
Rukoillaan yhdessä
Kanttorilassa 
käynnistyy 
rukousklinikka, 
Healing Room.
Jonna Niinikangas

ENSI tiistaina, 12. huhti-
kuuta aloittaa Muonios-
sa toimintansa Healing 
Room eli rukousklinikka. 
Siellä kanssaihmiset rukoi-
levat parantumisen puo-
lesta sitä pyytämään tule-
valle, esimerkiksi sairaalle 
tai henkisesti rikkinäiselle.

–Tai ei tarvitse olla sai-
ras, voi pyytää myös siu-
nausta ilman varsinaista 
syytä, toiminnassa muka-
va oleva Johanna Haapa-
la kertoo.

Hän löysi Healing room 
-toiminnan internetistä ja 
innostui, koska toimin-
ta on niin yksinkertaista 
ja toimintatavoiltaan rau-
hallista.

– Tavallinen ihminen 
rukoilee toisen tavalli-
sen ihmisen puolesta, ei-
kä siihen liity mitään yli-
määräistä.

Toiminta on vapaaeh-
toista, maksutonta ja luot-
tamuksellista. Kaikki mu-
kana olevat ovat sitoutu-
neet vaitioloon. Rukous-
klinikka on avoin kaikil-
le ja yhteiskristillistä. Ru-

koilijat ovat aina kristit-
tyjä, mutta voivat kuulua 
mihin kirkkoon hyvän-
sä. Rukoiltavan suhteen 
ei esitetä mitään vaati-
muksia tai edes kysymyk-
siä. Ei tarvitse siis kuulua 
kirkkoon, tai voi tunnus-
taa eri uskontoa.

Muoniossa järjestettiin 

syksyllä Healing Room 
-koulutus, johon osallis-
tui kolmekymmentä kun-
talaista, nyt koulutetuis-
ta 12 on nyt perustamas-
sa rukousklinikkaa Muo-
nioon. Näiden vapaaeh-
toisten voimin rukous-
klinikka on avoinna joka 
toinen tiistai huhtikuun ja 
toukokuun ajan illalla kel-

lo 18–20.
Muonion seurakunta ei 

ole mukana järjestämäs-
sä rukousklinikkaa mut-
ta antaa sille Kanttorilasta 
tilat toimia. Tunturipas-
tori Jukka Valkama ker-
too, että myös seurakun-
nalla on rukouspalvelua 
eri tapahtumien yhtey-
dessä. Healing Room -toi-

minta on kuitenkin ikään 
kuin päivittänyt rukousta 
ja tehnyt siitä helposti lä-
hestyttävämmän ja yhtei-
söllisemmän, mihin Suo-
messa on totuttu.

– Tämä on tavallisten 
ihmisten matalan kyn-
nyksen toimintaa. Tänne 
voi vain tulla pyytämään 
apua, hän sanoo.

Valkama on itse tutus-
tunut Healing Room -toi-
mintaan messuilla Ete-
lä-Suomessa. Hän tun-
tee saaneensa siitä paljon 
apua.

– Rukous on kantanut 
minua, ja siksi haluan ol-
la mahdollistamassa tätä 
toimintaa, Valkama ker-
too.
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Tervetuloa autettavaksi Kanttorilaan toivottavat 
tunturipastori Jukka Valkama ja Johanna Haapala.


