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PERJANTAINA 24.3.2017
klo 9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

klo 10.00

Aamurukous
Piispa Samuel Salmi (Oulu), GospelCovertajat

klo 10.15

Yhteisöllisyyden rakentaminen
arkkipiispa Vincenzo Paglia (Rooma)
tulkkaus Mirjami Dutton

klo 11.45

Lounas

klo 13.00

“Jumalanpalveluksen ydinarvot” - Elämää yhdessä ja Kristuksen kanssa
piispa Martin Modéus (Linköping, Ruotsi)
tulkkaus Eivor Pitkänen

klo 14.30

Kahvit

klo 15.30 –17.15 Kanavat
klo 19.00

Messu Oulun tuomiokirkossa
Messun johtaa hiippakuntapastori Outi Äärelä (Oulu),
saarna piispa Hans Stiglund (Luleå), Haukiputaan seurakuntalaiset

klo 21.00

Iltapala ja yhteislaulutilaisuus

LAUANTAINA 25.3.2017
klo 9.00

Aamurukous
Piispa Matti Repo (Tampere) ja seurakuntalaisia

klo 9.30

Saarna – ”Saarna sinulle, minulle ja meille kaikille?”
piispa emeritus Eero Huovinen (Helsinki)
hiippakuntadekaani emeritus Keijo Nissilä (Oulu)

klo 11.00

Paneelikeskustelu aiheesta ehtoollinen ja yhteisöllisyys
Keskustelemassa mm. piispat Seppo Häkkinen ja Simo Peura sekä
luottamushenkilöt Minna Mikkola (Haapajärvi) ja Liisa Lahti (Karjasilta).
Ääneen pääsevät myös lapset ja nuoret.
Paneelin puheenjohtaja pastori Helena Paalanne (Oulu).

klo 12.00

Lounas

klo 13.00

Mitä jäi käteen? Miten tästä eteenpäin?
Piispa Kaarlo Kalliala (Turku), piispa Björn Vikström (Porvoo), yhteisen seurakuntapalvelun päällikkö Jarno Raninen (Helsinki), kanttori Teija Siirtola (Ylivieska).

klo 14.00

Päätösmessu
Piispa Samuel Salmi ja Haapajärven seurakuntalaisia
Kirkkokahvit

KANAVAT

1. Pyhä tila – seurakunnan kokoontumisen paikka
Kouluttaja Anita Ahtiainen (SLK) ja asiantuntija Terhi Paananen (Kirkkohallitus)
”Tervetuloa kirkkoon!” sanomme. Mutta miten ihmiset kokevat kirkkotilan? Mitä kirkkotila
puhuu lapselle, nuorelle, aikuiselle tai vanhalle? Mitä kirkkotila kertoo Jumalasta ja ihmisestä?
Tässä kanavassa saat pohtia kirkkotilan merkitystä ja käyttöä. Kanavassa on tilaa keskustelulle ja
henkilökohtaiselle tutkimusmatkallekin.

2. Kutsumus uudistaa kirkkoa
Kirkkoherra Arto Antturi (Helsinki), hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén (Jyväskylä), kirjailija
Kaisa Raittila (Helsinki) ja kappalainen Anna Maria Siljander (Muurame)
”Me olemme houkkia Kristuksen tähden” sanoo apostoli itsestään (1 Kor 4: 10). Nykyinen paavi
Franciscus lähestyy niitä, jotka menevät ja tekevät toisin, vaikka maailma ja omatkin pudistelevat
päätään. Houkat haluavat toiminnallaan ja provosoinnillaan kyseenalaistaa normaalin elämän
säännöt ja totuudet ja tuoda ristiriidalla esille niiden heikkoudet ja haitat.
Kirkko kaipaa nyt Kristuksen tähden houkkia. Kirkko on hillitty, harmaa ja porvarillinen. Siitä
on tullut instituutio, jolle maailman mahtavat nyökkäävät kunnioittaen. Ripaus Jumalan hulluutta voi ravistella koko laivaa hereille. He ovat usein haaste itse kirkolle. He paljastavat ihmisten
sovinnaisuuden ja tavanmukaisuuden myös uskossa.
Kanavassa kysytään ja etsitään tapaa uudistaa kirkkoa. Kristuksen tähden houkka uskaltaa toimia sen mukaan, minkä tietää Jumalan tahtomaksi jossain asiassa.

3. Messupähkinöitä Kirkkokioskissa ja muuta mukavaa
Nuorisotyönohjaaja Niina Riihimäki (Joensuu), Iiris Makkonen (Joensuu), nuorisotyönohjaaja
Minna Paananen (Haapajärvi), tarinankertoja Kiisi Isotalo (Hikiä) ja Tiina Korhonen (Joensuu)
Messussa on kivaa. Ootko sinäkin siellä? Minäkin tulen. Joka sunnuntai ennen messua lasten
Kirkkokioskin ovet aukeavat. Kiska on kohtaamispaikka. Kiskassa on tarjolla päivän aiheesta
nousevia pähkinöitä purtavaksi: arvoituksia, sanaristikoita, monivalintoja, piilosanoja ja vaikkapa väritystehtäviä. Kiskassa on jaossa laulu- ja soitto-, kynttilänsytytys-, rukous-, luku-, kolehdinkantotehtäviä ja mitä milloinkin tarvitaan.
Pielisensuun kirkossa Kirkkokioskitoiminta on aktivoinut kouluikäisten osallistumista messuun.
Tule kuulemaan lisää ja jakamaan omat pähkinäsi.

4. Totista vai iloista? Kaavamaista vai luovaa?
Nuorisotyönohjaaja Pia Rättyä, kanttori Marjo Irjala ja seurakuntapastori Paulus Pikkarainen
sekä seurakuntalaisia Kempeleestä.
Kanavassa kuljemme yhdessä tietä sanoin, rukouksin ja sävelin: ”Kosketa minua messu”. Etsimme ja pohdimme yhdessä rajoja rikkovia rakenteita kysyen: Mikä saa lähtemään viikoittain messuun, joka tuntuu ajoittain totiselta ja tylsältä? Voisiko messu olla aina luova ja iloinen? Miten
olen löytänyt yhteisöllisyyden ja palvelun paikan - vai olenko löytänyt sitä?

5. Musiikin yhteisöllisyys
Hiippakuntasihteeri Hanna Remes (Helsinki) ja asiantuntija Teija Tuukkanen (Kirkkohallitus)
Miten musiikki toimii yhteyttä luovana elementtinä jumalanpalveluksessa? Keskustellaan, pohditaan, kokeillaan ja musisoidaan yhdessä. Et tarvitse soitto- tai nuotinlukutaitoa osallistuaksesi.

6. Elämän arki ja jumalanpalveluksen hengittäminen
Seurakuntalaisia Äänekoskelta ja Jyväskylästä ja hiippakuntasihteeri Kai Jantunen (Jyväskylä)
Ihmisen elämä on kaikkine monivärisyyksineen läsnä jumalanpalveluksessa. Jumalalta emme voi
salata mitään. Hän tietää arkemme ja juhlamme. Voimme vapaasti antaa kaikkivaltiaan Jumalan
palvella meitä, kun avaamme hänelle elämäämme. Jumalanpalveluksessa myös toiset kristityt voivat jakaa arkeamme.
Yhteys syntyy siitä, että jaamme elämäämme seurakunnan kanssa itsellemme sopivalla tavalla.
Jumalanpalveluksessa moni asia voi olla jakamista, mutta erityisesti rukous on sitä.
Kanavassa pohdimme millä lailla elämän arki on läsnä jumalanpalveluksessa, miten jumalanpalvelus hengittää arjessa ja mikä on oikeaa tai sopivaa avoimuutta, lähimmäisyyttä ja yhteyttä.

7. Hiljaisuuden kanava
Seurakuntapastori Soili Pitkänen (Oulu), diakoni Heli Mattila (Oulu) ja oppilaitostyön pastori
Virpi Sillanpää-Posio (Oulu)
”Herra, avaa silmäni, avaa sydämeni” – levähdä hiljaisuudessa ja läsnäolossa.
Kaipaatko rauhaa ja hiljaisuutta? Taukoa kiireestä ja hälystä? Hiljaisuuden kanava kutsuu sinua
Tuiran kirkolle hiljentymään ja rukoilemaan, mietiskelemään Raamatun sanoja ja omaa elämääsi.
Kulje kanssamme hiljaisuuden polkua avoimin silmin, kuulevin korvin, kokien ja tuntien – anna
Pyhälle mahdollisuus puhutella sinua.
”Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot! Minun sydämeni kääntyy kaipauksesta, kun se
ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen
elävän Jumalan eteen.” Ps 84: 2-3

8. Aikuinen usko ja jumalanpalveluselämä
Kouluttaja Marjaana Kanerva (seurakuntaopisto Agricola), kappalainen Vesa Äärelä (Kempele) ja
johtaja Pekka Rehumäki (Kirkkohallitus)
Uskomme perusasiat kiehtovat, mutta ne tuntuvat vaikeasti hahmotettavilta. Raamattu kiinnostaa,
mutta sitä ei tahdo ymmärtää. Kysymyksiä on paljon, kun vaan pääsisi puhumaan jonkun kanssa.
Katekumenaatti - aikuinen usko on seurakuntien pienryhmätoimintaa, jossa kokoonnutaan säännöllisesti noin vuoden ajan. Katekumenaatti noudattaa kirkkovuoden rytmiä ja liittyy seurakunnan jumalanpalveluselämään.
Kanavassa eletään elämän ja Raamatun isojen kysymysten keskellä katekumenaattiryhmässä.
***
Tapahtumapaikka Oulun Rauhanyhdistys (Professorintie 7), ellei toisin mainittu.
Lisätietoja: www.jaetutevaat.fi
Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/jaetutevaat2017

