste
Kirkkotie 1 c 4, p. 040 860 8703 (Pärnäsen Syli)
torstaisin klo 13 – 17 Keskustan kerhopiste
Kirkkotie 1 c 4, p. 050 310 5881
perjantaisin klo 13 – 15 Nilon kerhopiste
Katekeetantie 1 c 14, p. 050 310 5882
Ilmoittautuminen kaksi päivää ennen parkkikerhoa.
Voit kysyä myös parkkiaamulla vapaita paikkoja!

ja hengelliset kysymykset ovat
luonteva osa elämää. Oman
uskontoon juurtuminen antaa
lapselle vahvan pohjan kohdata ja tutustua erilaisiin ihmisiin
elämänsä eri vaiheissa.
Vanhempana olen hyvin
iloinen siitä, että lapsillani
on mahdollisuus käydä pyhäkoulua päiväkodissa yhdessä
kavereidensa kanssa. Lapset
kertovat herkästi aikuiselle

pyhäkoulussa näkemistään ja
kuulemistaan asioista ja tältä
pohjalta onkin varsin luontevaa jatkaa keskustelua kotona
oman perheen kesken.

Anni Rimpiläinen
Seurakuntavaltuutettu
Kasvatusjohtokunnan
puheenjohtaja

www.kuusamonseurakunta.fi

AVOIN KERHO, lapsen ja aikuisen yhteinen kerho!

maanantaisin klo 9 – 14 välillä
Keskustan kerhopiste, Kirkkotie 1 c 4, p. 050 310 5881
Voitte tulla siihen aikaan kuin parhaiten sopii ja
olla sen ajan kuin haluatte!

PERHEKAHVILA-ILTA

tiistaisin klo 17.30 – 19.00
Nilon kerhopiste Katekeetantie 1 c 14, p. 050 310 5881
Vapaaehtoinen tarjoilumaksu.

PERHEPÄIVÄHOITAJIEN JA HOIDETTAVIEN KERHO
torstaisin klo 9 – 10.30 Keskustan kerhopiste

SEURAKUNTAVIESTI
Kohtaamisia palvelun poluilla
Kun 10 vuotta sitten sanouduin irti sosiaalityöntekijän
virasta, en arvannut kuinka
rikas työkokemus minulle vielä oli varattu ennen eläkeikää.
Olen saanut tehdä työtä seurakunnassa diakoniatyöntekijän
viransijaisena monien vuosien
aikana. Lähes kokonaan uusi
kokemusmaailma avautui tässä
työssä, vaikka olin kyllä tehnyt
paljonkin yhteistyötä seurakunnan työntekijöiden kanssa.
Mitä palvelu- ja diakoniatyö on? Se on ihmisten rinnalla
kulkemista heidän arjessaan;
ilossa ja surussa, taloudellisissa
huolissa, yksinäisyyden ja ahdistuksen hetkissä. Se on koti-

käyntejä, asiakastapaamisia toimistossa, kerhoja, Yv-keräyksiä,
Atimoita ja diakoniailtoja kylillä, kaivon puuhaamista Afrikkaan eli siis monimuotoista,
ihmisläheistä työtä.
Ajelin eräänä talviaamuna kotikäynneille sivukylälle.
Totesin, että tältä kapealta
paikallistieltä puuttuivat kokonaan nuo tutut sinivalkoiset
kohtaamispaikkaa osoittavat
liikennemerkit. Oli suorastaan
pysähdyttävä, jos kapealla lumisella tiellä tuli vastaan toinen
ajoneuvo. Tästä tuli mieleeni,
että näillä sivukylillä tarvitaan
kohtaamispaikkoja, ei ohiajamista, sivuuttamista. Kohtaa-

mista, pysähtymistä ja kuuntelemista tarvitsee myös taajaman
kerrostalossa tai hoivakodissa
asuva, yksinäisyydestä kärsivä
ihminen.
Monenkirjavat elämäntarinat olen saanut kuulla ja eläytyä
kertojan mukana kokemusten
tuomiin mieltä liikuttaviin tunteisiin. Olen vaatimattomalla
taidollani laulanut Herraa hyvää kiittäkää ja lukenut psalmia
71 Vanhuksen rukous: ” Sinä
olet antanut vaikeita vuosia
ja monia ahdistuksen aikoja,
mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut. Syvyyksistä sinä
minut nostat”.
Olen pohtinut perheiden

kanssa, miten rahat saataisiin
riittämään, soittanut velkaneuvojalle, diakoniarahastoon,
sähköyhtiöön, Tukikummisäätiöön. Asiakkaiden tuntiessa suurta voimattomuutta ja
toivottomuutta tilanteessaan,
tehtäväni on ollut tuoda toivon
näköalaa heidän elämäänsä.
Vähäisetkin taloudellisen tuen
mahdollisuudet ehkä valaisevat
sitä joskus, samoin se että selkiytän tilannetta, lasken yhteen
ja järjestän laskupinoa. Joskus
on itsellenikin tullut ahdistunut olo ja silloin olen saattanut
mielessäni huokaista; Taivaan
Isä, auta sinä heitä.
Entäpä kehitysvammaisten

kerhot! Ystävyyden punainen
lanka on kiertänyt kädestä käteen. Olette kerholaiset
mielellään laulaneet Jumalan
kämmenellä – virttä, lapsen tavoin uskoen, antaen elämänne
Hänen armohoitoonsa. Kaikki
nämä yhteiset hetket ja kerholaiset jäätte talteen mukavien
muistojen lippaaseen.
Työni seurakunnassa päättyy 17.9. Johanna Saapunki
jatkaa lokakuun alusta. Haluan
lämpimästi kiittää yhteisistä
vuosista työkavereita, yhteistyökumppaneita ja teitä jokaista, joita olen saanut tämän
matkan varrella tavata ja teihin
tutustua.

TERVETULOA KESKIVIIKKOKERHOON!
”Syksy saapuu pimein illoin,
ystävä ois hauska silloin”.
Mietitkö tämän vanhan runovärssyn sanoin, mitä syksy
tuo tullessaan? Mitäpä jos tänä syksynä lähtisitkin seurakunnan järjestämään eläkeläisten keskiviikkokerhoon.
Kokoonnumme joka II viikko seurakuntatalon pienessä
salissa klo 13. Hartauden
lisäksi ohjelmassa on mielen
ja muistin virkistystä, pientä
liikettä nivelille ja koko keholle, asiantuntijavierailuja,
mukavaa yhdessäoloa ja tietenkin päiväkahvit.

Näkövammaisille on oma
kerho kuukauden parillisina
keskiviikkoina klo 12.00.
Yhteinen vertaistuki on tässä
kerhossa tärkeä asia. Ohjelma on sisällöltään samantyyppinen kuin eläkeläisten
kerhon.
Pohjois-Kuusamon alueella asuville eläkeläisille
löytyy myös oma kerho. Se
kokoontuu Käylän kirkon
alasalissa parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 13.00.
Kerholaiset ja ohjaaja toivottavat myös uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan!

Pienen salin remontin
vuoksi kerhot alkavat tänä
syksynä poikkeuksellisesti
vasta lokakuussa.
Eläkeläisten kerhoajat:
21.10., 4.11., 18.11., 2.12.
klo 13.00.
Näkövammaisten kerhot:
14.10., 28.10., 11.11.,
25.11. klo 12.00.
Ke 9.12. klo 12.00 molempien kerhojen syyskauden
yhteinen päättötilaisuus.
Käylän kerhoajat: 23.9.,
7.10., 21.10., 4.11., 18.11.,
2.12. ja 16.12. klo 13.00.

Kirkon varhaiskasvatuksen
lähtökohtana on yksi kirkon luovuttamattomista
tehtävistä: kaste. Se perustuu Jeesuksen antamaan
kaste- ja lähetyskäskyyn
(Matt. 28:18-20).
Kasteen perusteella lapsella on oikeus kristilliseen
kasvatukseen.

Kirkon varhaiskasvatuksessa tämä toteutuu
vanhempien, kummien ja
seurakunnan työntekijöiden yhteisellä tehtävällä.
Päiväkerhot, perhekerhot
sekä pyhäkoulut antavat
lapselle ja perheelle hyvinvointia, kun kuljemme
rinnalla.

”Monta mutkaista kuljin
polkua, monta ystävää ehdin
kohdata: Kaikista kiitän nyt Sinua, heitä jokaista siunaa, johdata.” (Lasten virsi 70:3.)

Irja Lohilahti
vs. diakoniatyöntekijä

Kuusamon seurakunnan lapsi- ja perhetyö
juhlisti v. 2013 päiväkerhojen 40 –vuotista matkaa. Päiväkerhot ovat 3–5
vuotiaille tytöille ja pojille!
Päiväkerhoissa leikitään,
askarrellaan, liikutaan,
opetellaan olemaan ryhmässä, rukoillaan ja opitaan tuntemaan Taivaan
Isää.
Tämän syksyn päivä- ja
perhekerhoissa katsomme
ilolla menneisyyteen sekä
rohkealla mielellä tulevaisuuteen.

Satu Koski,
vastaava lastenohjaaja

Kasvatustyöalan työntekijöiden yhteystiedot:

Kulunut kesä on ollut haastava
kukkien hoidon kannalta. Pilvinen alkukevät hidastutti jo
kasvihuoneella kukkien kasvua
ja tilannetta ei parantanut viileät ja sateiset juhannuksen alusviikot, jolloin kukat istutettiin
hautausmaille. Hoitohautakukille on annettu kesän kuluessa
lisälannoitusta kastelun yhteydessä, jotta ne pääsisivät hyvään
kasvuun. Tällä hetkellä tilanne
on jo valoisampi, kun ilmat
ovat pikkuhiljaa lämmenneet.
Haudat on hoidettu kaksi
kertaa viikossa, jolloin on tapahtunut kastelu tarvittaessa,
vanhojen kukkien nyppiminen
pois, haravointi ja muistomerkin pesu. Hoitohautojen kivien
ympärystät on siistitty trimme-

rillä tai ruohosaksilla. Hoitoon
kuuluu myös kasvinsuojeluruiskutukset tauteja vastaan
tarvittaessa.
Hoito päättyy viimeistään
syyskuun lopussa, jolloin kukat
poistetaan haudalta tai jos kukat paleltuvat aikaisemmin niin
ne kerätään pois ja hauta-alue
siistitään. Jos haudalle on tuotu kanervia, niin ne istutetaan
kukkien poiston yhteydessä
penkkiin.
Kuusamon seurakunnan
hoidossa on tänä kesänä 748
hoitohautaa. Niistä yhden vuoden hoitoja on 169 kpl ja loput
pitempiaikaisia sopimuksia.
Ristikankaalla on hoidossa 163
hautaa, Nilon hautausmaalla
389 hautaa, Vanhalla hautaus-

maalla 180 hautaa ja Käylässä
16 hautaa. Lisäksi on sankarihautausmaan ja vanhojen pappien hautojen hoidot.
Seurakunnan kanssa voi
tehdä kirjallisen hoitosopimuksen 5 ja 10 vuoden ajaksi,
tai antaa haudan vuosihoitoon,
josta tulee lasku joka kevät huhtikuussa. Ensi kesää ajatellen,
sopimuksia voi tehdä alkuvuodesta huhtikuun loppuun asti.
Myös tämän vuoden puolella
voidaan ottaa ylös tietoja tulevista hoitosopimuksista.
Haudanhoitosopimuksia ja
muita hautausmaihin liittyviä
asioita hoitaa seurakunnassa
hautausmaanhoitaja Marja-Liisa Heikkilä puh. 050 310 5821.

Taina Manninen, kasvatusjohtaja
Mia Hagman, nuorisotyön teologi
Maria Suviaro, nuorisotyön kanttori
Laura Piilonen, lapsityön kanttori

p. 050 310 5814
p. 046 923 2452
p. 050 591 3437
p. 050 377 1983

Nuorisotyönohjaajat:
Tarja Kuusisto (varhaisnuorisotyö)
Päivi Raudaskoski (rippikoulutyö)
Leila Harjumaa (nuorisotyö, partio)

p. 050 331 3579
p. 050 591 3444
p. 050 591 3443

Lapsityöntekijät:
Vastaava lastenohjaaja Satu Koski
Lastenohjaajat Paula Haverinen ja Mirja Oikarainen
Lastenohjaajat Paula Pesonen ja Marjatta Karvonen
Lastenohjaaja Sari Palosaari
Lähetyssihteeri-lastenohjaaja Pirkko Jaurakkajärvi

p. 050 596 5349
p. 050 310 5881
p. 050 310 5882
p. 050 442 4685
p. 050 310 5883

Diakoniatyöntekijöiden ja
palvelutyön teologin yhteystiedot:
Kun haluat keskustella luottamuksellisesti mieltä painavista asioista, ota yhteyttä.
Pohjois-Kuusamo
Maria Törmänen
p. 050 591 3438
Itä-Kuusamo
Marjatta Karvola
p. 050 591 3440
Länsi-Kuusamo
Irja Lohilahti
p. 050 380 0799
Johanna Saapunki 1.10. alkaen p. 050 591 3442
Etelä-Kuusamo
Anne Vanttaja
p. 050 591 3441
Taajamassa ei ole aluejakoa. Yhteyttä voi ottaa keneen tahansa diakoniatyöntekijään.
Palvelutyön teologi Elsa Koivuranta
p. 050 591 3435

www.kuusamonseurakunta.fi

