
Samiska kyrkodagarna genom ungas ögon 

De femte Samiska kyrkodagarna ordnas 5-7.8.2022 i Enare med temat Helig Eld – Heligt Folk. Kyrkodagarna 

samlar ihop samer i alla åldrar till bl.a. seminarier, gudtjänster och att sjunga traditionella samiska psalmer 

tillsammans samt att träffa varandra. De unga har starkt varit med om att planera programmet för 

kyrkodagarna och deras program bjuder in unga från hela sameområdet. Ungdomskommittén, som utsetts 

av programkommittén för Samiska kyrkodagarna, ansvarar för planeringen av evenemanget för de unga. 

Ungdomarnas program börjar redan på torsdag eftermiddag 4.8.2022. Enligt ungdomshandledare i Enare 

församling Viivi Törmänen är en av programmets höjdpunkter utflykten till vildmarkskyrkan i Pielpajärvi. 

Där kommer man att hålla andakt, spela och tända en lägereld tillsammans. 

– Jag ser mycket fram emot det för där kommer natursambandet, historien och traditionerna samt 

andlighet fram när man vandrar till kyrkan genom skogen till den tradtionella platsen för en vinterby säger 

Viivi Törmänen. Enligt Törmänen har man velat satsa på en trevlig samvaro för ungdomarna på 

kyrkodagarna.  

 

Sáranne Näkkäläjärvi är hjälpledare i Enare församling och ser mycket fram emot kyrkodagarna. 

– Jag anser att programmet är väldigt bra och det är bra att det finns många alternativ, säger Saránne 

Näkkäläjärvi. 

Mässan planerar ungdomarna tillsammans 

De ungas mässa hålls lördagen 6.8 kl. 20.30 i kyrkodagarnas lavvo. För att planera mässan finns en egen 
workshop på lördagen kl. 11 där man tillsammans förbereder mässan. Svenska kyrkans präst Kim Rehnman 
bär huvudansvaret för planeringen av ungdomarnas mässa och den förverkligas tillsammans med de unga.   

Programmet för de unga finns på kyrkodagarnas webbplats, direkt länk till programmet finns här. 
Inkvartering för de unga har ordnats i ungdomscentrum Vasatokka där det också kommer att finnas ett 
avslappnat kvällskafé för att kunna umgås. Frågor om inkvartering hör av er till Ungdoms- och 
naturresecentrum Vasatokka, i Enare. 

Samiska kyrkodagarna är ett kyrkligt evenemang som ordnas vart fjärde år där det samiska gudtjänstlivet 

står i fokus. Gemensamma tradtioner att be och sjunga psalmer till exempel stärker och stödjer andliga 

sambandet mellan samerna. Programmet bjuder också konserter och kulturprogram, diskussioner och 

seminerier. Målet med evenemanget är att stärka och stödja samiska språkens ställning och befrämja deras 

användning i kyrkan.  

Ansvaret för arrangemanget av Samiska kyrkodagarna ligger hos delegationen för samarbetet i Finland, 

Samiska kyrkoråden i Norge och Sverige, Uleåborgs stift, Enare församling och Uleåborgs ortodoxa 

församling.  

Ytterligare information: 

Kyrkans sekreterare för samearbete Erva Niittyvuopio tfn 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi 

Viktiga länkar: (Källa: evl.fi) 
Evenemangets webbplats  

De ungas program, nuoraid prográmma / Ungdom / Youth – evl.fi 

Samiska kyrkodagarnas program 

Information om logimöjligheter  

Nya webbsidor för samearbetet inom den finska evangelisk-lutherska kyrkan: www.evl.fi/sapmi  
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