Suomen Metodistikirkon vuosikonferenssi
on koko kirkon yhteinen juhla. Torstai
ja perjantai päivä menevät vuosikokous
asioissa, mutta perjantai-iltana alkaa
varsinainen hengellinen kesäjuhlaosuus.
Tänä vuonna teemanamme on muutos.
Se nousee kansainvälisen kirkkomme
tehtävälauseesta: Tehtävämme on muuttaa
maailmaa tekemällä opetuslapsia Jeesukselle
Kristukselle.
Teema toteutuu tietenkin jo vuosi
kokousosuudessa, jossa käsittelemme
kirkkomme asioita ja suunnittelemme
yhdessä sen toimintaa.
Vuosikokousosuus on kaikille
avoin, mutta äänestysoikeus on vain

virallisilla seurakuntien valitsemilla
vuosikokousedustajilla ja pastoreilla.
Kesäjuhlan opetus muodostaa
käytännönläheisen kokonaisuuden.
Opetuksissa käsitellään sisäistä muutosta
ja uudistumista, muutoksen motiiveja ja
muutoksen tapoja ja keinoja. Kaikessa
perustana on Jeesuksen Kristuksen työ
hyväksemme ja Pyhän Hengen voima.
Olemme siis tiukasti kristinuskon ytimessä.
Tietenkin ohjelmassa on myös ylistystä,
rukousta, erilaisia kanavia, toimintaa
lapsille ja varkeille sekä yhdessäoloa. Kaiken
kruunaa kaunis konferenssipaikka Saimaan
rannalla.
Tervetuloa!

Torstai 29.6.
10:00 saapuminen ja majoittuminen
11:30 lounas
13:00 konferenssin avaus
13:45 pikaväittely
14:45 istunnot ja ryhmäkeskustelut
15 kahvi

15:30 Ryhmäkeskustelut
17:00 päivällinen
18:00 ryhmäkeskustelut
19:30 iltakirkko ja ehtoollinen,
poisnukkuneiden työntekijöiden muisto
juhla, Markku Tuomikorpi
20:30 iltapala ja saunat

Perjantai 30.6.
8:00 aamupala
9:15 hiljaisuuden palvelus ja ehtoollinen
10:00 pappien ja maallikoiden kokoukset
11:30 lounas
13:00 istunnot
15:00 kahvi
15:30 istunnot

17:00 päivällinen
18:30 iltakirkko, muutos lähtee itsestä,
tervehdys Ruokolahden kirkkoherra Leena
Haakana, opetus piispa Christian Alsted.
Varkeille omaa ohjelmaa tilaisuuden aikana.
20:30 iltapala ja saunat

Lauantai 1.7.

lisuusterapia (Säde Loponen), diakonia
(Markku Tuomikorpi), Näky - mihin olem
me kirkkona menossa ja miten?(Jan-Markus
Jeromaa ja Jori Brander)
15:30 kahvi
16:00 raamattutunti, muutos on sosiaalista
pyhyyttä, Jori Brander
17:00 päivällinen
18:30 iltakirkko, muutos opetuslapseuden
kautta, juonto Elisa Brander, opetus piispa
Christian Alsted, nimityslistan lukeminen.
Varkeille omaa ohjelmaa tilaisuuden aikana.
20:30 iltapala ja saunat

8:00 aamupala
9:15 hiljaisuuden palvelus ja ehtoollinen
10:00–11:30 ohjelmaa varkeille
10:00–10:30 raamattutunti,
oikeiden motiivien löytäminen
muutokselle, Veli Loponen
11:00 kesäjuhlajumalanpalvelusradiointi,
saarna piirikunnanjohtaja Jori Brander,
musiikki houseband, johto Mika Partanen
12:00 lounas
13:30 kanavat: verkostot (Jukka Hiltunen),
pienryhmäesittely (Veli Loponen), kirjal

Sunnuntai 2.7.
8:00 aamupala
10:00 juhlajumalanpalvelus Ruokolahden
kirkossa, liturgina kirkkoherra Leena Haa
kana, saarna piispa Christian Alsted.
12:00 lounas ja lähtökahvit

Lastenohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin.
Konferenssin aikana on myös mahdol
lisuus hiljentymiseen, henkilökohtaiseen
rukoukseen ja sielunhoitoon.

Kristillinen neuvottelu
Kristillinen neuvottelu (Christian conferen
cing) on metodistinen termi, jolla tarkoi
tetaan jonkin asian yhteistä käsittelyä. Se
voidaan määrittää pyrkimykseksi yhteisym
märrykseen Jumalan avulla.
Kristillinen neuvottelu on keino etsiä
yhdessä Jumalan tahtoa ja pyrkiä kuuntele
maan hänen puhettaan meille. Se on myös
kasvamista yhdessä pyhyydessä. Se ei ole
niinkään tekemistä, vaan olemista.
Niinpä se on paljon enemmän asenne,
jota osoitamme toisia kohtaan, kuin jokin
erityinen tekniikka tai prosessi.
Pohjimmiltaan kristillinen neuvottelu
on armonväline. Aivan kuten, kun luem
me Raamattua tai rukoilemme, Jumala on

läsnä. Samalla tavoin Jumala on aina läsnä,
kun harjoitamme kristillistä neuvottelua.
Se voi toteutua kaikkialla, missä kristityt
harjoittavat uskoaan ja tahtovat päästä
yhteisymmärrykseen jossakin asiassa.
Wesleyn aikana kristillistä neuvottelua
hyödynnettiin enimmäkseen pienryhmissä,
missä ihmiset tunsivat toisensa. Kannat
taakin aina rukoilla, että Jumala kaikissa
tilanteissa vaikuttaisi niin, että tunnelma
olisi avoin, niin että jokainen osallistuja
uskaltaisi aidosti osallistua keskusteluun.
Kristillinen neuvottelu on osa metodis
tista perimää. Se on ollut keino löytää uusia
tapoja elää yhdessä kirkkona ja evankelioi
da. Tarkoitus ei ole, että kaikki ovat samaa
mieltä, vaan että kaikki ymmärtävät toisten
mielipiteet ja arvostavat niitä.

Hinnat
Lapset 0–4 vuotta ilmaiseksi.
Lapset 4–12 vuotta
torstai–sunnuntai 90 euroa
perjantai–sunnuntai 67 euroa
lauantai–sunnuntai 36 euroa
Lapset 12–15 vuotta
torstai–sunnuntai 125 euroa
perjantai–sunnuntai 94 euroa
lauantai–sunnuntai 50 euroa
Aikuiset
torstai–sunnuntai 200 euroa
perjantai–sunnuntai 150 euroa
lauantai–sunnuntai 80 euroa
Yksittäiset ateriat
Lapset alle 4 vuotta ilmaiseksi.
Lounas 4–12-vuotiaille 6,75 euroa,
12–15-vuotiaille 9,40 euroa, aikuiset 15
euroa.
Päivällinen 4–12-vuotiaille 6,75 euroa,
12–15-vuotiaille 9,40 euroa, aikuiset 15
euroa.

Aamupala 4–12-vuotiaille 4,50 euroa,
12–15-vuotiaille 6,25 euroa, aikuiset 10
euroa.
Iltapala 4–12-vuotiaille 4,50 euroa,
12–15-vuotiaille 6,25 euroa, aikuiset 10
euroa.
Kahvi ja kahvileipä 4–12-vuotiaille 2,25
euroa, 12–15-vuotiaille 3 euroa, aikuiset 5
euroa.
Majoitus on täysihoidolla ja se sisältää
liinavaatteet.
Mikäli haluaa saapua paikalle jo keski
viikkona, tulee lisämaksua yöpymisestä 28
euroa/2hh ja 42 euroa/1hh. Hinta sisältää
aamupalan torstaina.
Ilmoittautumiset 12.6. mennessä joko
nettisivuilla http://tiny.cc/ydptky tai puheli
mitse p. 044 258 2464 tai sähköpostilla
jaakkimatoimisto@seurakuntaopisto.fi.

Ohjeet saapumiseen:
Jaakkiman opiston osoite on Opistontie
21, 56100 Ruokolahti.
Saapuminen autolla: Imatralta päin
valtatie 6, josta käännös tielle 62 (Sa
vontie) ja siitä vasemmalle Opistontielle.
Mikkelistä tietä 62 Ruokolahdelle, jonka
jälkeen heti käännytään oikealle Opiston
tielle. Joensuusta valtatie 6:ta, josta kään
nös tielle 62 (Savontie) ja siitä käännös
vasemmalle Opistontielle. Savonlinnasta
tietä 14, josta käännytään tielle 6 oikealle,
käännös tielle 62 ja siitä käännös vasem
malle Opistontielle.

