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Innostuneita
seurakuntalaisia

Adventti ja joulu,
tekeminen ja hiljentyminen
käsi kädessä.

Kaste kutsuu yhteiseen työhön – sinua odotetaan
Jumala on ihmeellinen.
Kasteessa hän ottaa meidät
omakseen, lahjoittaa Pyhän
Hengen ja kutsuu mukaan
työtoverikseen. Jumala siis
tarvitsee meitä, luomiaan
tavallisia ihmisiä, Jaakkoja,
Liisoja, Perttejä, Elinoita,
Ellejä, Juhia ja aivan kaiken
nimisiä Jumalan työhön.
Jokainen äiti ja isä hoivatessaan lastansa ja ohjatessaan
nuortansa ovat myös samalla
asialla. Opettajat kouluissa,
leipurit leipomoissa, kaupan
kassat ja linja-auton kuljettajat ovat myös rakentamassa
yhteistä hyvää. Työssä kuin
työssä voidaan palvella
Jumalaa niillä lahjoilla jotka
on saanut.
Seurakuntalaisuus on jo
sinänsä hieno asia. Mutta
eihän ole toimintaa ilman
ihmisiä, ei kirkossa ole kuorolaulua ilman kuorolaisia,
ei nuorten leirejä järjestetä
ilman ohjaajia eivätkä lätyt
paistu nuotiolla ilman paistajia. Eivätkä yhteiset suun-

www.kuusamonseurakunta.fi

taviivat, käytettävissä olevat
resurssit tule hoidetuksi
ilman siihen tehtävään valittuja luottamushenkilöitä.
He toimivat yhdessä työntekijöiden kanssa ja pitävät
monia lankoja käsissään. He
hoitavat seurakuntalaisuutta
myös tässä tehtävässään.
Seurakunta saa olla meidän
kaikenikäisten hengellinen koti, se antaa eväät ja
varustaa matkaan Jumalan
sanalla ja rukouksella. Tässä
kodissa on paljon vastuita, ja
niitä me hoidamme parhaan
ymmärryksemme mukaan.
On sanottu, että
kristityllä on oltava toisessa
kädessä Raamattu ja toisessa
sanomalehti. Raamatun
muuttumaton sana on
Jeesus Kristus, sen varaan
laskemme elämämme ja
kuolemamme. Muuttuvien
ajan haasteiden keskellä
meidän on oltava valmiita
toimimaan joskus nopeastikin läheistemme parhaaksi
kotiseudullamme ja omassa

kotiseurakunnassamme.
Adventin aika ja lähestyvä joulu ei tule meidän
toimiemme ansiosta.
Jeesus syntyy meille ja meitä
varten. Kaikki on valmista.
Jeesus tulee keskellemme ja meistä jokainen
on siunauksen arvoinen.
Hoosianna-laulut kaikuvat.
Se voi kajahtaa kohdallasi
kirkkaasti ja suurella voimalla. Tai hoosianna-huutosi
on hiljainen ja arka armon
anomus. Olipa miten vain,
joukkoon mahtuu jokainen.
Jeesus on jo matkalla.
”Hän, nöyrä, hiljainen,
Herramme suloinen,
tuo meille lahjojansa ja
kruunaa armollansa.
Nyt Herrallesi kanna
ylistys, hoosianna.”
Hyvää adventin aikaa
ja siunattua matkaa kohti
Joulun suurta juhlaa.

Taina Manninen
Kirkkoherra
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Nuttukerho laittaa
ilon kiertämään
Vanhaan pappilaan on kokoontunut iloinen joukko käsitöistä
ja askartelusta kiinnostuneita
naisia. Kahvikupin ääressä aluksi jutustelemme kuulumiset, ilot
ja surut. Tämä sosiaalinen kokoontuminen on meille monille mukavaa ”terapiaa” ja kodin
arjesta irtaantumista kahdeksi
tunniksi. Meitä yhdistää suuri
innostus käsitöihin ja askarteluun, sekä halu auttaa kaukanakin olevia lähimmäisiä.
Neulomme lämpimiä nuttuja ja toukkapusseja vauvoille,
jotka tarvitsevat varsinkin öisin
lämmintä ylle. Tuurissa yksityinen henkilö kerää ympäri
Suomea tehdyt työt ja lähettää ne isompina erinä viimeksi
Romaniaan ja jatkossa Etiopia
alueille.
Viime keväänä joku oivalsi,
että voisimme tuoda iloa myös
lähempänäkin oleville lähimmäisille - siis kuusamolaisille
lapsille ja vanhuksille. Aloimme
neulomaan vauvoille myssyjä sekä vanhuksille ja muistisairaille
hypistelymuhveja.
Kastekoteihin vietäväksi
lahjaksi teemme kauniit kassit
ja niihin laitetaan seurakunnan lahjana vauvalle Kirkkovuosi lasten kanssa-kirja sekä
tekemämme vauvamyssy. Papit
vievät kassit koteihin kastekäynneillä. Lahjakassit on otettu ilolla vastaan.
Lahjapussista löytyvä pienen
pään lämmittäjä on rakkauden
ajatuksella neulottu hänelle.

Tervetuloa adventin- ja
joulunajan tapahtumiin
1. adventtisunnuntain messu
su 27.11. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa. Kappalainen
Marika Villikan virkaanasettaminen. Messun jälkeen juhla
seurakuntatalolla.
Armas Maasalon Adventtivesper
su 27.11. klo 18 Pyhän Ristin kirkossa. Kirkkokuoro, joht.
Raimo Heikkilä. Liturgina Taina Manninen.
Käylän rauhanyhdistyksen joulumyyjäiset
to 1.12. klo 18.30 Käylän rajaseutukirkossa.
Joulukonsertti
pe 2.12. klo 19 Pyhän Ristin kirkossa. Juha Uusitalo,
laulu. Jouni Somero, piano. Järj. Kuusamon Metsänhoitoyhdistys ja Osuuspankki jäsenilleen.

Mutta ei ole unohdettu niitä pieniä varpaitakaan. Jotkut
vapaaehtoiset neulovat vauvatossuja, jotka perheet saavat
neuvolasta. Otamme mielellään
vastaan lankalahjoituksia, pienetkin kerät käyvät.
Nuttukerhoon sopii vielä
lisää käsipareja tekemään tätä
antoisaa lähetystyötä. Meille
kaikille Luoja on antanut erilaisia lahjoja. Siis käytetään niitä
monipuolisesti. Tervetuloa vapaaehtoisten joukkoon.
Helena Multasniemi, seurakunnan vapaaehtoinen
Nuttu/askartelukerho Vanhassa Pappilassa maanantaisin
parittomilla viikoilla klo 1214. Jatkuu joulutauon jälkeen
16.1.2017.

Rovastikunnallinen kuulovammaisten
adventtimessu
la 3.12. klo 12 Pyhän Ristin kirkossa.
Messun jälkeen puurojuhla seurakuntatalon
isossa salissa.
Nuttu/askartelukerho
Vanhan Pappilan tiloissa,
kokoontuu joukko ahkera
joka toinen maanantai,
Nuttu/askartelukerhossa.
Jokainen taitojensa mukaan
siellä iloisena ”uurastaa”,
nuttuja, laakeja, sukkia,
paljon valmiiksi saa.
Yhdessä myös askarrellaan,
kaikenlaista kivaa,
myyjäisissä aikanaan
niitäkin voi ostaa.
Kahvihetki yhteinen,

pöydän ääres vietetään,
heti taasen jälkeen sen,
ahkeroimaan riennetään.
Nuttuja on lähtenyt jo
kauas maailmalle,
oman seurakunnan vauvat
lakit neulotut ne saavat.
Neulepuikkojen kilinä
sekä nauru hilpeä,
kertoo kuinka mukava
on kerhossa olla mikana.
Aino Helena Oinas

Tarja teki lapsille isot rukoushelmet
”Tästä kaikki alkoi, kankaiden ym. tarvikkeiden hankkimisella”

2. adventtisunnuntain messu
su 4.12. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa.
2. adventtisunnuntain perhemessu
su 4.12. klo 13 Käylän rajaseutukirkossa.
Adventinajan hartaus ja kauneimmat joululaulut
su 4.12. klo 14 Kemilän toimitalolla, Lämsänkyläntie 237.
Isänmaalliset laulut
su 4.12. klo 15 yhteislaulutilaisuus seurakuntatalon isossa
salissa. Järj. Kuusamon seurakunta ja Maanpuolustusnaiset.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
ti 6.12. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
ti 6.12. klo 10 Käylän rajaseutukirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen juhla Korpihovilla.
Nuorten messu
ti 6.12. klo 17 Pyhän Ristin kirkossa.
Kehitysvammaisten adventtikirkko
to 8.12. klo 9.30 Pyhän Ristin kirkossa.

”Tässä lopputulos minkä sain aikaiseksi. Nämä valmistuivat yllättävän nopeasti kun pääsin vauhtiin.”
Vapaaehtoinen Tarja Syrjälä.

KIITOS TARJA, teit meille hyvät Rukoushelminauhan. Tulevat olemaan ahkerassa käytössä kerhossa ja kirkossakin.
KIITOS KANGAS-SIRULLE kankaiden lahjoittamisesta. Kiitos Kuusamon Tärpille hyvästä ja nopeasta palvelusta, saatiin ”verkkopaloista” Rukoushelmet.
Satu Koski, vastaava lastenohjaaja

Joulumyyjäiset
la 10.12. klo 10-13 seurakuntatalolla. Myynnissä paljon
ihania jouluisia tuotteita: lanttu-, porkkana- ja maksalaatikoita, pullaa, kakkuja, karjalanpiirakoita, joululeipää,
hilloa, puolukoita, kädentöitä kuten villasukkia… Onnenpyörä ja arvontaa. Ruokailumahdollisuus: hirvenlihakeitto
ja torttukahvit aikuiset 8 e ja 4-12-vuotiaat 6 e. Keittoa voi
ostaa kotiin 8 e/litra. Kirpputori/myyntipöytiä pienessä
salissa. Pöytävaraus 10 e (sisältää alv) 050 310 5883. Pöytämaksut menevät Kalevalan lasten kesäleirin tukemiseen.
Maksu käteisellä.
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Iloa ja valoa
kohtaamassa
Tällaisia positiivisia kommentteja olemme kuulleet Valon ja
Ilon Messun vapaaehtoisilta ja
Messussa kävijöiltä. V&I Messut on toteutettu 20–40 vapaaehtoisen voimin. Päävastuussa
ja kokoavana voimana on ollut
seurakunnan pappi ja muutama seurakunnan työntekijä. Jo
hyvissä ajoin ennen messuiltaa
olemme kokoontuneet yhdessä
suunnittelemaan illan aihetta ja
käytännön toteuttamista.
Illoissa vapaaehtoiset ovat
toimineet monissa eri tiimeissä.
Se juuri on koettu antoisana,
kun on saanut toimia sellaisissa tehtävissä, joissa on voinut
laittaa omat lahjat ja vahvuudet

käyttöön, ihan käytännössä.
Olemme iloinneet toistemme
ilahduttamisesta!! Yksi on lahjakas ja idearikas esim. iltapalapöydän koristelussa. Toinen kokee musiikkitiimissä laulamisen
ja soittamisen omaksi jutuksi.
Jollekin Luoja on antanut taitavat kädet, jotka saavat aikaan
herkullista syömistä. Se raamatunkohta on tullut mieleen,
jossa sanotaan että, antaessaan
saa (lue Luukkaan evankeliumi
6:38).
Me allekirjoittaneet olemme
toimineet Messun rukoustiimissä. Illan aikana ihmisillä on ollut
mahdollisuus kirjoittaa omia rukousaiheitaan lapulle ylös, jotka

”Parasta on ollut yhdessä tekeminen.”
”Mahtava iltapala; maukas ja kauniisti esillä.”
”Rento ilmapiiri, on uskaltanut jutella ihan
tuntemattomienkin kanssa.”
”Koin tärkeänä, kun juuri minun rukousaihe
luettiin ääneen.”
”Mukava laulaa yhdessä, musiikki kosketti.”
”Tunsin, että olin TERVETULLUT iltaan”
”Kotoisa tunnelma.”

olemme sitten lukeneet ääneen
yhteisessä esirukoushetkessä
(jos kirjoittaja on antanut siihen
luvan). Lisäksi näiden aiheiden
puolesta on rukoiltu vielä myöhemmin rukouskolmikoissa,
jotka kokoontuvat seurakunnassa viikottain.
Illoissa on ollut mahdollisuus saada myös henkilökohtaista rukouspalvelua, johon on
voinut tulla siunattavaksi tai kiitos-/rukousaiheen kanssa. Moni
on miettinyt, että onko minun
arkinen asia tai huolenaihe riittävän tärkeä, että voin pyytää
siihen esirukousta. Voimme
sanoa, että VARMASTI ON!

Kaikki meitä koskevat asiat ovat
Taivaan Isälle tärkeitä ja HÄN
haluaa ja VOI auttaa. Hänelle
ei mitkään asiamme ole liian
pieniä tai suuria. Samalla tavalla
kuin me isät ja äidit haluamme
olla mukana lastemme elämässä,
niin Taivaallinen Isämme haluaa
olla tekemisissä meidän kanssa.
Rukous on sydämen puhetta
Jumalalle, jossa hoidamme tätä
yhteyttä. Uskomme rukouksen
voimaan ja tahdomme rohkaista
sinuakin avaamaan linjat yläkertaan!
Tekstin kirjoitti
Marja ja Timo Juusola

Tule kanssamme tekemään
Valon ja Ilon messua!
Seuraavaa Valon ja Ilon messua vietetään perjantaina
20.1.2017. Messu toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin.
Kaipaamme joukkoomme kaikenikäisiä innokkaita henkilöitä
palvelemaan erilaisissa tehtävissä. Voit toimia esirukous-, suntio-, keittiö-, tervetulo- tai musiikkitiimissä. Tulevan messun
suunnittelupalaveri pidetään tiistaina 3.1.2017 klo 17.30
seurakuntatalolla takkahuoneessa. Olet lämpimästi tervetullut
sekä suunnittelupalaveriin että Valon ja Ilon messuun!
Lisätietoja antaa pastori Anni Rimpiläinen 040 538 2278
ja nuorisotyönohjaaja Kaisa Määttä 050 591 3444.

Messupalvelijan tehtävät kutsuvat sinua
Messupalvelijana voit osallistua
yhteisen jumalanpalveluksen
tekemiseen. Voit toimia oman
kiinnostuksesi ja lahjojesi mukaan mm. tekstinlukijana, kolehdinkerääjänä, laulamalla tai
soittamalla. Tarjoamme myös
mahdollisuutta toimia ehtool-

lisavustajana. Tähän tehtävään
järjestetään erillinen koulutus.
Lisätietoja messupalvelijan
tehtävistä ja ehtoollisavustajan
koulutuksesta antaa kirkkoherra Taina Manninen p. 050 310
5814 ja vs.kappalainen Anni
Rimpiläinen p. 040 538 2278.

Tuukka Kyllönen haluaa jakaa musiikilliset lahjansa toisten
seurakuntalaisten kanssa.

Tervetuloa adventin- ja
joulunajan tapahtumiin
Kehitysvammaisten pikkujoulut
la 10.12. klo 13 Nuortentalo Winssissä, Kitkantie 30.
Ilmoittautuminen 1.12. mennessä p. 050 310 5811.
Pikkujoulun järjestää Kehitysvammaisten tuki ry. yhdessä
seurakunnan kanssa. Lisätietoja johanna.saapunki@evl.fi
tai 050 5913 442.
3. adventtisunnuntain messu
su 11.12. klo Pyhän Ristin kirkossa.
Hyväntekeväisyyskonsertti
su 11.12. klo 18 Pyhän Ristin kirkossa. Järj. Kuusamon
kuorot ja Lions Club Kuusamo.
Käylän rauhanyhdistyksen joulujuhla ja seurat
su 11.12. klo 13 Käylän rajaseutukirkossa.
Maakirkko Virranniemen kodalla
su 11.12. klo 13.00. Laulamme kauneimpia joululauluja.
Osoite Virranniementie 10.
Olet tervetullut” ”You are welcome”
su 11.12. klo 16 Vanhassa Pappilassa. Ilta kristinuskosta
kiinnostuneille maahanmuuttajille.
Joulumyyjäiset ja kauneimmat joululaulut
ti 13.12. klo 17 Käylän rajaseutukirkossa.

4. adventtisunnuntain Kauneimmat joululaulut
-messu
su 18.11. klo 10 Pyhän Ristin kirkko.
Puurojuhla Korvahovilla, Keski-Kitkalla
su 18.12. klo 14.00. Osoite Tolvantie 94.
Lasten jouluinen adventtikirkko
ma 19.12. klo 9.30 Pyhän Ristin kirkossa.
Lasten jouluinen adventtikirkko
ma 19.12. klo 12.00 Pyhän Ristin kirkossa
Diakoniailta kauneimpien joululaulujen merkeissä
ma 19.12. klo 18.00 Aarne ja Kaarina Jokelalla, Kuloharjuntie 186a. Illassa myös arpajaiset.
Lasten jouluinen adventtikirkko
ti 20.12. klo 9.30 Pyhän Ristin kirkossa.

Armoa 2017! – 500 vuotta reformaatiota
Kevään 2017 aikana järjestetään
10 seurakuntailtaa reformaation
juhlavuoden merkeissä. Iltojen
teemat liittyvät reformaatioon.
Kaikki ovat tervetulleita näihin
tiistai-iltoihin seurakuntatalon
pieneen saliin. Alustajina ovat
seurakuntamme teologit ja tarkoitus on ryhmissä pohtia, mitä
1500-luvulla tapahtunut protestanttisen kirkon muodostuminen tänään merkitsee.
Vuonna 1517 Wittenbergissä julkaistut teesit olivat ilmaus
uudesta ajasta. Tieteen tulok-

set eivät enää vastannet kirkon
opetusta ja ihmiset rohkaistuivat
ajattelemaan uudella tavalla ja itsenäisesti. Maaperä muutokselle
oli olemassa. Seurakuntailtojen
alustuksissa kuulemme siitä,
miten muutos toimi, tapahtui ja
vaikutti 1500-luvulla. Luther ei
hakenut eroa katolisesta kirkosta. Hän halusi löytää armollisen
Jumalan. Ihmisen ja Kristuksen
väliin ei saanut asettaa mitään eikä ketään. Raamattu oli otettava
todesta. Oli tehtävä parannus.
Reformaatiosta on suomen-

kielessä näihin päiviin asti käytetty sanaa ”uskonpuhdistus”.
Se kuvaa omalla tavallaan tapahtunutta. Luther halusi luopua
vuosisatojen kuluessa kirkon
elämään ihmisten toimesta kertyneistä tavoista ja opeista. Hän
halusi palata uskon juurille: Raamattu, Kristus ja usko.
Kevään iltojen aikana pohdimme myös sitä, mitä tämä tarkoittaisi tänään evankelis-luterilaisessa kirkossa ja Kuusamon
seurakunnassa. Mikä olisi tämän
päivän ”uskonpuhdistusta”. Re-

formaatio on elämää ja elämä on
muutosta, myös tänään.
Mirjami Virtanen

Yksinäisten ja pienituloisten jouluateria
ti 20.12. klo 11 seurakuntatalon isossa salissa. Ilmoittautuminen 9.12. mennessä 050 310 5811, 050 310 5812
tai kuusamon.seurakunta@evl.fi.
Yksinäisten ja pienituloisten jouluateria
Pohjois-Kuusamossa asuville
ti 20.12. klo 12 Käylän kirkon alakerrassa. Ilmoittautuminen 9.12. mennessä 050 310 5824 tai lea.lamsa@evl.fi.
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Kauneimmat Joululaulut
kajahtavat 44. kerran!
Yli miljoona suomalaista nauttii Kauneimmat Joululaulut -yhteislaulutilaisuuksista
joka vuosi. Tänä vuonna laulu soi unohdettujen lasten puolesta. Maailmassa on
miljoonia lapsia, jotka elävät vailla perheen tukea ja turvaa. Unohdettuja lapsia
ei kukaan auta koulutielle ja turvattomat olot riistävät heiltä lapsuuden.
Unohdetut lapset tarvitsevat sinun apuasi saadakseen paremman tulevaisuuden.
Tule mukaan laulamaan ja lahjoittamaan!
4.12. klo 14 Kemilän toimitalolla,
Lämsänkyläntie 237
11.12. klo 14 Soivion leiri- ja kurssikeskuksella
13.12. klo 19 Käylän kirkossa joulumyyjäisten
yhteydessä
15.12. klo 18 Lasten ja perheiden Kauneimmat
seurakuntatalolla
15.12. klo 18.30 Määttälän rauhanyhdistyksellä
17.12. klo 13 Piiloperän metsästysmajalla,
Kemijärventie 535
18.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut –messu
Pyhän Ristin kirkossa
18.12. klo 15 Pyhän Ristin kirkossa
18.12. klo 18 Pyhän Ristin kirkossa
18.12. klo 18 Käylän kirkossa
21.12. klo 18 Oulangan luontokeskuksella
23.12. klo 17 ja 19 Rukan kokouskeskuksella
6.1.17 klo 19 Vuotungin kylätalolla

Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti
Suomen Lähetysseuran työn hyväksi.

vastaan 9.12 asti.
Tiedustelut ja yhteydenotot
Anne Vanttaja p. 050 – 591
3441 tai anne.vanttaja@evl.fi.
Ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin ja palvelutyön teologiin
myös, jos kaipaat luottamuksellista keskustelutukea, taloudellista apua kaikkein kiperimpään
tilanteeseen ja ratkaisujen etsimistä yhdessä.

Nuorten matkaprojekti
Birminghamiin v. 2017
Seurakunnan nuoret suuntaavat
vappuna 2017 kansainväliseen
Taizè-tapahtumaan Birminghamiin. Matkakassan kartuttamiseksi nuoret ovat jo tehneet
erinäisiä talkootöitä ahkerasti.
Tällä hetkellä treenauksessa on
Tiernatytöt, joita siis voi tilata
esiintymään, vaikka pikkujouluihin. Yhden keikan hinta on
50€ + tiernakolehti.
Lisäksi pidämme maksullista

lapsiparkkia keskustan kerhopisteessä jouluun asti perjantaisin klo 13—15 ja klo 16—18.
Mikäli kaipaat arjen apua
siivoukseen, lastenhoitoon,
lumitöihin tai vaikka koiranulkoilutukseen, niin siihenkin
tytöt ovat valmiina.
Varaukset ja tiedustelut edellä mainittuihin nuorisotyönohjaaja Leila Harjumaalta p. 0505
591 3443.

Hetki seimen äärellä
la 24.12. klo 14 Pyhän Ristin kirkossa. Päiväkerholaiset ja
lapsikuorolaiset esiintyvät.
Rukan rinnehartaus
la 24.12. klo 14.15.
Jouluaaton hartaus
la 24.12. klo 16 Pyhän Ristin kirkossa.
Jouluaaton hartaus
la 24.12. klo 16 Käylän rajaseutukirkossa.
Jouluyön messu
la 24.12. klo 23 Pyhän Ristin kirkossa.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus
su 25.12. klo 8.00 Pyhän Ristin kirkossa.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus
su 25.12. klo 8.00 Käylän kirkossa.
Tapaninpäivän messu
ma 26.12. klo 18 Pyhän Ristin kirkossa.

Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti
Suomen Lähetysseuran työn hyväksi.

Lahjoittaa voi myös osoitteessa

www.KauneimmatJoululaulut.fi

Suomi 100 v. juhlavuoden avaus ja perhehartaus
pe 31.12. klo 17 Liikuntakeskuksen ympäristössä.
Uudenvuodenpäivän messu
su 1.1. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa.
Loppiaisen messu
pe 6.1. klo 10 Pyhän Ristin kirkossa.
Loppiaisen messu
pe 6.1. klo 10 Käylän rajaseutukirkossa.

Jouluiloa jokaiselle
Otamme lahjoituksia vastaan
Elämän pelimerkit eivät aina
mene tasan. Voitko juuri sinä
tehdä pelastavan siirron?
Seurakuntamme diakoniatyö jakaa tänäkin vuonna joulun
alla ruokapaketteja ja lahjakortteja pienituloisille, työttömille
ja vähävaraisille lapsiperheille.
Viemme joulutervehdyksiä
myös monelle yksinäiselle. Jaa
kanssamme jouluiloa sinne,
missä tarve on suurin. Etsimme
lahjan saajia yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Voit osallistua tähän lahjoituksella yksityishenkilönä, yrityksesi kautta tai vaikka
ystävä-, harrastus- tai yhdistysporukalla. Otamme lahjoituksia

Tervetuloa adventin- ja
joulunajan tapahtumiin

”Rakkaudesta totuuteen” -seurakuntailta
ti 10.1. klo 18.00 seurakuntatalon pienessä salissa. 500
vuotta reformaatiota – Armoa 2017! –seurakuntaillat
alkavat.

VERTAISRYHMÄSTÄ VOIMIA
www.KauneimmatJoululaulut.fi
Lahjoittaa voi myös osoitteessa

ERON JÄLKEISEEN ARKEEN!
Jos olet eronnut, tule mukaan vertaisryhmään
kokoamaan rakennuspalikoita ja voimavaroja
uuteen elämänvaiheeseen. Eron käsittely antaa
aikuiselle valmiudet tukea myös lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun
keskellä.
Seuraava eroryhmä alkaa vuoden 2017 alussa,
jos ilmoittautuneita on riittävästi. Ryhmä kokoontuu viikoittain yhteensä 10 + 1 kertaa. Eroryhmä on vakiintunut eroauttamisen muoto, joka
perustuu psykologi Bruce Fisherin menetelmään.
Vertaisryhmää ohjaa koulutettu työntekijä.
Ryhmä sopii myös eroa harkitsevalle ja siihen voi
tulla myös lähikunnista.
Annan mieluusti lisätietoa ja otan vastaan ilmoittautumisia 15.12. asti puh. 050 591 3435 / Elsa
Koivuranta, koulutettu Fisher-ohjaaja
Katso myös www.suomalaineneroseminaari.fi

TULOSSA…
Toivemusiikin konsertti
Yhteisvastuun hyväksi
su 12.2.2017 klo 15.00
Kuusamon Pyhän Ristin kirkossa.
Sinulla on mahdollisuus toivoa
urku-, laulu-, huilu- tai pianomusiikkia.
Toiveita toteuttavat seurakuntamme kanttorit.
Toiveet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Toiveen hinta on 5 € ja se maksetaan kirkon ovella.
Toiveet tulee olla tiedossa 15.1.2017 mennessä
ja ne ilmoitetaan kanttoreille tekstiviestillä
tai sähköpostilla.
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi
Puhelinnumerot:
Elisa Kilpivaara 046-9232452
Laura Piilonen 050-377 1983
Maria Suviaro 050-591 3437

