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Yrittäjäpappi Harri Silvolahti:

Unelmana yrittäjien
raamattupiiri
Tiina Akomeah

N

ykyaikana eri yrityksissä ja yhteisöissä
puhutaan
yhteistyön mahdollisuuksista ja tätä
kautta etsitään polkua verkostoitumiseen. Yhteen tulemista
yrittäjien kanssa on nyt tiivistetty ja profiilia on tarkoituksella nostettu myös Alajärven
seurakunnassa. Tehtävää hoitaa kappalainen, yrittäjäpappi
Harri Silvolahti.
Yrittäjyydessä on aina
unelmia, niin myös on yrittäjäpapilla. Hän toivoisi, että
seurakuntaan voisi perustaa
yrittäjien raamattupiiri, jos
kiinnostusta löytyy.
– Voisin vetää kaksi kertaa
kuukaudessa tällaista piiriä,
jossa voitaisiin vapaasti keskustella ja jakaa asioita, ja samalla lukea jotakin Raamatun
kirjaa. Jos tähän on kiinnostusta, niin ottakaapa yhteyttä minuun, kehotti Harri.
– Haluan olla auttamassa
alueen yrittäjiä ja työntekijöitä arkielämän kysymyksissä
ja minua voi rohkeasti pyytää
vierailulle. Kahvihetken äärellä voidaan esimerkiksi keskustella työssä jaksamisesta,
työelämän voimavaroista ja
muista teemoista. Olen myös
käytettävissä
yksilötasolla
luottamuksellisissa keskusteluissa. Toimintaani sitoo vaitiolovelvollisuus, toteaa Silvolahti.

Yrittäjien psalmi

Alajärvellä vietettiin ravintola
Alvariinissa yrittäjien aamiaista marraskuussa, johon osallistuivat muutamia kymmeniä
alueen yrittäjiä.

Verkkovinkit
Verkkovinkit myös www.alajarvenseurakunta.fi

Diakoniatyön joulua ja muutakin
To 7.12. klo 11.00 – 13.00 Tervetuloa joulupuurolle seurakuntalolle. Lisänä tarjolla rusinasoppaa sekä kahvia ja piparia.
Vapaaehtoinen maksu diakonian joulumuistamisiin. Voit myös
saada puurotervehdyksen jollekin ystävälle, joka ei pääse
paikalle. Lämpimästi tervetuloa!
Seurakuntamatka Viipuriin ja Sortavalaan keväällä 2018. Poikkeamme myös Käkisalmessa sekä teemme retken Vanhaan
Valamoon. Matka tehdään yhteistyössä YsiMatkojen kanssa.
Hinta tarkentuu kevään aikana, kunhan hinnat selviävät. Lähtö
su toukokuun 20 ja paluu ke 23.toukokuuta. Tiedustelut ja
paikkavaraukset Ulla Niskala, puh. 050 5253399. Seuraa
ilmoittelua ja lähde mukaan kevätretkelle itärajan taakse.

Lasten joulun odotusta
8.12. klo 18 Alajärven kirkossa- ”Jotain vihreää, jotain kylmää,
jotain todella ihmeellistä” :)
”Hetki äidille”. Tavataan Pikkupappilassa leppoisasti
nyyttärimeiningillä pikkujoulutunnelmissa 4.12 klo 17.30.
3.12. klo 10 1. adventtisunnuntain perhekirkko Lehtimäen
kirkossa
13.12. klo 10 Pikkuväen jouluinen kirkkohetki Alajärven kirkossa
14.12. klo 18 Lapsityön joulujuhla Lehtimäen kirkossa
15.12. klo 10 Lapsityön joulujuhla Alajärven kirkossa

Marraskuussa kokoontui hyvä joukko yrittäjiä ravintola Alvariiniin yrittäjien aaminaiselle. Harri
Silvolahti kertoi muun muassa työnsä osa-alueesta toimia paikkakunnan yrittäjä-pappina. Harrin käyntikortteja on ollut jaossa yrittäjien keskuudessa ja häneen voi olla rohkeasti yhteydessä
niin, että yrittäjien odotukset ja yhteistyön tavat löytäisivät toisensa.
Yrittäjäpappi Silvolahti toi
terveisensä toimenkuvastaan
ja ojensi hengellisenä antina
niin sanotun yrittäjien psalmin 23 sanomaa: Silvolahti
painotti, että kyseinen psalmi
antaa vastalääkettä kiireelle ja
joskus myös vaativien suorituspaineiden keskellä eläville
ja ajoittain siihen väsyneille.
– Pitää menestyä ja saada
tulosta, on yrittäjyyden tavoite. Upean näköalan antaa tämä
tuttu paimenpsalmi. Hyvä Paimen tahtoo viedä väsyneen
myöskin lepäämään ”vihreille niityille - vetten ääreen.”
Hyvä Paimen tahtoo virvoittaa
uupunutta. Hän tahtoo myöskin johdattaa ihan konkreet-

tisesti elämän eri tilanteissa.
Saamme rohkealla mielellä
jättää rukouksessa taakkamme ja paineemme Jeesukselle. Elämän arjessa me kaikki
teemme joskus väärin. Saamme kertoa Jeesukselle väärät
tekomme ja hän tahtoo antaa
meille anteeksi, kertoi Harriyrittäjäpappi.

Missio - Mahdollisuus
muutokseen

Harri Silvolahti näytti yrittäjien aamiaisella valkoista
puusydäntä ja vakuutti, että
ennen kaikkea Jeesus tahtoo
antaa elävän uskon sydämiimme.
Itsekin yrittäjänä pitkään

toiminut Matleena Saukko
juonsi yrittäjien aamiaisen.
Informaatiohetkessä
hän
kertoi, että maaliskuun loppupuolella 20.3. - 22.3.2018
Alajärven seurakunnassa vietetään paikallisesti ”Mahdollisuus muutokseen - Missio
2018” kirkossa. Kirkkoilloissa
on puhujina mm. alajärveläinen tuttu pappi Lasse Pesu,
vierailijana myös huippu-urheilukirurgi Sakari Orava ja
hiippakuntasihteeri ja pappi
Jukka Jämsèn. Myös yrittäjien aamiainen järjestetään
mission yhteydessä.
– Tulkaahan kirkkoiltoihin
mukaan, toivotteli Matleena.

Tunnelmalliset joulukirkot

Alajärven Gabrielin kirkossa:
24.12. jouluaaton hartaus klo 16, Ari Auranen. Jouluyön messu
klo 23, Terho Kanervikkoaho.
25.12. Joulupäivän jumalanpalvelus klo 8, Harri Silvolahti.
26.12. Tapaninpäivän Tuomasmessu klo 18, Ann-Mari Häggman-Niemi.
Muuta: *Sunnuntaina 17.12. Kauneimmat joululaulut Gabrielin
kirkossa 19, juonto Tiina Akomeah, kanttorina Ismo Pitkänen.
Joulun huikean sanoman ääreen päästään yhdessä pysähtymään nuortenillassa perjantaina 15.12. klo 19 Suvirannassa.
Lehtimäen kirkossa:
1. adventtisunnuntaina 3.12. klo 10 perhemessu, jonka toimittavat Harri Silvolahti, kanttori Eeva-Liisa Kolonen. Mukana
lapsikuoro ja kappelikuoro. Messun alussa kirkonemännät
luovuttavat lahjoittamansa kastepuun seurakunnalle. Lopuksi
kirkossa kahvi-ja mehutarjoilu. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.
24.12. Jouluaaton hartaus klo 14, Ari Auranen.
25.12. Joulupäivän jumalanpalvelus klo 10, Harri Silvolahti
Muuta: Sunnuntaina 12.12. Kauneimmat joululaulut Kalossissa
Vanhemman väen joulujuhla 14.12. klo 12 seurakuntakodilla
yhteistyössä eläkeliiton kanssa.
Su 17.12. Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 19.Lehtimäen
Kirkossa

Martti Lutherin
satuhetki

R

eformaation juhlavuonna kirkkomme
keulahahmona on
ollut uskonpuhdistajamme Martti Luther. Monille Lutherista tulee
mieleen hieman pyylevä, luuttua soittava entinen munkki,
jonka päälakea koristaa musta
päähine. Myös Lutherin kirjallinen tuotanto on useimmille
tuttu.
Tohtori Martti Luther kirjoitti satoja teoksia. Opettaakseen Raamatun keskeiset asiat
lapsille, nuorille ja aikuisille,
Luther kirjoitti Ison ja Vähän
Katekismuksen. Hän käänsi
myös Raamatun saksan kielelle. Mutta monikaan ei tiedä, että Martti Luther kirjoitti
myös satuja ja vertauksia.

Reformaatioviikolla tutustuttiin tarkemmin näihin ajatonta elämänviisautta sisältäviin tarinoihin ”Martti Lutherin satuja” kirjan pohjalta.
Aikoinaan Luther ohjeisti
lukijoitaan: ”Antaakseni esimerkkejä näiden satujen oikeaan käyttöön, kehotan perheen isää kokoamaan iltaisin
perheensä pöydän ääreen, lukemaan siinä sadun ääneen ja
kyselemään vaimolta, lapsilta
ja palveluskunnalta, mitä mikin satu merkitsee. Siinä oppivat ja kehittyvät kaikki!”
Alajärven kirkossa sekä
Taimelan koulussa lapset
pääsivät tutustumaan seurakunnan työntekijöiden; Riitta Kujalan, Eeva-Liisa Kolosen sekä Ann-Mari Hägg-

man-Niemen kanssa Kettu
Repolaisen viekkauteen sekä
Raakku-korpin hyväntahtoisuuteen. Satu kahdesta hiirestä muistutti pieniä ja jo suurempiakin kuulijoita ihmisten
erilaisuuden hyväksymisestä,
sekä erilaisuuden tuomasta
rikkaudesta.
Martti Lutherin kehotus
koota perhe yhteen satuhetkeä varten ei ole vain pelkkä
jäänne menneisyydestä. Tässä kiireisessä ajassa eläville
perheille, yhteinen hetki päivän päätteeksi, voisi olla hyvinkin tarpeellinen ja arvokas,
arjen rauhoittumisen ja kohtaamisen paikka!
Seurakuntapastori
Ann-Mari Häggman-Niemi

Martti Lutherin ja reformaation juhlavuonna myös lapset saivat elää läpi satuhetkessä tarinaa
Raakku-korpista, Kettu Repolaisesta ja kahdesta pienestä hiirestä kotikirkossa. Sadun juoni
löytyy reformaation ytimestä eli ”Armosta” ja siitä, miten erilaisuus ei ole taakka vaan rikkaus
ja sen hyväksymällä lisätään hyväntahtoisuutta ja armollisuutta.

