Jo vain, tule napapiirille!

ELÄMÄN LÄHTEELLÄ -KATULÄHETYKSEN VALTAKUNNALLISET KESÄPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 9-11.8.2019
Tervetuloa ensi kesänä Napapiirille! Keskiyön aurinko on jo elokuussa
ohi, mutta valoisaa kyllä riittää. Kokoonnumme Rovaniemen kirkkoon, jonka tunnetusti kauniilla alttarifreskolla Vapahtaja kutsuu elämässään väsyneitä ja rikkoutuneita elämän lähteelle. Tule samalla tutustumaan Lapin
porttiin, joka on Euroopan pinta-alaltaan suurin kaupunki ja seurakuntana
Suomen neljänneksi suurin.
Kesäpäivien tilaisuudet ovat Rovaniemen seurakunnan seurakuntakeskuksessa, Rauhankatu 70 sekä vieressä olevassa Rovaniemen kirkossa. Päivät
alkavat 9.8. toritapahtumalla ja soppatykkilounaalla perjantaina Lordin
aukiolla klo 12. Päivillä ovat mukana mm. vähän aikaa sitten kirjan ”Pelkkänä korvana” kirjoittanut hiippakuntasihteeri, pastori Jukka Jämsén, kirkkoherra Kari Yliräisänen, johtava diakoni Markku Kukkonen, erityisdiakoni
Antti Härö, katulähetystoimikunnasta pj. Sirpa Vanhahanni-Haji ja Pertti
Ahokas, Esko Palovaara, Jani ”Katupaimen” Liukkonen, Arto Pasanen, kappalainen Heini Kesti ja muusikot Saila Ruotsala (laulu, kitara, lyömäsoittimet) ja Lasse Heikkilä (kitara, lyömäsoittimet, ym.).
Olemme kysyneet erilaisia majoitusvaihtoehtoja päiville osallistujille. Saamamme tarjoukset löydät alempaa tai voit myös kysellä itse majoitusta
ennakkoon Airbnb-majoituksista ja muista hotelleista. Myös laadukas leirintäalue on kokouspaikkamme läheisyydessä.

Edullista majoitusta löytyy seurakunnan Norvajärven leirikeskuksesta,
joka on 22 kilometrin päässä kirkosta. Leirikeskuksessa on 4-hengen huoneita, yksi 6-hengen omakotitalo, hiekkaranta jolta löytyy kaksi saunaa.
Norvajärvelle ja takaisin järjestetään linja-autokuljetusta ennen ohjelmaa
ja ohjelman päättyessä. Majoitusvaraukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin
– Rovaniemellä on samaan aikaan muitakin isoja tapahtumia.
Rovaniemelle on hyvät liikenneyhteydet junalla ja lentokoneella. Kun ostat
hyvissä ajoin, saat lippuja edullisesti. Osallistumismaksut (sisältävät ohjelman ja ruokailut) pe-su 60 euroa, tai 20 euroa / päivä.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen juhlille sekä seurakunnan leirikeskukseen
majoittumisen osalta viimeistään 25.6.2019, erityisdiakoni Antti Härö, puh.
040-7687606 tai diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila Jäntti, puh.
040 583 0966. Rovaniemen seurakunta / diakoniatyö / katulähetys

MAJOITUSSMAHDOLLISUUKSIA:
1. SEURAKUNNAN LEIRIKESKUS NORVAJÄRVI sijaitsee n. 25 km(30
min.) keskustasta, järven rannalla. Majoittuminen 2-4 hengen huoneissa. Huoneissa wc ja suihku. Kyyditys juhlapaikan ja leirikeskuksen välillä kerran aamulla sekä illalla. 40,69 e/ hlö/vrk, sis. aamu- ja
iltapalat sekä saunomismahdollisuus. Liinavaatteet ja pyyhe 5
e/hlö. Varaukset ilmoittautumisen yhteydessä

2. SEURAKUNNAN LEIRIKESKUS NORVAJÄRVI – LOMAKOTI 6 hengelle
Norvajärven leirikeskuksen pihapiirissä. Siinä on kaksi makuuhuonetta ja olohuone. Majoittujat voivat osallistua leirikeskuksen aamu- ja iltapaloille sekä saunomiseen. 100 euroa/vrk + aamupala
7,98 e ja iltapala 7,41 e/hlö. Liinavaatteet ja pyyhe 5 e.
3. HOTELLI AAKENUS sijaitsee 1,6 km päässä rautatieasemalta ja 2,2
km seurakuntakeskukselta. Lisätietoja www.hotelliaakenus.net.
Majoitus 65e/1hh/yö, 75e/2hh/yö, sis. aamiainen, mahd. perhehuoneeseen. Tarjoushinnalla varatessa viite Suomen Katulähetysliitto ry:n kesäjuhlat. Hotelli Aakenus, Koskikatu 47, 96100 Rovaniemi, puh. +358 (0) 16 342 2051, hotelli.aakenus@co.inet.fi
4. ARCTIC CITY HOTELLI Rovaniemen ydinkeskustassa, noin 1,6 km

päässä rautatieasemalta ja noin 1 km seurakuntakeskukselta. Lisätietoja www.cityhotel.fi. Hinta 88,00 e/yö 1-2 hh, sis. aamiainen.
Huonevaraus koodilla: KATU19. Arctic City Hotel Rovaniemi, Pekankatu 9, 96200 Rovaniemi. Puh. 016 33 00 416, sales@cityhotel.fi.

5. SCANDIC POHJANHOVI 2,5 km päässä rautatieasemalta ja noin 1 km
päässä seurakuntakeskukselta. Lisätietoja https://www.scandichotels.fi ja
valitse hotelliksi Pohjanhovin. Alennusta päivän hinnasta oheista linkkiä
käyttämällä http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=FIARB tai soittamalla varauskeskukseen tai hotellin vastaanottoon kertoen alennuskoodin FIARB. Alennus koskee majoitusta ajalla 8-11.8.2019.

