SEURAKUNTAVIESTI
SEURAKUNTAVIESTI
Ehtoollista jakamassa koulutuksen
saaneet seurakuntalaiset

Seurakuntamme painopiste on
tänä vuonna seurakuntalaisuuteen innostaminen. Meidän on
otettava se vakavasti, ja oltava
sellainen seurakunta, jossa on
monenlaisia palvelutehtäviä
myös messussa.
Messu on koko seurakunnan
yhteinen juhla, johon kokoonnutaan sanan ja sakramenttien
äärelle. Messussa vietetään
ehtoollista, Kristuksen asettamaa pyhää ateriaa. Kuusamon
seurakunnalla on pitkä ja rikas
perinne, jossa ehtoollista ovat jakaneet papit ja diakonaatissa toimivat työntekijät. Kirkkojärjes-

tyksemme mukaan on suotavaa,
että myös koulutuksen saaneet
seurakuntalaiset eli maallikot
olisivat mukana sakramentin
jakamisessa. Näin on toimittu
monissa Suomen seurakunnissa
jo pitemmän aikaa.
Pääsiäisen aikana Kuusamon seurakunnassa siirrytään
tähän käytäntöön. Lehtori Elsa
Koivuranta ja vt. kappalainen
Anni Rimpiläinen ovat kouluttaneet joukon seurakuntalaisia
ehtoollisavustajan tehtäviin.
Kirkkoherran päätöksellä heillä on nyt oikeus avustaa ehtoollisen jakamisessa omassa

Kuusamon seurakunnassa. Pääsääntöisesti maallikkoavustaja
jakaa ehtoollisella viinin, pappi
leivän. Maallikkoavustajat eivät
korvaa diakonaatissa toimivia
työntekijöitä, vaan he palvelevat rinnakkain. Järkevään työvuorojen suunnitteluun tämä
vapaaehtoisten mukaantulo tuo
rikkautta ja joustavuutta.
Seurakuntalaisuus on kasteessa meille annettu. Sitä voidaan vahvistaa monin keinoin.
Messun ydin, Jumalan sana ja
sakramentti pysyvät. Meidät
ihmiset on kutsuttu erilaisiin
palvelutehtäviin. Siinä meidän

tulisi toimia mahdollisimman
monipuolisella tavalla. Jatkossa
erilaisin koulutuksin on tarkoitus perehtyä rikkaaseen jumalanpalveluselämään yhdessä
työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalvelus
on rikas lähde, josta riittää ammennettavaa. Myös ehtoollisavustajakoulutusta tullaan tarjoamaan jatkossakin. Jos tunnet
kiinnostusta asiaan, otathan
yhteyttä. Lisätietoja asiasta saa
kirkkoherra Taina Manniselta
p. 050 310 5814 tai Anni Rimpiläiseltä p.040 358 2278.

Verkkokirkko tavoittaa kauempanakin olevan seurakuntalaisen
Mikä on verkkokirkko?
Verkkokirkko on seurakunnan
tarjoama ilmainen palvelu, jonka välityksellä voi kuunnella Pyhän Ristin kirkossa toimitettavia
messuja, sanajumalanpalveluksia, seuroja sekä musiikkitilaisuuksia reaaliaikaisina.
Miten verkkokirkko toimii?
Verkkokirkko toimii internetin
kautta eli verkossa. Seurakunnan kotisivuilla on linkki, josta
pääset verkkokirkon mediasoittimen äärelle. Painamalla soittimen toista-näppäintä saat lähetyksen kuuluviin. Soitin toimii
vain, jos lähetys on päällä kirkossa. Verkkokirkkoa voi kuunnella
tietokoneen lisäksi tabletilla ja
älypuhelimen kautta. Ohjelma
tukee yleisimpiä selaimia/ käyttöjärjestelmiä.

Kuinka kauan verkkokirkko
on toiminut?
Verkkokirkko on ollut käytössä
keväästä 2014 alkaen.
Mistä tiedän milloin lähetystä
voi kuunnella?
Seurakunta päivittää viikoittain
verkkokirkko-välilehdelle tiedot
lähetysajoista.
Mistä saan tietää mitä virsiä
kirkossa lauletaan?
Verkkokirkon välilehdelle päivitetään messujen virret ja ne
luetaan vielä kertaalleen ääneen
messun/sanajumalanpalveluksen alussa. Virret löytyvät sivuston alalaidasta.
Kuinka paljon verkkokirkkoa
kuunnellaan?
Pystymme seuraamaan kuinka

monta laitetta on yhteydessä
verkkokirkkoon tilaisuuden
aikana. Viime syyskuun ja helmikuun välisenä aikana keskimäärin 45 laitetta on ollut yhteydessä verkkokirkkoon messun
aikana. Tämä ei kerro tarkkaa
kuulijamäärää, koska yhden
laitteen äärellä voi olla useita
kuulijoita kerralla.
Mitkä olivat vuoden 2016
kuunnelluimmat
tilaisuudet?
Kuunnelluimmat tilaisuudet
olivat kirkkoherra Taina Mannisen virkaanasettajaismessu
(355 avointa yhteyttä ympäri
Suomea), Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet (243 avointa
yhteyttä) sekä pyhäinpäivän
muistopalvelus (232 avointa
yhteyttä).

Diakoniailta
to 6.4. klo 18 Virranniemen kodalla,
Virranniementie 10.
Valon ja ilon messu
pe 7.4. klo 18 seurakuntatalon isossa
salissa. Messubändi.
Palmusunnuntain messu
su 9.4. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa.
Hiljaisen viikon iltamusiikkia
ma 10.4. klo 19 Pyhän Ristin kirkossa. Kirkkokuoro.
Hiljaisen viikon iltakirkko
ti 11.4. kello 19 Pyhän Ristin kirkossa. Iltakirkkoon on
kutsuttu kaikki vuoden 2017 rippikoululaiset.
Hiljaisen viikon iltamusiikkia
ke 12.4. klo 19 Pyhän Ristin kirkossa.
Kiirastorstain messu
to 13.4. klo 19 Pyhän Ristin kirkossa. Auroora Perttunen
sello.
Kiirastorstain messu
to 13.4. klo 19 Käylän rajaseutukirkossa.

Suntio Merja Karjalaisen yksi
työtehtävä on huolehtia verkkokirkon käytöstä ja seurata
kuinka paljon kuulijoita netin äärelle on kokoontunut.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
pe 14.4. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa. Kirkkokuoro.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus
pe 14.4. klo 15 Pyhän Ristin kirkossa.
Pääsiäisyön messu
la 15.4. klo 23 Pyhän Ristin kirkossa. Kuusamon laulu,
joht. Alla Kouru.

Kuorosukat

”Laura, vähän hienot sukat! Mistä olet nuo saanut?”
Virtasen Mirjamiltahan ne on
saatu. Hän oli nähnyt ohjeen
villapaidasta, johon kirjoneuleena tehtiin nuottien kuvia.
Siitä syntyi ajatus: Tästä pitää
tehdä jotain Lauralle! Ajatuksen
seurauksena sain kerran ennen
erästä tilaisuutta ”kanttori”-sukat. Nämä sukat jalassa kuljen
monesti töissä ilman kenkiä.
Sillä tavoin kuorolaiset näkivät
sukat ja halusivat saada samanlaiset.
Tuumasta toimeen. Laitoimme heti Mirjamille viestin,
kiinnostaisiko häntä ryhtyä
neulomaan kaikille lapsikuorolaisille eli kahdelle kuorolle sukat. Vastaus tuli viipymättä, että
vuoden alussa päättyy edellinen
projekti, jonka jälkeen hän voi
aloittaa uuden. Niinpä sitten
kuorolaisten vanhemmat hankkivat langat, joista kukin sai haluamansa väriset sukat. Jokaiselle omat mittatilauksena tehtynä.
Myös kuorossa avustava Sari sai
omat sukkansa. Joissakin sukissa
on pieniä persoonallisia yksityis-

Tervetuloa paastonajan,
pääsiäisen ja kevään
tapahtumiin

Pääsiäispäivän messu
su 16.4. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa. Signen kvartetti.
Pääsiäispäivän messu
su 16.4. klo 10 Käylän rajaseutukirkossa. Koraalikuoro
Musiikkiopiston Pääsiäiskonsertti
su 16.4. klo 18 Pyhän Ristin kirkossa.
2. pääsiäispäivän perhemessu
ma 17.4. klo 18 Pyhän Ristin kirkossa.
Lasten pääsiäiskirkko
ti 18.4. klo 9.30 ja 12.00 Pyhän Ristin kirkossa. Myöhempi tilaisuus suunnattu erityisesti alakouluikäisille.

kohtia, joista erottaa omat sukkansa: on vähän erilaisia varsia
ja kehyskuvioita. Sukkapareja
kertyi reilu parikymmentä.
Parhaimmillaan viikossa valmistui kuudet-seitsemät sukat.
Mikäs on valmistuessa, kun tekijä on aloittanut sukkien neulomisen nelivuotiaana. Projekti
on ollut Mirjamille ikimuistoi-

nen ja hänestä on ollut kiva
tehdä sukkia. Sovimme, että
kukin kirjoittaa kengännumeron lisäksi pienen kiitoskirjeen.
Nämä etukäteen, yllätyksenä
saadut kiitokset olivat Mirjamin
mielestä aivan ihania ja ovat nyt
hänellä tallessa.
Jatkossa voitte siis ihailla
kauniita sukkia kuorolaisten ja-

loissa. Ne ovat tarkoitettu käytettäväksi kaikissa kuoroon liittyvissä tilanteissa: harjoituksissa,
leireillä ja esiintymisissä. Haaveena on, että tulevaisuudessa
uudet kuorolaiset saavat sukat
käyttöönsä. Niistä jää mukava
muisto kuoroharrastuksesta.
Laura Piilonen

Lasten pääsiäiskirkko
ke 19.4. klo 9.30 Pyhän Ristin kirkossa.
Kehitysvammaisten pääsiäismessu
to 20.4. klo 9.30 Pyhän Ristin kirkossa. Kehitysvammaisten pastori Hanna Fähnrich Oulusta.
Keväinen iltamusiikki
la 22.4. klo 19 Pyhän Ristin kirkossa. Sekakuoro Tuike Tuiran seurakunnasta esiintyy, joht. Raakel Pöyhtäri.

