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12 KOTIKIRKKO
Kirkkomusiikki soi syksyllä moniäänisesti

Maria Niinivaara

K

un minut valittiin kirjoittamaan tätä pääkirjoitusta, koitin estellä. Olen ollut vain vähän aikaa täällä. Tapa, jolla
työtoverit reagoivat, kertoo yleisesti jotain siitä, millaisena näen tämän seurakunnan. Estelyni torpattiin, ei negatiivisesti vaan tsemppaamalla semmoisella voimalla, ettei minulla
ollut mahdollisuutta sanoa ei.
Tänä aikana olen nähnyt sen tsemppaamisen ja joukkuehengen
työyhteisössä ja koko Sotkamon yhteisössä. Tänne on ollut hyvä tulla. Täällä vallitsee positiivinen, valoisa ja vapaa ilmapiiri.
Sanon tämän sydämestäni ja tahdon, että uskotte. Rautaisten
ammattilaisten joukkueessa, jossa vallitsee tsemppaava henki,
yksilö tekee enemmän kuin yksin tekisi. Kun toiset tekevät kaikkensa ja enemmän, se nostaa positiivisesti omaa rimaa ja kun
rima nousee huomaa, että minähän pääsen heittämällä sen yli.
Eikä se henki ole vain työyhteisössä. Minusta Sotkamon henki
on nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin, koska sinä
pystyt siihen! Sitä samaa sanoo Jumalan Henki ja sanoma, mikä meille annetaan. Psalmin kirjoittaja todistaa tästä: Sinun
avullasi minä ryntään läpi vallien, Jumalani avulla minä hyppään yli muurien.(Ps.18:30)

Kesän musiikkina soivat riparilaulut, suvilinnun lauluhetket kylillä ja
kesäpäivän musiikkihetket kirkossa.
Nämä sävelet kantavat meidät syksyyn.
Syyskuun 19. päivänä vietettiin
valtakunnallista Kirkkomusiikin päivää monin eri tapahtumin. Mieleenpainuvaa oli kaikille avoimen urkuhetken yleisö, jossa kerholaiset kohtasivat hoitokoti Helmen asukkaita.
Vielä kirkon ulkopuolellakin oli puolin ja toisin vilkuteltu.
Kaikenikäiset tulevatkin kohdattua kirkkomusiikilla; onhan vauvakerhossa kerran kuussa vauvamuskari, taaperoille on Kirkonrotan muskari, kouluikäisille lapsikuorot, ai-

kuisille kirkkokuoro, jossa on tällä
hetkellä kolmisenkymmentä laulajaa, sekä lisäksi kanttori vierailee
mm. satavuotiaan syntymäpäivillä.
Kirkkomusiikki lohduttaa surussa
ja ilmentää iloa elämästä ja armon
sanomasta. Erityisesti me kanttorit
iloitsemme laulavasta seurakunnasta, paikallisista kuoroista ja soittajista, jotka haluavat olla mukana toteuttamassa kirkkomusiikkia. Syksyllä juhlistamme mm. Sotkamon
kamarikuoron 40-vuotista taivalta ja
sitä, että eräs kirkkokuoron laulaja
on ollut kuorossa viisikymmentä
vuotta. Voidaan sanoa, että musiikki on elämäntapa ja se kantaa elämän eri vaiheissa.

Aliisa Lukkari-Syrjäniemi
Pekka Partanen

Lapsityön kuulumisia
Monia mukavia hetkiä ja tapahtumia olemme saaneet viettää jo tänäkin syksynä. Olemme iloinneet jokaisesta lapsesta ja aikuisesta, joka
on löytänyt polkunsa seurakunnan
toimintaan. Ovet ovat avoinna kaikille.
Tänä syksynä on perheille monenlaista tapahtumaa.. Aloitimme
uutena juttuna perheillat, joita on eri
teemoilla kuukausittain. Aloitimme
koko perheen nuotioillalla ja jatkamme polskutteluillalla Katinkullan
kylpylässä, käymme puurokirkossa
ja Kinovisiolla elokuvissa. Perhekerhotoiminnassa on myös tapahtunut

muutosta. Nyt kokoonnumme perheaamuun ja perheiltapäivään.
Kirkonrotan lapsiparkit ovat myös
kuukausittain joko srk-talolla tai
Vuokatin kirkossa. Marraskuun lopussa oleva lapsiparkki on Rytilahdessa Tonttupäivän merkeissä.
Olemme iloinneet vauvoista, jotka
tulevat viikoittain vanhempineen
vauvakerhoon. He tuovat mukanaan
iloa ja lämpöä. Mitä elämä olisikaan
ilman näitä Taivaan Isän kallisarvoisia aarteita. Saamme yhdessä jakaa
vauva-arkea. Kirkonrotan muskarissa soitto ja laulu raikuu kirkon yläsalissa tiistaisin.

Joulun lähestyessä valmistaudumme jouluvaellukseen. Vaellukselle tarvitaan vapaaehtoisia lapsia
ja aikuisia eri rooleihin. Yhdessä on
mukava tehdä vaellusta. Joten, jos
sinua kiinnostaa tulla mukaan, niin
ota yhteyttä Anittaan (050 5485751)
Ja muistathan, että Kirkonrotan
kirkkopasseja on sekä Vuokatin että
Sotkamon kirkossa. Kerää passiin 10
leimaa ja saat pienen kivan yllätyksen mukaasi. Lisätietoja saat www.
sotkamonseurakunta /lapsityön tapahtumat.
Anitta Fahim

Nuorisotyö
Nuorisotyön syksy on suunnitelmien teon aikaa. Mitä tuleva talvi ja
varsinkin seuraava kalenterivuosi
voisi pitää sisällään? Millaista toimintaa nuorille ja nuorten kanssa
järjestetään? Suunnitteluvaiheesta
huolimatta moni toiminta on jo
käynnistynyt. Isoiskoulutus on alkanut, Avarttiporukan kanssa on oltu
jo retkellä, reissuun Maata näkyvissä festareille Turkuun ilmoittautumiset ovat jo käynnissä, kaikki seiskaluokkalaiset ovat olleet seiskapäiSeurakunnan työntekijöitä retkellä. Kirkkoherra Juhani Saastamoinen ohjaa kurssia.

Hautausmaan syksy
Omaisten on hyvä käydä valmistelemassa haudat tulevaa talvea varten; kukkaset bio-astiaan, muovit
palava-astiaan sekä hautakynttilöiden metallikannet ja lasilyhdyt kaatopaikka-astiaan.
Lajittelukatoksista löytyy tarvittavat opasteet oikeaan lajitteluun.
Kukkamaljakot on hyvä kerätä pois.
Kasteluveden tulo katkaistaan pakkasten tullessa, yleensä lokakuun
puolivälin tienoilla.
Lehtiä voi haravoida puiden juurille tai niin, ettei niistä ole haittaa
viereiselle haudalle. Lehtikasat poistetaan hautausmaan toimesta myöhemmin.
Hautausmaalle on asennettu sinne tänne vihreitä aurausviittoja suojaamaan lumen alle jääviä laattoja,
metalliristejä ja pieniä hautakiviä.
Viitat tullaan poistamaan kevään
koittaessa.

Toivotan hautausmaalla kävijöille
rauhaisaa syksyä ja tulevaa pyhäinpäivän aikaa kynttilöineen.
Tero Kähkönen

vässä, Tukihenkilötoiminta on käynnissä ja Saappaan vapaaehtoisten
päivät Partaharjullakin on jo takana.
Paljon on edessäkin, joten tervetuloa toimimaan oman seurakunnan
nuorisotyöhön!
Kassu Vehkaoja

Avarttilaisia retkellä.

Suuri Ihme
Suuri ihme -Rippikoulusuunnitelma 2017 ”Elämää Jumalan kasvojen
edessä” on jalkautunut seurakuntamme rippikoulutyöhön. Nuoret
kokoontuivat oman ryhmänsä kanssa kolme kertaa jumalanpalveluksiin
osallistuen, palvellen ja nauttien yhdessä ehtoollista tai saaden siunauksen. Uudessa rippikoulusuunnitelmassa nuorille on mahdollista osallistua ehtoolliselle, heti messu- ja ehtoollisopetuksen jälkeen, mikä pidetään rippikoulupolun alussa. Seurakuntaan tutustumiseen kuului myös
Saapaskahvila, Matkamiehen messu
ja Jouluvaellus. Monenlaista saavat
siis nuoret kokea jo ennen rippileiriä,
joka onkin rippikoulun kohokohta,
konfirmaatiota unohtamatta.
Tänä kesänä oli yhdellä leirillä
myös koirat Iita ja Nuubi ohjaajamme Mirvan mukana. Saimme paljon
positiivista palautetta koirien mukana olosta ja niinpä tulevanakin kesänä koirat lähtevät leirille mukaan.
”Rippikoulu vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja va-

rustaa heitä elämään kristittyinä.”
Tästä tavoitteestamme lähdemme
jälleen rakentamaan rippikouluja tänäkin vuonna ja tulevaisuudessa.

Rukoustorstait
jatkuvat

Tarja Piipponen

Kokoonnumme Vuokatin kirkkoon joka torstai klo 18 rukoilemaan
yhteisten asioiden puolesta.
Voit myös jättää rukousaiheen
Vuokatin K-Supermarketissa sijaitsevaan rukouslaatikkoon.
Tervetuloa mukaan!
Antti Lankinen

