Kirkon kulma

Sotkamon kirkon jumalanpalvelukset ovat nähtävillä
sunnuntaisin klo 10 alkaen
seurakunnan facebooksivulla www.facebook.com/
sotkamonseurakunta
Tule katsomaan, lähetys
näkyy vaikket olisi facebookissa. Jumalanpalvelusta
voit seurata myös myöhempänä ajankohtana.

Taivaan kansalaisena
maailmassa
Joh. 17: 6-10
Jeesus rukoili ja sanoi: ”Minä olen
ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja
annoit minulle. He olivat sinun, ja
sinä uskoit heidät minulle. He ovat
ottaneet omakseen sinun sanasi ja
tietävät nyt, että kaikki, minkä olet
minulle antanut, on tullut sinulta.
Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut
heille, ja he ovat ottaneet puheeni
vastaan. Nyt he tietävät, että minä
olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.
Minä rukoilen heidän puolestaan.
Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet
minulle antanut, koska he kuuluvat
sinulle. Kaikki, mikä on minun, on
sinun, ja mikä on sinun, on minun,
ja minun kirkkauteni on tullut julki
heissä.”
Tämä oli ote Jeesuksen jäähyväisrukouksesta Johanneksen evankeliumissa. Jeesus tietää, että hänen
kuolemansa on lähellä. Hän rukoilee
viimeisen rukouksen opetuslasten
puolesta. Myöhemmin tässä rukouksessa Jeesus rukoilee myös kaikkien
tulevien opetuslasten puolesta eli niiden ihmisten puolesta, jotka opetuslasten sanojen myötä tulisivat myös
uskomaan Jeesukseen (Joh.17:20).
Kristityt tänä päivänä ovat tätä Jeesuksen opetuslasten pitkää jatkumoa.
Opetuslapseus on siirtynyt sukupolvilta seuraaville jo noin 2000 vuoden
ajan.
Mistä opetuslapseudessa oli ja on
kyse? Johanneksen evankeliumin
mukaan ihmiset, joista tuli Jeesuksen
opetuslapsia, olivat alun perin Jumalan (Joh.17:6). Oikeastaan kaikki
ihmiset ovat Jumalan, koska Jumala
on luonut koko maailman ja omistaa sen. Ihmiset ovat kuitenkin joutuneet eksyksiin Jumalasta, omasta
Luojastaan ja Isästään. Ihmiset ovat
Jumalalle rakkaita, ja siksi hän lähetti
poikansa Jeesuksen heille pelastajaksi (Joh.3:16). Jeesuksen tehtävä
oli saattaa ihmiset takaisin Jumalan

yhteyteen. Jeesus oli ollut Jumalan
mukana jo maailman luomisessa.
Kun Jeesus tuli omaan maailmaansa,
hänen omansa eivät kuitenkaan tunnistaneet häntä (Joh.1:10-11).
Aivan kaikki eivät torjuneet Jeesusta. Jotkut uskoivat, että Jumala
oli lähettänyt hänet. Heistä tuli Jeesuksen opetuslapsia. He, jotka ottivat Jeesuksen vastaan ja uskoivat
häneen, saivat tulla Jumalan lapsiksi
(Joh.1:12-13). Jeesus opetti ihmisiä
tuntemaan oman Isänsä, joka oli
myös heidän Isä (Joh.1:18).
Opetuslapset ovat siis lapsia, jotka
ovat löytäneet yhteyteen Isänsä kanssa. He ovat astuneet siihen isä-lapsi
suhteeseen, johon heidät oli alun
perin tarkoitettu ja luotu. Lapsena
oleminen on Jumalan käsiin heittäytymistä, vaikka niitä käsiä ei silmillä
näe. Niihin ainoastaan sydämellään
uskoo, että ne kantavat. Lapseus on
Isän kanssa elämän jakamista. Viimeisenä päivänä lapseus on Isän kotiin saapumista. Kuvittelen, että kotiin saapuminen voi samanaikaisesti
olla hiukan yllättävää: kaikki tämä
oli totta! Ja samaan aikaan kaiken oli
oikeastaan tiennytkin: totta kai se oli
totta! Lapseus on muuttunut uskon
tasolta omilla silmillä näkemiseen ja
omilla käsillä koskettamiseen. Silloin
lapsi tuntee Isän turvalliset kädet ympärillään ja tietää löytäneensä kotiin.
Kutsu Jumalan lapseuteen on tarkoitettu jokaiselle. Sitä kutsua lapset välittävät eteenpäin, jotta jokainen vielä
eksyksissä oleva löytäisi turvallisen
kotitien ja Isän, joka kaipaa jokaista
lastaan.

Kirsi
Heikkinen
seurakuntapastori

Diakonian päiväkahvit Facebookissa
Kahvittelu on aivan olennainen osa
seurakunnan toimintaa ja yhteisöllisyyttä,
teenjuojia unohtamatta. Emme ole pitkään
aikaan päässeet kahvipöytään yhdessä.
Nyt pääsemme virtuaalikahveille Facebookissa.
14.5. klo 14 Helena-pappi sekä diakoniatyöntekijät
Ulla ja Riikka juttelevat toistensa ja seurakuntalaisten kanssa.
Seurakuntalaiset voivat laittaa kommentteina tervehdyksiä,
kysymyksiä ja kommentointia reaaliajassa.
Työntekijät vastailevat ja kommentoivat. Siispä keitä kahvit tai
teet ja ota vaikka mieluinen kahvileipäkin mukaan ja istahda
koneen ääreen kuulolle ja kirjoittelemaankin.

Seurakunnan digiloikka
Helmi-maaliskuussa alettiin seurata kuinka korona rupesi näkymään Suomessa. Elämä muuttui
radikaalisti maaliskuun puolessavälissä kun kaikki yleisötilaisuudet kiellettiin. Aikaa oli muutama
päivä seuraavaan jumalanpalvelukseen. Joissain seurakunnissa
jumalanpalveluksia on lähetetty
nettiin jo pidempäänkin. Meilläkin siitä oli juuri puhuttu, mutta
päätöksiä ei oltu tehty.
Nyt piti vain hypätä syvään
päähän, vaikka ei tiennyt osataanko uida. Minulla oli ensimmäinen jumalanpalvelus. Nyt
tulivat tarpeeseen opit, mitä olen
pikkupappi-Youtube-kanavaa
varten harjoitellut. Ei ihan tyhjästä tarvinnut aloittaa. Sen takia
sovittiin, että minä otan lähinnä
vastuuta jumalanpalveluselämän
kuvauksista ja hankin tarvittavia
välineitä. Ensimmäinen jumalanpalvelus nauhoitettiin etukäteen, eri kuvakulmia hyödyntäen.
Tuollaisessa kuvauksessa editointi eli ”palasten” yhdistäminen on
isoin työ. Kuva on monipuolisempi, työtä on enemmän. Monenlaisia versioita on tehty jumalanpalveluksiin ja hartauksiin.
Jumalanpalvelukset lähetetään
suorana, kun on saatu tekniikka
toimimaan niin, että ääni kuuluu
hyvin eikä kameraa tarvitse välttämättä liikuttaa. Muita hartauksia on tehty nauhoituksina eri
tavoin ja eri paikoissa. Odotuksia
ja vaatimuksia on monenlaisia,
itsellä ja muilla, mutta on pitä-

Digiloikka on myös välineurheilua.

nyt löytää keskitie, jossa sanoma,
kohtaaminen ja tekniikka saavat
jokainen sijansa. Olen huomannut, kuinka paljon hyvää nettilähetyksistä on seurannut ja toivon,
että näitä lähetetään jatkossakin
resurssien mukaan.
Digitoimintaa tehdään seurakunnassamme monin tavoin ja

poikkeustila vaikuttaa kaikkeen
toimintaan. Olen pyytänyt työkavereilta kommentteja tähän aiheeseen. Pyysin myös kahta seurakuntalaista kertomaan oman
näkökulmansa.
Maria Niinivaara,
seurakuntapastori

Seurakuntalaisen näkökulma digiloikkaan
Kuinka aktiivinen sosiaalisen
median (Facebook ym.)
käyttäjä olet?
Taitaa olla paras myöntää heti
aluksi, että olen somekoukussa.
Toisaalta se on osa työtäni viestiä
sosiaalisen median kautta ja pidän
yhteyttä perheeseeni sekä ystäviini sitä kautta paljon. Kuvien lähettäminen on mukava tapa jakaa
päivän hauskoja tilanteita, lasten
kuvat ilahduttavat perheeni lisäksi
läheisiäni. Mutta todettakoon, että koen oikean elämän tapahtuvan
somen ulkopuolella ja kannustan
perhettäni unohtamaan älykännykän monessa kohtaa päivän aikana. Kunpa muistaisin itsekin.
Onko poikkeusaika vaikuttanut yleensä sosiaalisen median
käyttöösi?
Sen verran että olen käyttänyt
uudenlaisia palveluja tänä poikkeusaikana. Erityisesti olen päässyt
Facebookin livenä lähetettyihin
vaate-esittelyihin, koulutuksiin
sekä seurakuntien lähettämiin jumalanpalveluksiin, hartauksiin ja
muskareihin.
Miltä seurakunnan digitoiminta
on näyttänyt ja kuulostanut
sinun mielestäsi?
Miten voisi kehittää?
Sotkamon seurakunta loikkasi digiloikkaansa upealla tavalla!
Ilahduin kotiseurakunnan etäjumalanpalveluksista kovasti! Siivosin kuulokkeet päässä samalla laulaen virsiä mukana. Sopi minulle
hyvin lapsiperheen äidille. Pääsiäisenä ehdin erityisen moneen tilaisuuteen mukaan ja olen rohkeasti
loikannut toistenkin seurakuntien
tarjoamiin jumalanpalveluksiin.
Facebookissa pystyin näkemään,
ketkä ystävänikin osallistuivat
tilaisuuksiin ja täytyy sanoa, että ilahduin joka kerta kun tuttu
tuli mukaan. Pystyin kokemaan

näin yhteisöllisyyttä, vaikkemme
nähneetkään toisiamme. Ilahduin
myös tuttujen seurakunnan työntekijöiden tullessa linjoille.
Työpäiviini on kuulunut etätyöt tietokoneella. Työnantajani
on huolehtinut jumppaohjelman
muistuttamaan taukoliikunnasta
ja itse olen seurannut seurakunnan tiedottamista esimerkiksi
rukoushetkien ajankohdista. Molemmat ovat ravinneet minua näinä aikoina oikein hyvin.
Lapsityön muskarit saivat aikaan sen, ettei meillä ole yhtään
ehjiä kapustoja! Olemme paukuttaneet kattiloita ja laulaneet mukana lasten kanssa. Lasten levoton iltapäivä on muuttunut rauhalliseksi, kun olemme istuneet sohvalle
lähekkäin katsomaan mitä nyt on
päivitetty lapsityön Instagramiin.
Kirkonrottahan se siellä on seikkaillut paljon, tuttu kaveri koko
perheelle. Olen kokenut saavani
tukea lasteni kristilliseen kasvatukseen myös näistä hetkistä.
Toimin vapaaehtoisena Palveluoperaatio Saappaassa ja olen
myös nettisaappaassa mukana.
En ole päässyt itse päivystämään,
mutta olen ilolla seurannut vapaaehtoisten aktiivisuutta luoda
päivystyksiä tiuhalla tahdilla ja
sitä tärkeää työtä mitä he tekevät
nuorten parissa keskustellen.
Mietin, olisiko eri työalat voineet tehdä livelähetyksiä, jolloin
esimerkiksi kommentoimalla olisin voinut olla osallisena keskustelussa. Miksei myös lapseni! Sitä
vuorovaikutusta voisin lähettää
kehittämistoiveeksi seurakunnan
digitoimintaan. Oli myös hauska,
kun toisen seurakunnan kirkkoherra aloitti vlogin ja kertoi seurakunnan eri paikoista ja mitä siellä
tehdään. Olisiko hyvä kertoa myös
jatkossa seurakunnan laadukkaasta ja arvostetusta toiminnasta somen kanavissa. Ehkä työntekijät

esittäytyisivät YouTubeen samalla
kertoen toimitiloistaan ja mitä
työalalla tapahtuu. Tällaiset esittelyt säilyisivät ja voisivat toimia
vaikka luottamushenkilöiden perehdytyksessä osana. Miksei koottu linkkipankki olisi mukava saada
myös uutena seurakuntalaisena
vaikkapa sähköpostiin! Kun poikkeukselliset ajat voivat jatkua tästä
eteenpäin pitkäänkin, tarvitsemme tuttuja kasvoja kokeaksemme
yhteyden seurakuntaan.
Mitä kaipaat ns. normaali
seurakuntaelämästä?
Usein mennessäni mukaan johonkin seurakunnan toimintaan
halaan ystäviäni siellä tai kättelen
tuttua työntekijää. Nyt ei tunnu
etäpeukut samalta. Ruudulta tervehtivä seurakunnan työntekijä on
ystävällinen, mutta en voi olla kaipaamatta esimerkiksi niitä iloisia
tervehdyksiä joita seurakuntatalon
aulassa kuulen kun menen lasteni
kanssa perhekerhoon tai lasten
tapahtumaan. Silloin tulen kohdatuksi ja työntekijän huomio on
minulle sekä perheelleni. Toivottavasti kohtaan seurakunnan työntekijät pian kasvotusten, vaikka edes
turvavälillä! Olen myös miettinyt
miten kirkkovaltuusto olisi jatkossa kokoontunut, ellei höllennyksiä
kokoontumisrajoituksiin olisi tullut. Kaipaan luottamushenkilöiden yhteisiä hetkiä ja kuulumisia
siitä, miten seurakunnalla nyt menee. Ja totta, kaipaan ihan sitä pois
kotoa lähtemistä ihmisten keskuuteen. Saisi vähän meikata ja valita
kivan puseron kohteliasuuttaan
kanssa ihmisiä kohtaan. Kotona
tulee helposti valittua sama paita
ja mukavat housut tahroista huolimatta.
Heidi Kotilainen
projektipäällikkö,
kirkkovaltuutettu

