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Terveisiä
varhaisnuorisotyöltä
Poikkeuksellisesta syksystä huolimatta varhaisnuorisotyön toiminta on pystynyt olemaan melko normaalia.
Tämän syksyn aikana meillä on pyörinyt yhteensä 15
kerhoa, joita on vetänyt huikeat 20 reipasta kerhonohjaajaa. Meillä on toiminut tämän syksyn aikana myös
ensimmäinen nettikokkikerho, jonka kerhokerrat löydät
meidän Instagramista ja Facebookista.
Normaalisti meidän kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua,
mutta tänä syksynä olemme ottaneet sen käyttöön, jotta kerhojen lapsimäärä saadaan pidettyä sopivana. Osa
kerhoista täyttyikin heti alkusyksystä, ja osaan mahtuisi
vielä uusiakin kerholaisia.
Koronatilanteen takia emme aloittaneet yhtään normaalia kokkikerhoa, mitkä ovat muina vuosina olleet hyvin
suosittuja. Jouduimme myös siirtämään kaikki liikuntakerhot ulos koulujen salien ollessa käyttökiellossa. Marraskuun alusta saimme kuitenkin muutaman salivuoron
käyttöömme, ja pääsimme siirtämään ulkoliikkarin sekä palloilukerhon sisälle Leivolan koulun liikuntasaliin.
Tyttöjen jalkapallo perjantailta Salmelasta jää nyt talveksi tauolle.
Kerhomme jatkuvat keväällä.
Tarkempaa tietoa kerhoista
annamme myöhemmin some-kanavillamme.
Instagram @smosrktytotjapojat
Facebook: Sotkamon Srk Tytöt ja Pojat
Mirva ja Nelli
Sotkamon seurakunnan kerhonohjaajia ryhmätehtävän kimpussa.

Lähetystyön kuulumisia
Meidät kristityt, Jeesukseen uskovat, on kutsuttu viemään elämän valoa,
Kristus-valoa kaikkialle maailmaan. Jeesushan antoi opetuslapsilleen käskyn:” Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja 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). Tämä
Jeesuksen antama lähetyskäsky koskee koko kirkkoa, jokaista sen seurakuntaa ja jokaista kristittyä. Me saamme kertoa Jumalan armosta ja rakkaudesta.
Meitä siis kehotetaan lähtemään ja menemään sinne, missä Kristusta ei vielä
tunneta.
Sotkamon seurakunta on lähettänyt eri lähetysjärjestöjen kautta nimikkolähettejä. Aaro Rytkönen toimii Omanissa Al Amana-keskuksen toiminnanjohtajana ja hänen työnsä on edistää uskontojen keskinäistä ja rauhanomaista
rinnakkaiseloa.
Jukka Hautala ja Iina Matikainen toimivat Israelissa. Jukka tekee aluepäällikön
tehtäviä ja Iina alueellisen tiedottajan tehtäviä. Heidän työnsä keskiössä ovat
lapset ja nuoret. He haluavat kumppanuushankkeiden avulla edistää rauhankasvatusta ja luoda toivoa nuorille sukupolville paremmasta tulevaisuudesta.
Mirjami Uusitalo palvelee konsulttina raamatunkäännöstyössä Etiopiassa.
Hän työskentelee diraitan- kielisen Uuden testamentin käännöstyön neuvonantajana.
Seurakunnallamme on myös nimikkokohteina Nepalissa Ebenezer-raamattukoulu, Intiassa kuknan-kielinen radio-ohjelmatyö, Indonesiassa Toivoa naisille radio-ohjelmatyö, Israelissa Ebenezer -vanhainkoti sekä täällä kotimaassa
Suomen Pipliaseuran Raamatun kääntämis- ja Raamatun käytön edistämistyö.
Sotkamon seurakunta osallistuu maailman laajuiseen työhön tukemalla nimikkolähettien ja nimikkokohteissa tehtävää työtä talousarvio- ja vapaaehtoisvaroin sekä esirukouksin.

Kuuleeko kukaan?
– kuulumisia nuorisotyöstä
Erikoinen vuosi alkaa kääntyä lopuilleen. Korona vaikutti kaikkiin, myös seurakunnan nuorisotyöhön. Seurakunnan nuorisotyössä ei enää voitu kokoontua yhteen. Nuorisotyössä päätimme silloin panostaa netissä
tapahtuvaan nuorten kohtaamiseen. Saapas päivystää
netissä Instagramissa, YouTubessa ja Tukinetin chat:ssa.
Viikoittain olemme kohdanneet kymmeniä nuoria. Nettikohtaamiset ovat osoittautuneet todella tarpeellisiksi.
Rippileirit saatiin pidettyä kesällä ja pääsimme myös
pienen nuorten ryhmän kanssa vaellukselle Kilpisjärvelle. Myös seurakunnan tukihenkilötoiminta pääsi taas
kesällä jatkumaan. Kaikkea toimintaa on mietitty turvallisuusnäkökulmasta. Etäisyydet, käsihygienia ja maskit
ovat tulleet tutuiksi.
Saapaskahvila ei toistaiseksi ole auki, mutta Netti Saappaan päivystystä jatketaan edelleen viikoittain. Nuorten
toiminta yhdessä Kino Vision kanssa alkoi heinäkuussa ja sitä on voitu jatkaa. Yhteistyössä koulun kunnan
nuorisotyön kanssa saimme pidettyä seiskapäivät. Myös
kouluilla erityisjärjestelyin olemme päässeet pitämään
aamunavauksia. Nuorten harrasteohjelma Avartissa on
myös nuoria mukana. Myös isoistoiminta on käynnissä.
Kaikesta huolimatta nuori seurakunta toimi.
Kari-Pekka

Israelissa työskentelevät Iina Matikainen ja Jukka Hautala kertoivat koronakevään olleen monella tapaa poikkeuksellinen. Lähetystyötä kuitenkin pystyttiin jatkamaan kaiken aikaa. Niin kuin Suomessa myös siellä työ siirtyi
etäyhteyksien varaan. Kumppanit järjestivät työssään kummikouluissa mm.
online- seminaareja. Nettiyhteyksien kautta tavoitettiin oppilaita ja koulutyö
eteni käytännön vaikeuksista huolimatta. Tämä kaikki on luonut uskoa työn
tarkoitukseen poikkeusolojen keskellä.
Seurakuntamme lähetystyö koronan aikana
Seurakunnassamme maaliskuun alkupuolelta lähtien lähetyspiirit ja lähetyksen tapahtumat ovat olleet tauolla, mutta syyskuun alusta olemme kokoontuneet lähetyspiireihin vuoroviikoin tiistaisin kirkonkylällä ja Vuokatin kirkossa. Syksyn aikana olemme viettäneet myös kaksi lähetyksen kirkkopyhää.
Rukouksin ja siunaavin ajatuksin voimme muistaa lähetystyötä ja lähettejämme maailmalla, sillä toiset meistä saavat kutsun lähteä – toiset taas kutsun
lähettää.
Riitta

Lapsityön kerhot ovat toimineet normaalisti syksyn
ajan. Olemme ulkoilleet enemmän. Syksyn kuluessa
aloitettiin uutena perheiden retkiperjantait eri kota- ja
laavupaikoille.
Kutsukirkkoihin on kutsuttu vauvaperheet, 4v perheineen Nallekirkkoon ja synttärijuhlaan, 3v isovanhempineen Körökirkkoon ja 6v kummeineen Kummikirkkoon. Lisäksi on järjestetty Kummin kaa -tapahtuma
Superparkissa ja Turvassa kirkossa ilta.
Tulossa on vielä Lasten kauneimmat joululaulut ja Matkalla Betlehemiin -tapahtuma Sotkamon kirkossa.
Erilaisesta syksystä huolimatta olemme saaneet olla turvallisin mielin Taivaan Isän kämmenellä.
Mukaan on päässyt täysin terveenä, turvavälejä on yritetty pitää, käsiä on pesty ahkerasti ja aikuisille on annettu maskisuositus.
Joulu on tulossa pimeydestä ja sateesta huolimatta.
Sinulle ja perheellesi siunattua joulun odottamista.
Anitta ja lastenohjaajat

MATKALLA BETLEHEMIIN…
15.-17.12.20 Sotkamon kirkossa

Esitykset:
*Ti ja ke ilta tasatunnein alkaen klo 16
Huom. ke illan klo 16 näytös on täysi
viimeinen esitys klo 19, jonka jälkeen ehtoollinen
*Ke ja to päivä tasatunnein alkaen klo 9
viimeinen esitys klo 13
Olet tervetullut
seuraamaan
Marian ja Joosefin
matkaa Betlehemiin

Rippikoulutyö
Tervehdys rippikoulutyön toimistosta. Täällä on kovaa
vauhtia jaettu tulevan kesän rippikoululaisia leireille ja
nyt tämä urakka on ohitse ja leirillä leireilijänsä.
Kesällä 2021 leireillään viiden rippileirin verran.
1. Rippileiri 7.-13.6.
2. Rippileiri 14.-20.6.
3. Rippileiri 5.-11.7.
4. Rippileiri 12.-18.7.
5. Rippileiri 19.-25.7.
Leirit ovat maanantaista sunnuntaihin ja leiriltä menemme suoraan konfirmaatioon Sotkamon kirkkoon.
Kaikki konfirmaatiot alkavat klo 13.
Rippikoululaiset kokoontuvat ensimmäisen kerran jouluvaellukselle 16.12. klo 16:00. Talven aikana ryhmät
jatkavat yhdessä rippikoulumatkaansa jumalanpalveluksiin ja erilaisiin tilaisuuksiin tutustuen.
Isoskoulutus ja jatkoisoskoulutus ovat meneillään ja yhteensä 40 nuorta on koulutuksissamme mukana. Mahtava porukka! Koulutukset on toteutettu tänä vuonna
erityisjärjestelyin ja ryhmiä on jaettu erilaisiin porukoihin aina tarpeen mukaan. Ensi kesänä meillä on jälleen
reipas isosjoukko valmiina erilaisiin isosen tehtäviin.
Tarja

Nimikkolähettien kuulumisia koronan aikana
Korona-aikana nimikkolähettimme ovat olleet terveinä ja he ovat voineet tehdä työtään kohdemaissaan. Mirjami Uusitalo Etiopiasta kertoi, että Raamatun
tekstien käännöstyöt diraitankielellä ovat jatkuneet koronatilanteesta huolimatta turvavälien ja kasvomaskien avulla.

Lapsityön kuulumisia

Nuoret vaelluksella Kilpisjärvellä.

