Perjantaina 4. lokakuuta 2019 – SOTKAMO-LEHTI
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varhaisnuorisotyö ja Antti Lankinen

Terveisiä varhaisnuorisotyöltä
Meillä varhaisnuorisotyöllä on
pyörähtänyt syyskausi mukavasti
käyntiin. Ensiksi lähdimme kouluttamaan joukkoomme uusia kerhonohjaajia, ja tällä hetkellä meitä onkin
yhteensä 16 innokasta kerhonohjaajaa. Itse kerhot starttasivat viikolla
39.
Tänä syksynä meillä pyörii 13 kouluikäisillä tarkoitettua kerhoa, jotka
kokoontuvat niin Sotkamossa kuin
Vuokatissakin. Tiistaisin askarrellaan seurakuntatalolla, kokataan
Vuokatin kirkossa ja pelataan sählyä
Leivolan koululla. Keskiviikkoisin
puolestaan lauletaan kuorossa Vuokatin kirkossa, kokataan kahdessa
ryhmässä seurakuntatalolla sekä pelataan sählyä Leivolan koululla ja tyttöjen jalkapalloa Salmelan koululla.
Torstaisin kokoontuu tyttöjen ja poikien Pilotti-kerhot, milloin missäkin
päin Sotkamoa tekemisestä riippuen. Perjantaina vuorossa on kuorolaulantaa seurakuntatalolla sekä tyttöjen jalkapallo ja kaikille tarkoitettu
liikunnallinen sirkuskerho Salmelan
koululla.
Kerhoistamme Pilotti on ainut jo
täynnä oleva kerho, mutta muissa
kerhoissa on runsaasti tilaa. Lisätie-

LOKAKUU:

Sotkamon seurakunnan varhaisnuorten kerhojen ohjaajat.

toja kerhoista löydät nettisivuiltamme sotkamonseurakunta.fi/tulemukaan/kouluikaiset Lämpimästi
tervetuloa kerhoihin!
Kannattaa ottaa haltuun myös
meidän somet, jotta pysytte ajan tasalla mitä meillä varkkarityöllä tapahtuu! Meidät löytää Facebookista

nimellä Sotkamon Srk Tytöt ja Pojat
sekä Instagramista nimimerkillä @
smosrktytotjapojat
Mukavaa syksyn jatkoa toivottaa
varhaisnuorisotyön harjoittelija
Nelli ja Mirva Heikkinen

20:21) Tämä Jeesuksen sana koskee
koko kirkkoa, jokaista sen seurakuntaa ja jokaista kristittyä.
Mitä lähetystyö on?
Nykyään lähetystyö on monimuotoista kansainvälistä yhteistyötä.
Tehtäviä riittää monenlaisille osaajille. Lähetystyö on mm. Raamatunkääntämistä uusille kielille ja sen levittämistä, terveydenhoitoa ja neuvontatyötä, opettamista, kristillisten
radio-ohjelmien toimittamista ja lähettämistä. Usein se on ihmisten
auttamista elämän arjessa ja koulutusta eri muodoissaan. Viime vuosikymmeninä on entistä vahvemmin
korostettu kumppanuutta. Kaikkialla maailmassa tehdään työtä yhdessä kunnioittaen paikallisia tarpeita
ja mahdollisuuksia.
Sotkamon seurakunta osallistuu
maailmanlaajuiseen työhön tukemalla seurakuntamme nimikkolähettejä ja -kohteita talousarvio- ja
vapaaehtoisvaroin sekä esirukouksin. Lähetystyötä teemme tunnetuk-

si myös seurakunnan tilaisuuksissa
mm. lähetyspiireissä, lähetystapahtumissa, myyjäisissä, lähetyslounailla, kirkkopyhissä. Yksi lähetyksen
tunnetuimpia tapahtumia on kauneimmat joululaulut.
Tule mukaan lähetystyön vapaaehtoiseksi!
Olisiko sinulla mahdollisuutta antaa aikaasi lähetystyöhön kotiseurakunnassamme?
Tarjolla olisi erilaisia tehtäviä
esim. kahvitusten, lähetystapahtumien, lounaiden sekä myyjäisten
valmistelutehtävissä että toteuttamisessa. Ja jos olet kiinnostunut
neulomaan mm sukkia, lapasia tai
tekemään muita käsitöitä, otetaan
niitä kiitollisuudella vastaan.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme, sillä mikään ei
ole mahdollista ilman vapaaehtoisia.
Riitta Kormilainen

Mitä se diakonia oikein tarkoittaa?
Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, joka kuuluu evankelisluterilaisen kirkon perusolemukseen. Diakonian lähtökohtana on Jeesuksen esimerkki ja
hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi
apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja
syrjäytetyt. Kertomuksessa Laupiaasta samarialaisesta Jeesus osoitti,
että jokainen ihminen on lähimmäisemme kansallisuudesta, rodusta,
uskonnosta tai muista meitä ihmisiä
erottavista tekijöistä huolimatta.
Diakonia on vierellä kulkemista
kuunnellen, tukien ja tienviittoja etsien. Sen toteuttaminen yleisellä tasolla on jokaisen seurakuntalaisen
tehtävä.
Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia auttamisen ammattilaisia.
Diakoniatyö onkin yksi osa yhteis-
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Tapahtumia Sotkamon seurakunnassa

Lähetystyö tänään meidän seurakunnassa
Lähetystyö on kirkon perustehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Matteuksen
evankeliumissa Jeesus antoi Häneen uskoville tehtävän:
”Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä. Menkää siis
ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeenja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.(Matt 28:18-20)
Lähetystyö on toimintaa tämän
tehtävän toteuttamiseksi. Jeesus on
sovittanut koko maailman kaikkien
ihmisten synnit. Hän on avannut
meille pääsyn Jumalan yhteyteen.
Siksi kaikilla ihmisillä on myös oikeus kuulla tämä ilosanoma, ottaa se
uskolla vastaan, tulla kastetuksi ja
elää kristittynä. Lähetys on iloinen
tehtävä:
”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. (Joh

Sivut on toimittanut Sotkamon seurakunta.
sotkamo.kirkkoherranvirasto@evl.fi

kunnan auttajien verkostoa. Se on
ammatillista ja hengellistä läsnäoloa
ihmiselämän kaikenlaisten ongelmien ja kriisien keskellä. Diakoniatyön
keskiössä on ihminen, juuri sellaisena kuin hän on. Kirkkolaissa todetaan, että diakoniatyön tulisi keskittyä antamaan apua juuri niille, joilla
hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyöhön kuuluu
vastaanottotoiminnan lisäksi monenlaista toimintaa, joka toteutetaan usein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Riikka Pursiainen
Ulla Kuusisto
Helena Kuja-Kanto
”Sinua, sinua odotetaan.
Maailma ympärilläsi on selittämätön.

Miljoonat sielut kaipaavat eri suuntiin.
Mutta sinuakin odotetaan.
Sinun puhettasi, sinun käsiäsi,
sinun sydäntäsi.. sinua odotetaan.
Sinun olemassaolosi on tänään lahja
ja huomenna lahja ja ylihuomenna lahja.
Aina on jossain joku odottamassa sinua.
Sinun äitisi odottaa sinua.
Sinun ystäväsi, sinun rakastettusi.
Ja etenkin hän, jolla ei ole ketään.
Juuri häntä varten
sinä oikeastaan elätkin.
Olemassaolosi tarkoitus
on tehdä hänet onnelliseksi.
Kahdella tai kolmella sanalla, miten vain.
Sinä olet hänelle elinehto.
Joten turhaan istut käsi poskella
ja mietit omaa yksinäisyyttäsi.
Sillä sinua huudetaan apuun.”
- Kosti Sironen –

La 5.10. klo 10.30 Hartaus (100 vuotta iloa - koululaiset kirkossa) Sotkamon kirkossa.
Su 6.10. klo 10 Messu Sotkamon kirkossa. Vanhusten kirkkopyhä, avustaa
Sotkamon Kamarikuoro, joht. Pirkko Kupiainen sekä tekstinlukijoina ja kolehdin kerääjinä vanhusneuvoston väkeä. Kahvitus messun jälkeen srk-talossa n. klo 11.30. Vuoden vanhuksen julistaminen.
klo 12 Armolauluja syntisille -messu Vuokatin kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit.
klo 18 Sotkamon Kamarikuoron 40-vuotiskonsertti Sotkamon kirkossa.
Vapaa pääsy
To 10.10. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
Su 13.10. klo 10 Perhemessu Sotkamon kirkossa, mukana lapsikuoro ja varhaisnuorten leiri.
klo 11–14 Lähetyslounas srk-talossa. Arpoja. Tuotto lähetyksen hyväksi.
klo 13.30 Messu Vuokatin kirkossa, saarna ja lit. Hanne Lukkari. Mukana Järvenpään syysrippikoulu.
Ti 15.10. klo 18.30 Viikkomessu Vuokatin kirkossa, saarna ja lit. Reijo Huuskonen.
To 17.10. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
Su 20.10. klo 10 Messu Sotkamon kirkossa, avustaa Martti Niskanen, laulu.
klo 12 Messu Vuokatin kirkossa, avustaa Martti Niskanen, laulu.
To 24.10. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
Pe 25.10. klo 18 Jazzkitaraduon konsertti srk-talossa. Pekka Sirola ja Janne
Mikkonen soittavat kahdella kitaralla virsiä ja kansanmusiikkia. Ohjelma 5 €.
La 26.10. klo 15 Perhekirkko (6v kummikirkko) Vuokatin kirkossa.
Su 27.10. klo 10 Messu Sotkamon kirkossa.
klo 17 Lähetystilaisuus srk-talossa. Vieraina Seija Uimonen ja Merja Kauppinen Medialähetys Sanansaattajista.
To 31.10. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
MARRASKUU:
Pe 1.11. klo 10–13 Kirkonrotan lapsiparkki Vuokatin kirkossa. Seurakunta
järjestää alle kouluikäisille lapsille mukavaa puuhaa ja leikkiä. Lapsiparkin aikana vanhemmilla on mahdollisuus omaan aikaan ja asioiden hoitamiseen.
Lapsiparkki on ilmainen. Lapsille omat eväät mukaan. Varaa aika viimeistään
ke 30.10. klo 15 mennessä, p. 050 548 5751.
klo 18 Pyhäinpäivänaaton iltamusiikki siunauskappelissa. Sotkamon Kamarikuoro, joht. Pirkko Kupiainen. Vapaa pääsy.
La 2.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltamessu Sotkamon kirkossa, avustaa kirkkokuoro. Messussa sytytetään kynttilät ja luetaan viime pyhäinpäivän jälkeen
poisnukkuneiden nimet. Kirkkokyydit kylätaksein, omavastuu linja-auton
mukaan.
Su 3.11. klo 10 Messu Sotkamon kirkossa.
klo 12 Perhekirkko (Vauvakirkko) Vuokatin kirkossa. Aamupalaa tarjolla klo
11.20 alkaen.
Ma 4.11. klo 17–18.30 Perheilta puurokirkon merkeissä Vuokatin kirkossa.
Syödään iltapalaa ja nautitaan iloisesta kirkkohetkestä.
To 7.11. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
La 9.11. Perheretki Santaparkkiin.
Lähtö klo 6.30 Sotkamon kirkon parkista. Perillä klo 11.30, jonka jälkeen
seikkailua Santaparkissa klo 16 asti. Kotiin lähdetään klo 16 - kotona
Sotkamossa klo 21. Hinta: (sisältää matkan ja pääsylipun) aikuinen
35,50€; lapsi 3-12v 32€ ja alle 3v 15€. Sitovat ilmoittautumiset p. 050 548
5751 alkaen 22.10. klo 7.30. Mukaan pääsee 50 henkilöä.
Lisätietoja www.sotkamonseurakunta.fi / lapsityön tapahtumat.
Su 10.11. klo 10 Messu Sotkamon kirkossa.
klo 11.30–15 Koko kansan hirvipeijaiset srk-talossa.
Ke 13.11. klo 18 Koko perheen näytelmä
To 14.11. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
La 16.11. klo 16 Amalia-musiikkidraama Sotkamon kirkossa. Amalia-musiikkidraama kertoo yhden toivon tarinan 1800-luvulla eläneestä rohkeasta
naisesta. Vapaa pääsy.
Su 17.11. klo 10 Messu Sotkamon kirkossa, avustaa kirkkokuoro. Messun jälkeen kirkkokahvit ja
klo 12 Tervamäen tanhuvilta musiikin maailmaan (Martti Niskasen
50-vuotistaiteilijajuhlakonsertti yhdessä kirkkokuoron kanssa) Sotkamon
kirkossa. Vapaa pääsy.
klo 12 Messu Vuokatin kirkossa.
klo 18 Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden omaisille siunauskappelissa. Tilaisuuden alussa kynttilöiden sytytys (omat kynttilät) kappelin edessä, jonka jälkeen siirrymme sisätiloihin.
To 21.11. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
Su 24.11. klo 10 Messu Sotkamon kirkossa. Herättäjän kirkkopyhä.
To 28.11. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
La 30.11. klo 10–12 Diakonia- ja lähetystyön joulumyyjäiset srk-talossa.
klo 10–13 Kirkonrotan lapsiparkki: Tonttupäivä Rytilahden Majalla. Seurakunta järjestää alle kouluikäisille lapsille mukavaa puuhaa ja leikkiä. Lapsiparkin aikana vanhemmilla on mahdollisuus omaan aikaan ja asioiden hoitamiseen. Lapsiparkki on ilmainen. Lapsille omat eväät mukaan. Varaa aika
viimeistään ma 25.11. klo 15 mennessä, p. 050 548 5751.
www.sotkamonseurakunta.fi

METSÄNVÄEN JOULUSEIKKAILU
SEURAKUNTATALOLLA 13.11. KLO 18
*näytelmä koko perheelle
*lisäksi ongintaa, onnenpyörä (1€) arpoja (1€)
kahvia ja mehua pullan kera
(vapaaehtoinen kahviraha)
*Illan tuotto oman seurakunnan lapsityölle

