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16 KOTIKIRKKO
Elämysten kesä

T

alvikausi on lopuillaan ja nuoren seurakunnan toiminnassa
suunnataan katseita jo kesään. Kesä on aktiivista toiminnan
aikaa, kun alle kouluikäisten leikkikentät, päiväleirit, alakouluikäisten leirit, rippileirit, nuorten illat, Safariryhmä, elokuvatoiminta, Saappaan festarit, vaellus ja Avarttitoiminta pyörähtävät käyntiin.
Talven aikana lähes viisikymmentä nuorta ovat käyneet isoiskoulutusta valmistautuen tulevan kesän leirien koitoksiin.
Seurakunta tarjoaa kesällä nuorille ja nuorille aikuisille lähes seitsemänkymmentä erilaista monipuolista ja vastuullista tehtävää leirityössä. Kesän toiminnoissa lapset ja nuoret pääsevät kokemaan yhdessä unohtumattomia elämyksiä ja siinä työssä nämä leirien isot siskot ja veljet ovat äärimmäisen tärkeässä tehtävässä. He ovat kasvamassa vastuuseen itsekin samalla, kun ovat mukana järjestämässä
turvallisia ja innostavia toimintoja. Kaiken touhun keskellä kuitenkin
lapsesta, isoseen ja työntekijään asti olemme hyvän Jumalan kasvojen edessä oppimassa jotain toisistamme, Luojastamme ja myös itsestämme.
Monet kokevat talven puurtamisen koulussa tai töissä raskaana. Pakkaset, pimeys ja arki on saattanut tuntua loputtomalta. Siksi kesän valo ja loma tuovat vaihtelua ja innostaa olemaan ulkona ja toisen seurassa. Seurakunnan kesätoiminta on täynnä mahdollisuuksia hankkia
yhteisiä kokemuksia kavereiden kanssa ja hankkia myös uusia ystäviä. Yhteinen tekeminen yhdistää ja vahvistaa kaveruutta. Monikin
muistelee vielä aikuisena kaiholla leirejä; kuinka siellä laulettiin, uitiin, pelattiin, paistettiin makkaraa tai miten rauhoittavaa oli illalla kokoontua hartauteen. Kesän kokemusten myötä saa taas voimia seuraavaan talveen.

Tervetuloa kesä ja uudet muistot!

Kari-Pekka Vehkaoja
Nuorisotyönohjaaja
Sotkamon seurakunta

Kesäisiä
säveliä!
Toukokuun viimeisenä sunnuntaiiltana kuullaan keväisiä runoja ja säveliä seurakuntatalolla. VuokattiKvartetti laulaa Olli Pautolan johdolla ja Aliisa Lukkari-Syrjäniemi laulaa
pianisti Kaisa Alasaarelan säestämänä. Runoja on lukemassa Helena Kuja-kanto ja Pirkko Kupiainen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Helatorstain messu toteutetaan Kansanlaulukirkon sävelin, kun kirkon
parkkipaikalla on motoristien ja meidän kaikkien yhteinen jumalanpalvelus. Kansanlaulukirkon sävelmät
ovat tuttuja kansanlauluja, joihin
Anna-Mari Kaskinen on tehnyt kauniit hengelliset sanoitukset.
Suvilinnun lauluhetkiä on pitkin kesää eri puolilla Sotkamoa. Juhannuksen jälkeinen sunnuntai on Sotkamon kirkossa Suvivirren sunnuntai, jolloin messussa käytetään virsikirjan sijasta Suvilinnun lauluvihkoa. Vihkon on toimittanut Kirkon
ulkomaanapu. Vihkossa on sekä
maallisia että hengellisiä kesäisiä
lauluja. Viime kesänä toteutetut yh-

teislaulutilaisuudet saavat näin tänä
kesänä jatkoa. Tilaisuuksia on yhteensä viisitoista
Kesäpäivän musiikkihetket alkavat
kirkossa juhannuksen jälkeisenä
keskiviikkona klo 14 ja jatkuvat aina
elokuun alkupuolelle asti. Ensimmäisenä esiintymisvuorossa on kirkkokuoro, heinäkuussa kuullaan niin
Vuokatti-Kvartetin laulua kuin viulunsoittoakin. Elokuun seitsemäntenä saadaan kuulla huippu-urkuria
suoraan Wienistä. Kesäpäivän musiikkihetket ovat kaikille avoimia ja
ilmaisia. Kolehti kerätään seurakunnan musiikkityölle.
Aurinkoista kesää
laulun ja soiton sävelin, toivottaa
Sotkamon seurakunnan
musiikkityö

Koira avaa tunteiden lukkoja
Sotkamon seurakunnan nuorisotyönohjaaja, yhteisöpedagogi Mirva
Heikkinen on käyttänyt koiria työssään jo lähes kahdenkymmenen
vuoden ajan.
- Koira työssä työkaverina vaikuttaa
niin, että vilkkainkin lapsi rauhoittuu ja hiljaisinkin alkaa puhua, Mirva kertoo.
Mirvan tultua töihin Sotkamon seurakuntaan yli kaksikymmentä vuotta sitten hän alkoi pian pitää Eetua,
Griffon Bruxellois -koiraansa mukanaan maastossa toteutetuilla seurakunnan retkillä sekä joillakin pienemmillä leireillä. Koira oli mukana
alusta asti mm. seiskapäivissä, joita
on järjestetty vuodesta 1999 lähtien.
Koiran kanssa nuorten kohtaamiseen tuli uusia ulottuvuuksia. Koiraa
oli nuorten helpompi lähestyä ja
kuin huomaamatta, myös sitä nuorisotyönohjaajaa. Koirajutut olivat
myös silta jutteluun.
Koiran käyttöön työkaverina on hyvä hankkia koulutusta. Nykyisin
eläinavusteisuuteen ollaan herätty
laajemminkin. Luonnon ja eläinten
tuomasta hyvinvoinnista on tehty
useita tutkimuksia ja myös koulutusta on tähän saatavissa. Mirvalla
oli mahdollisuus käydä sosiaalipedagoginen koiratoiminnankoulutus.
Koulutuksen järjestää Suomen Hoivakoira sekä Sosped Keskus yhteistyössä. Koulutuksessa saadaan eväät
toimia koiran kanssa tavoitteellisesti. Tärkeää on myös se, että koulutuksen alussa koulutettava koira tes-

Ajatuksia
motoristikirkon
äärellä
Jo toistakymmentä vuotta Sotkamon Moottoripyöräkerho ja Sotkamon seurakunta ovat järjestäneet
kirkon motoristeille. Alkuvuosina
kokoonnuimme Vuokatin vaaralle,
mutta myöhemmin kirkon pitopaikaksi vakiintui kirkon P-paikka. Tänä vuonna kirkko on erilainen. Kokoonnumme toki vanhalle paikalle,
mutta nyt muullekin seurakunnalle
kannetaan kentälle omat istuimet.
Samalla vietetään koko seurakun-

tataan toimintaan sopivaksi. Täytyy
muistaa, ettei mikä tahansa koira ole
sopiva työskentelemään lasten ja
nuorten kanssa. Koulutus ei ole koiran koulutusta vaan ihmisen kouluttamista siihen, mitä on sosiaalipedagogiikka ja kuinka koira toimii työparina. Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan koulutus kestää 25 opintoviikkoa.
Mirva Heikkinen on pitänyt tunneja vuorovaikutusryhmiä koira työkaverinaan useammassakin sotkamolaisissa alakoulussa. Koulujen kanssa asetetaan yhdessä tavoitteet, joita
ovat esimerkiksi ystävällisyys, toisten kanssa toimeen tuleminen, luokan ilmapiiri jne.
Griffonit Iita ja Nuubi ovat työkavereita ja auttavat lapsia ja nuoria ryhmissä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen ja ilmaisemiseen,
ystävyystaitojen kasvuun jne. Näitä
taitoja eletään todeksi myös koiran
kanssa. Miten toinen huomioidaan?
Miten toista katsotaan? Miten toisiamme kohtelemme? Tänä kesänä
Iita ja Nuubi vierailevat vuorollaan
myös seurakunnan ensimmäisellä
rippikoululeirillä.
- Ryhmätilanteessa koira itse menee
nuoren luokse. Koira osaa valita nuorensa. Koiran silittely rauhoittaa, laskee verenpainetta ja harva ihminen
ei pidä eläimistä. Ryhmässä tai yksin
ruvetaan juttelemaan elämästä ja
monesti koirat auttavat nuoria avautumaan elämäntilanteestaan. Iita ja

nan yhteinen kansanlaulumessu.
Messussa laulettavat laulut ovat
kansanlaulujen säveliin sepitettyjä
virsiä ja laulun tukena toimii kirkkokuoro ja soitinryhmä. Onpa siinä
juhlaa kerrakseen. Helatorstain aihe,
Kristuksen taivaaseenastuminen on
myös avara.
Voi olla niin, että motoristille vapauden tunteen kokeminen tuo tiedostamattoman takauman paratiisista.
Siellä oltiin vapaita. Ei ollut synnin,
kuoleman, häpeän tai ikävän tunteita. Ihminen oli vapaa.

Mirva ja työkoirat Iita ja Nuubi.

Nuubi ovat odotettuja vieraita ja tuovat hymyn kasvoille, Mirva kertoo.
Luonto voimaannuttaa ihmistä ja
koira on pieni luontokappale keskellämme. On hauska ajatella koiraa
työkaverina. Se ei vapauta vain tunnelmaa, vaan auttaa ihmisten kohtaamisessa ja oman elämän asioiden
käsittelemisessä. Meille kaikille on
tärkeää, että joku kysyy meiltä: ”Mitä Sinulle kuuluu?” Eläin osaa kysyä
sitä luonnostaan. Mekin kohtaamme
paljon toisiamme, mutta syvälliseen
kohtaamiseen tarvitaan monesti
apuja. Hyvä tahto on siinä tärkein tekijä. Tärkeitä asioita ovat myös kiinnostus kaverista ja halu auttaa ja kulkea hetken matkaa yhdessä. Karvaturrit vaikuttavat samansuuntaisesti ihmisten hyvien tavoitteiden kanssa.
Antti Lankinen

Kun moottoripyörällä ajaessa voi
kohdata yhteyden ympäröivän maiseman, luonnon, pyörän ja itsensä
kanssa ja sydämessään antaa kiitollisuuden tästä Jumalalle, voi kokea
kuin pienenä hetkenä vapauden.
Antti Lankinen
Torstaina 30.5. klo 12 kirkon parkkipaikalla Motoristikirkko
Helatorstain Kansanlaulumessu
Saarna ja lit. Antti Lankinen, ehtoollista jakamassa Helena Kuja-Kanto,
Kanttori Aliisa Lukkari-Syrjäniemi,
mukana Kuoro ja Soitinryhmä
Messu on Sotkamon Moottoripyöräkerhon 40-vuotisjuhla -messu

