SEURAKUNTAVIESTI
Mikä on
hiljaisuuden
retriitti?
Kuusamon seurakunnan seurakuntapastori Jari Lappalainen
valmistuu huhtikuussa 2018
Hiljaisuuden Ystävät ry:n kouluttamaksi retriitinohjaajaksi.
Tässä artikkelissa kerrotaan pääpiirteissään se, mistä retriitissä
on kyse ja millaisia retriittejä
seurakunnassa on mahdollista
järjestää.
Hiljaisuuden retriitti on
usein viikonvaihteen mittainen
vetäytyminen pois arjen rutiineista ja kiireestä. Retriitti voi
olla osallistujalle paikka levähtää
ja kuunnella itseään ja Jumalaa
kaikessa rauhassa. Aloitusilta on
vielä hiljaisuuteen laskeutumisen, informaation ja keskustelun
aikaa. Myöhemmin illalla alkaa
keskustelemattomuus, johon
jokainen osallistuja sitoutuu.
Keskustelemattomuus ulottuu
sunnuntain iltapäivään saakka.
Retriitin päiväohjelma
koostuu säännöllisistä hetkirukouksista ja yhteisistä aterioista. Jokaisella osanottajalla on
myös oma huone, jossa saa olla
kaikessa rauhassa. Päivän ohjelmaan on aina varattu paljon
aikaa myös ulkoiluun ja jokaisen
omaan oloon. Joskus retriittiin
osallistuja on nukkunut suurimman osan retriittiä väsymystään
pois ja lähtenyt sitten levänneenä kotiin.
Hiljaisuuden retriitit ovat 2
tai 3 yön yli kestäviä retriittejä,
joilla ei ole erillistä otsikkoa tai
jotka on tarkoitettu avoimiksi.
Ignatiaaninen retriitti tarkoittaa kahdeksan päivän mittaista henkilökohtaisesti ohjattua retriittiä. Henkilökohtainen
ohjaus merkitsee sitä, että jokainen retriittivieras eli vaeltaja
tapaa päivittäin ohjaajansa eli
matkakumppaninsa. Hiljaisuuden Ystävät ry:llä on noin 30

Tulossa kesällä 2018

Kirkonkuvapankki_Aarne Ormio

Matka Vienan Karjalan Kalevalaan
la-su 30.6.-1.7.2018

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Pirkko Jaurakkajärvi p. 050 310 5883 tai
pirkko.jaurakkajarvi@evl.fi
Reitti: Kuusamon seurakuntatalo - Suoperän tulli –
Pääjärvi – Röhö - Kalevala - paluu samaa reittiä.
Matkan hinta 100 € + ryhmäviisumi 90 €/henkilö,
täysihoidolla Venäjän puolella.
Ennakkomaksu 60 € ilmoittautumisen yhteydessä.
Loppu 40 € + ryhmäviisumi 90 € 1.6.2018 mennessä.
(Ryhmäviisumin hinta maksetaan takaisin lääkärintodistusta
vastaan henkilön peruessa matkan.)
tilinumero: Kuusamon seurakunta FI60 5194 0710 0032 57
Ilmoittautuminen matkalle 1.6.2018 mennessä ryhmäviisumin tilaamisesta ja majoitusvarauksista johtuen.
Matka toteutuu, kun lähtijöitä on vähintään 16 henkilöä.
Matkasta voi kysyä myös Juha Kaartiselta p. 040 510 5827
juha.kaartinen8@gmail.com

Tulossa keväällä 2018

koulutettua ohjaajaa.
Henkilökohtaisesti ohjattu
retriitti on rakenteeltaan samanlainen, kuin ignatiaaninen
retriitti, erona on vain retriitin
kesto. Nämä retriitit ovat lyhyempiä, tavallisesti 3 tai 4 päivän
mittaisia.
Arkipäivän retriitti eli kotiretriitti tarkoittaa hengellisen ohjauksen prosessia. Kyse on sarjasta
tapaamisia, joiden teemana on
tiettyjen raamatunkohtien peilaaminen retriittivieraan omaan
elämään. Tapaamisia ohjaajan
kanssa on 8-12 sopimuksesta ja
tapaamistiheydestä riippuen.
Muu hiljaisuuden viljely kattaa teemaretriitit ja lyhyet hiljaisuuden viljelyn muodot, kuten
hiljaisuuden päivät.
Hiljaisuuden ystävien retriittikalenteriin on merkitty ne retriitit, joiden ohjaajista vähintään
yksi on käynyt Hiljaisuuden Ystävien ohjaajakoulutuksen.

Hiljaisuuden retriitin
tunnusmerkit
1. sitoutuminen hiljaisuuteen
2. sitoutuminen läsnäoloon
3. sitoutuminen ohjelmaan
4. retriitin kesto on tavallisimmin 2-3 vuorokautta
5. lyhyemmät tilaisuudet ovat
hiljaisuuden päiviä tai vaelluksia
6. retriitissä on mahdollisuus
kahdenkeskiseen keskusteluun,
sielunhoitoon tai rippiin
7. retriitin päiväohjelma saa
runkonsa jumalanpalvelus- ja
hartauselämästä
8. retriittipaikassa ei ole samaan
aikaan muuta ohjelmaa
9. retriitin estetiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota, yksinkertainen on kaunista
10. retriittivieraat eivät missään
olosuhteissa osallistu talon töihin

Jari Lappalainen

Matka Lähetysjuhlille Kuopioon
pe–su 25.–27.5.2018

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Pirkko Jaurakkajärvi p. 050 310 5883 tai pirkko.jaurakkajarvi@evl.fi
Juhlien ohjelma:
https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/lahetysjuhlat/ohjelma-2/
Lähtö Kuusamosta perjantaina 25.5. klo 9.00 seurakuntatalolta ja paluu sunnuntaina 27.5. takaisin Kuusamoon
n. klo 13.00.
Matkan hinta 155 € sisältäen kuljetuksen ja majoittumisen,
aamiaisen, vapaan kylpylän ja kuntosalin Kylpylähotelli
Rauhalahdessa.
Ennakkomaksu 75 € ilmoittautumisen yhteydessä.
Loppuerä 80 € 2.5.2018 mennessä.
tilinumero: Kuusamon seurakunta FI60 5194 0710 0032 57

LÄHETYSJUHLAT KUOPIOSSA 25.–27.5.2018

Rakasta
minua
nyt

Ilmoittautuminen matkalle 2.5.2018 mennessä
majoitusvarauksista johtuen.
Matka toteutuu, kun lähtijöitä on vähintään 14 henkilöä.

SEURAKUNTAVAALIT 2018
Sinustako seurakunnan
luottamushenkilö?'
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi?
Haluaisitko uudistaa toimintaa?
Asetu rohkeasti ehdolle, huomisen kirkkoa tehdään nyt!
Seurakuntavaaleissa
18.11.2018 valitaan seurakuntaasi uudet luottamushenkilöt.
He päättävät mm. siitä, ketkä
valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa
seurakunnassa järjestetään,
mihin seurakunnan rahoja
käytetään ja myös siihen, ketä
maallikkojäseniä kirkolliskokoukseen valitaan. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa!
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia
seurakuntalaisia. Viime vaaleissa

valituista luottamushenkilöistä
alle 30-vuotiaita oli vain 6 %.
(lähde: Kirkon tutkimuskeskus)
Kuka voi olla ehdokas
seurakuntavaaleissa?
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka
• täyttää 18 vuotta viimeistään
18.11.2018.
• on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018.
• antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
• on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
• ei ole vajaavaltainen
Kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu -ilmaisu kertoo siitä,
että henkilö kuuluu kirkkoon
ja on sitoutunut rakentamaan

kaan alaikäistä eli alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista
täysi-ikäistä henkilöä, joka on
julistettu vajaavaltaiseksi.
yhteisön tulevaisuutta. Tämä on
tarpeen toimittaessa seurakunnan luottamuselimessä. Käytännössä vakaumusta ei tutkita.
Kristillinen vakaumus ilmenee
kullakin ihmisellä omalla tavallaan.
Vajaavaltaisuus tarkoittaa
Suomessa oikeudellista asemaa,
jossa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta itse hallita
omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia.
Vajaavaltaisella tarkoitetaan
holhoustoimesta annetun lain
(442/1999) 1 luvun 2 §:n mu-

Kuka tulee valituksi?
Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä ja ehdokkaan
henkilökohtainen äänimäärä.
Vaalin tulos määräytyy kunkin
ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja suhteellisesti saamansa
kokonaisäänimäärän mukaan.
Vastaava suhteellinen vaalitapa
on käytössä myös kunnallisissa
ja valtiollisissa vaaleissa.
Miten pääsee ehdokkaaksi?
Ehdokkaaksi voit asettua liittymällä ehdokaslistalle, perusta-

malla oman valitsijayhdistyksen
tai kertomalla kotiseurakunnan
kirkkoherranvirastoon kiinnostuksestasi toimia kirkon päättäjänä.
Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia
ehdokaslistoja. Ehdokkaita voi
asettaa valitsijayhdistys, johon
kuuluu vähintään seurakunnan
10 äänioikeutettua jäsentä. Jos
seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, tämän yhtymän tai
siihen kuuluvan seurakunnan
viranhaltija tai työntekijä ei ole
vaalikelpoinen. Ehdokas ei voi
myöskään olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä.
Liity seurakuntasi
ehdokaslistalle
Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirk-

koherranvirastosta tai nykyisiltä
luottamushenkilöiltä ja etsi
itsellesi sopiva lista. Monien listojen taustalla on herätysliike tai
poliittinen puolue, usein myös
jokin teema tai ajatusmaailma.
Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon uudistaminen, tasa-arvon
edistäminen tai nuorten aseman
vahvistaminen kirkossa. Selvitä
valitsijayhdistyksen teemat ja
tavoitteet ja varmista, että voit
olla niiden takana.
Tärkeät päivämäärät
- Ehdokasasettelu päättyy
17.9.2018
- Ennakkoäänestys
6.-10.11.2018
- Vaalipäivä 18.11.2018
Lisätietoja
www.seurakuntavaalit.fi

