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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Piispaehdokkaita
arvioimaan

Jumala
kantaa
ONKO sinulla jokin Raamatun kohta tai virsi, joka
puhuttelee sinua erityisesti? Minulle tällainen
”voimalause” on virren 525
sanat Suurempi kuin oma
tahto, Kutsujan on laupeus.
Huomaan, että minulla
on monenlaisia odotuksia
oman tulevaisuuteni varalle. Niinhän monilla taitaa
olla?
TULEVAISUUDEN tavoitteita voi olla vaikkapa, mihin jatkaa peruskoulun jälkeen, tai mitä tehdä lukion
jälkeen, minkälaisia töitä
toivoisi saavan tehdä, missä
haluaisi asua ja mitä toiveita voikaan olla perheen,
harrastusten, hyvinvoinnin
ja arjen suhteen!
MINULLA on paljon haaveita ja odotuksia, mutta
voi olla, että läheskään
kaikki niistä eivät toteudu,
vaikka tekisin mitä niiden
saavuttamiseksi. Silloin
tästä virrestä voin löytää
lohdutusta. Suurempi kuin
oma tahto, Kutsujan on
laupeus. Jumala on luonut
minut ja Hän on kutsunut
minut opetuslapsekseen.
En voi tietää tulevaa, moni
asia on epävarmaa, mutta
Kutsujan laupeuteen saan
luottaa. Saan luottaa, että
Jumala näkee minut. Hän
on läsnä pettymysten hetkinäkin. Hän kannattelee,
vaikka siltä ei itsestä tuntuisi. Omat voimani eivät
aina riitä, mutta Kutsujan
laupeuteen, Jumalan rakkauteen saan luottaa.
TOIVON, että niin sinäkin
voit luottaa.
Tiina Eskelinen

OULUN hiippakunnan piispanvaalissa
on ehdolla kolme oppinutta teologia,
teol.lis. Jukka Hautala, teol.tri. Jukka
Keskitalo ja teol.tri. Niilo Pesonen.
Tulevan piispan valitsee 1126 äänioikeutettua, puolet pappeja, toinen puoli
maallikoita. He joutuvat arvioimaan
hakijoiden tiedot, taidot ja kyvyt piispan
virkaan liittyvien tehtävien näkökulmasta. Mitä he siis joutuvat arvioimaan?
Kirkkojärjestyksessä (18 luku) määritellään piispan viran tehtävät. Ensimmäisenä ja myös tärkeimpänä todetaan
kirkon ykseyden vaaliminen ja kirkon
toiminnan edistäminen hiippakunnassa
ja koko kirkossa. Ykseyden tärkeys korostuu siinä, että se oli myös Jeesuksen
jäähyväisrukouksen ydin.
Yhteyden ja ykseyden vaaliminen
tulee olemaan erinomaisen vaativa tehtävä. Myös kirkossa, kuten yhteiskunnassakin, on vahvaa vastakkainasettelua
konservatiivien ja liberaalien kesken.
Kirkossa se konkretisoituu ennen kaikkea avioliittokäsityksessä. Myös Oulun
hiippakunnassa tilanne näkyy, joskaan
ei niin vahvana kuin Etelä-Suomessa.
Toki ykseyden kysymyksiin liittyy moni
muukin asia kuin avioliittokysymys.
Ykseyden vaalimisen vaativuutta jo
tuossa yksittäisessä asiassa kuvaa se, että
joissakin kirkkokunnissa maailmalla on
tapahtunut jakaantumista uuden avioliittokäsityksen seurauksena.
Oulun piispa, kuin myös muut piispat
tulevat olemaan puun ja kuoren välissä,
kun he jatkavat työtä yhteisen ratkaisun löytämiseksi. Ratkaisun, jossa on
säilytettävä kirkollinen yhteys ja ykseys,
otettava vakavasti moderni tieteellinen
tieto, löydettävä asiaan yhteinen kokonaistulkinta uskon perusdokumentista
Raamatusta, huomioitava vuosituhantinen perinne sekä kansainväliset ekumeeniset yhteydet. Kuka Oulun piispana
pääseekin asiaa työstämään, hänelle
suotakoon kärsivällisyyden sävyttämää
rakentavaa harkintakykyä ja viisautta
sekä halua pitää kaikki mukana.
Piispalta myös edellytetään selkeää
näkemystä kirkon tehtävästä maailmassa

”

Piispalla on oltava
teologista ja
yhteiskunnallista
näkemyksellisyyttä,
verkostoja sekä
rohkeaa ja vahvaa
mediaosaamista
kirkkomme tunnustuskirjojen määrittelemin suuntaviivoin. Se sanoitetaan
kirkkojärjestyksen maininnassa piispan
valvontatehtävästä, että ”kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan uskollisesti kirkon tunnustuksen … mukaan.”
Augsburgin tunnustuksessa todetaan:
”Kirkon virka on evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen
virka.” Piispalta siis edellytetään selkeää
missionaarista näkyä ja aikaan liittyvää
sanoitusta kirkon perustehtävästä ja
evankeliumin tulkinnasta.
Oulun hiippakunnassa on 60 seurakuntaa, joiden pappien työtä piispan tulee
tukea, ohjata ja valvoa. Lisäksi piispan
kuuluu valvoa pappien ja seurakuntien
muidenkin työntekijöiden kristillisen
elämän nuhteettomuutta.
Piispalta esipaimenena odotetaan siis
kykyä ja taitoa olla kuuntelija, sielunhoitaja, rohkaisija, innostaja, kannustaja,
ja tarvittaessa myös kristillisen opin ja
etiikan tulkitsija ja linjanvetäjä.
Piispan on myös edistettävä hyvää
työyhteyttä seurakunnissa ja tuettava
seurakuntien yhteistyötä sekä niiden

VIIKON SANA |
Keskikesän
juhlan aikaan
Minä riemuitsen Herrasta,
minä iloitsen Jumalastani!
Hän pukee minun ylleni pelastuksen
vaatteet, hän kietoo minut vanhurskauden viittaan,
niin että olen kuin sulhanen,
joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen, tai kuin morsian,
joka koristautuu kauneimpiinsa.
Ja niin kuin maa työntää versoa,
niin kuin puutarha saa kylvetyn
siemenen kasvamaan, niin Herra,
minun Jumalani, saa vanhurskauden
versomaan,ja ylistys kohoaa kaikkien
kansojen kuultavaksi.
Jes. 61:10–11

talouden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoitamista.
Tällaiset asiat edellyttävät piispalta ruohonjuuritason seurakuntatyön,
erilaisten työyhteisöjen dynamiikan ja
seurakuntien talouden tuntemusta sekä
näkemystä kehittämisestä. Lähtökohtaisia valmiuksia tehtävän hoitamiseen
antaa kokemus seurakuntapapin ja kirkkoherran työstä.
Piispa on kirkon ääni julkisuuteen. Hän
käyttää puheenvuoroja tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Hänen odotetaan
ottavan ennakoivasti kantaa tärkeisiin
yhteiskunnallisiin asioihin sekä kirkon ja
yhteiskunnan välisiin asiakysymyksiin.
Piispan odotetaan osallistuvan aktiivisesti tärkeisiin keskustelufoorumeihin.
Piispalla on siis oltava teologista ja
yhteiskunnallista näkemyksellisyyttä,
verkostoja sekä rohkeaa ja vahvaa mediaosaamista. Myös lyhyellä varotusajalla.
Piispan virkatehtävien luonnollinen
osa on myös ekumenia, kirkkokuntien
välinen yhteydenpito ja yhteistyö. Pohjoisimmassa hiippakunnassa on korostunut yhteys toiseen kansankirkkoon sekä
Barentsin alueen kirkkojen, Arkangelin,
Muurmanskin ja Petroskoin hiippakuntien sekä Inkerin kirkon yhteydet. Ystävyyshiippakunta löytyy Tansaniasta asti.
Ekumeeninen tietämys ja asennoituminen, laajat verkostot sekä kokemus
antavat hyviä eväitä tehdä myös tätä
viran sarkaa.
Piispan on osattava myös hallintotyöskentely siinä missä hänen on hallittava
myös teologinen analysointi ja suunnan
näyttäminen papistolle ja seurakunnille.
Piispa on juridisen hallintoyksikön, tuomiokapitulin puheenjohtaja ja viraston
johtaja. Tämän lisäksi piispa osallistuu
kirkon yhteisen hallinnon hoitamiseen
kirkollis- ja piispainkokouksessa sekä
kirkon keskushallinnon työskentelyssä.
Tehtävässä ymmärrettävästi auttaa pitkä
ja monipuolinen kokemus kirkollisesta
hallinnosta.
Toivomuksena voi vielä esittää, että
piispaa voi helposti lähestyä ja että hänen tavoitettavuutensa on toimiva.

Pääskysestä
ei päivääkään

Rukous
Jumala,
nykyisyys täyttää ajatuksemme
kiinnostavilla ja ahdistavilla
asioilla.
Tulevaisuuteen, valtakuntasi juhlaan,
emme edes ymmärrä kaivata.
Havahduta meidät tajuamaan,
että tulevaisuus on jo läsnä
kaikissa ratkaisuissamme.
Auta näkemään, että sinä luot uutta.
Auta kuulemaan, kun kutsut meitä.
Auta liikkeelle sinun tulevaisuuttasi
kohti.
Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen
nimessä.
Aamen

KIITOS, että avasit juhannuksen

Pääskyn ja viivyt hetken sen parissa!
Vaikka lehti ilmestyykin alkukesästä, juhannuksen alla, siinä on koostettu
tapahtumia koko kesän ajalta. Kirkonmäellä tapahtuu erityisesti keskiviikkoisin. Kesävieraiden kanssa voi piipahtaa
Musiikkivartissa. Se on elävän musiikin
tuokio kirkossa kesäkeskiviikkona klo
13, toteuttajina kirkkomuusikot. Elävä
musiikki yhdistettynä kirkon rauhalliseen
miljööseen tuo kesäpäivääsi aivan erityisen hetken.
Kirkossa vietetään arki-illan ehtoollista
ympäri vuoden keskiviikkoisin klo 18.
Kesäkeskiviikko kutsuu sinut myös Ilta
Kirkkolammella –tapahtumiin, jossa on
monipuolista ohjelmaa kello 18.45.
Lämmintä ja virkistävää kesää sinulle,
Pääskyn lukija!
Pääskyn toimitus
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Yhteisvastuukiitos
Tämänkin kevään Yhteisvastuukeräykseen osallistui suuri joukko niin
talkoolaisia kuin lahjoittajia.
Yhdessä keräsimme Rovaniemen seurakunnassa
17 965,52 euroa.
Sydämellinen KIITOS Sinulle
osoittamastasi lähimmäisenrakkaudesta ja osallistumisestasi Yhteisvastuukeräykseen 2018.
Sinun avullasi Suomessa autetaan ihmisiä,
joille arkipäivän ruokamenot ovat kohtuuttoman suuret. 20 prosenttia keräystuotosta jää
Rovaniemen seurakunnalle, jolla avustetaan
diakoniatyön kautta oman alueen vähävaraisia ihmisiä. Kirkon Ulkomaanapu voi taas
maailman katastrofialueilla olla turvaamassa
ravintoa köyhyydessä eläville ihmisille.
Tavataan taas ensi vuonna hyvän työn
merkeissä!
Jumalan siunausta jokaiseen päivääsi.

Kirkkokahvit
kesätauolla
ROVANIEMEN kirkon sunnuntaisten messujen jälkeen vietettävät kirkkokahvihetket
ovat kesätauolla kesä- ja heinäkuun.
Elokuun messujen jälkeen kirkkokahvit
ovat tarjolla seurakuntakodilla, syyskuussa
palataan kahvittelemaan kirkon kryptaan.

Tietosuojasta Rovaniemen
seurakunnassa

Anni on yksi Rovaniemen kirkon viidestä oppaasta tänä kesänä. Kirkossa kävijät hakevat oppaalta vastauksia mitä
erilaisimpiin kysymyksiin.

Opas auttaa kirkossa kävijää
KÄYNTI kirkossa on samalla matka
uskonnon, historian ja taiteen maailmaan.
Myös Rovaniemen kirkossa kävijä
saa vierailustaan enemmän irti
kääntymällä asiantuntevien oppaiden
puoleen.
Käydessäni alkukesästä kirkossa
sain avukseni oppaista kaksi, Anni
Jääskeläisen ja Matleena Kerolan.
Heidän lisäkseen kesän aikana kirkossa palvelee neljä muuta opasta.
Oppaat auttavat kävijää mitä erilaisimmissa kysymyksissä.
– Aika paljon englannin kieltä tulee
käytettyä ulkomaisten matkailijoiden
kanssa. Jos matkailija ei ymmärrä
englantia, niin onneksi on saatavilla
myös kirkon esittelylehtisiä 14:llä eri

kielellä, Matleena kertoo.
– Kävijöitä kiinnostaa myös historia, sotahistoriastakin tulee kysymyksiä. Samoin uskonto ja taide herättävät mielenkiintoa.

KESÄN aikana oppailta voi kysyä
mitä vain kirkkoa koskevaa asiaa.
– Tietenkään kaikkea emme tiedä,
mutta tarvittaessa haemme tietoa
myös kirkon historiasta kertovasta
kirjasta. Sitäkin on tullut jo selailtua,
Matleena toteaa.
Anni kertoo, että kävijöitä kiinnostaa myös Suomen muinaisusko
ja millaista kulttuuria on ollut ennen
kristinuskon tuloa.
– Myös roomalaiskatolisen kristillisyyden ja luterilaisen kristillisyyden

eroavaisuudet herättävät mielenkiintoa.
Monipuolisen opastuskierroksen
päätteeksi Anni esittelee kirkkoa vielä
urkuparvelta.
– Ylempää katsottuna kirkko
näyttää huomattavasti avarammalta.
Myös katon puurakenteet näkyvät
aivan eri tavalla. Kirkko näyttäytyy
parvelta lämpimänä, luokseen vetävänä ja kotoisana.
Rovaniemen kirkko on avoinna
joka päivä kello 9–21 aina sunnuntaihin 2.9. saakka. Kirkossa voi käydä
hiljentymässä tai katsomassa kaikessa
rauhassa kirkon taideteoksia. Paikalla
on myös kirkon opas, joka voi kertoa
lisätietoa kirkosta ja sen taiteesta.
Pasi Kokko

Rauhan Sanan Suvijuhlat Pellossa 20.–22.7.
teemalla ”Totuuden Henki-Sanningens Ande”
JUHLIEN aloitus tapahtuu jo torstaina 19.7. Sieppijärvellä järjestettävällä Laestadius-polulla Maitojyväsiä
-tapahtumalla. Lähtö on klo 12 Sieppijärven kirkolta,
paluu noin klo 16. Luvassa on Laavukirkossa ja Renginkodassa ajatuksia prowastin saarnoista ja kirjoituksista.
Perjantaina 20.7. klo 10 Pellon Rohkihallissa seminaari: Pajalassa ja Köngäksellä: Prowastin perintö. Klo
17 Suvijuhlien avaus Pellon Rohkihallissa. Lauantaina
21.7. ohjelma alkaa Rohkihallissa klo 9 aamun sanalla,
Vesa-Pekka ja Marja-Liisa Koivuranta.
Sunnuntai 22.7. alkaa jumalanpalveluksella Turtolan
kirkossa klo 10.
TARKKA JUHLAOHJELMA löytyy osoitteesta
www.suvijuhlat.fiJuhlien ohjelma on kuultavissa
nettiradion kautta lyrs.fi/seuraradio
Rauhan Sanan Suvijuhlat ovat kaksikieliset, yleensä kaikki puheet tulkataan.

SUOMEN evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat tallentavat jäsenistään tarpeellisia tietoja kirkon jäsenrekisteriin. Tietoja
käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi.
Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä
niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei
siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.
Jäsentietojärjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Rovaniemen seurakunnan
ilmoitustaululla ja seurakunnan verkkosivuilla. Tämä henkilötietovelvoite perustuu henkilötietolakiin ja EU tietosuoja-asetukseen.
www.rovaniemenseurakunta.fi/tietosuoja

Ilmoittautuminen vuoden
2019 rippikouluihin
Ilmoittautuminen on auki seurakunnan
nettisivuilla 31.7.2018 asti!
Kaikki edellä mainitun ajan sisällä ilmoittautuneet ovat samassa asemassa rippikouluryhmiä muodostettaessa.
Ryhmät tehdään ilmoitusajan päättymisen
jälkeen ja ilmoitetaan nuoren sekä 1. huoltajan sähköpostiin 31.8.2018 mennessä.
Lisätietoja osoitteesta rovaniemenseurakunta.fi sekä nuorisihteeri Juho Rinteeltä numerosta 040 3582135

Virkavalintoja
seurakunnassa
Rauhan Sanan Suvijuhlat
Pellossa 20.–22.7.2018

KIRKKONEUVOSTO valitsi nuorisosihteerin virkaan nuorisotyönohjaaja, taiteen
maisteri Merita Orell-Kiviniemen.
Kirkkoneuvosto valitsi Rovaniemen seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan musiikin maisteri
Joona Sarasteen, varalle Timo Perkkiön.
Kirkkovaltuusto valitsi yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virkaan Heini Kestin.
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HENKILÖ| Arja Leppäniemi-Kettunen, kristitty matkailuyrittäjä
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

HARRIET URPONEN

Marjetanpäivä 22.7.
MARJETAN sunnuntai on vanhastaan ollut
rovaniemeläisten kirkkopyhä. Ensimmäisen
Marjetanpäivän juhlan kotiseutuyhdistys
Totto järjesti 20.2.1952 Lapin lääninhallituksen juhlasalissa, ja sen jälkeen pitäjänpäivää on vietetty joka vuosi, vuodesta 1957
alkaen Pöykkölässä ulkoilmajuhlana.
Juhlan päärunko on samanlainen. Yhteinen
aloitus, VPK:n soittokunta, arvokas juhlapuhe, perinteiset yhteislaulut, joista viimeisenä
kajautetaan Maakuntalaulu. Perinteisiin kuuluu sekin, että juontaja pyytää terveselkäisiä
juhlavieraita kantamaan istumalankut takaisin navetassa sijaitsevaan tapuliin. Ohjelman
vaihtuvaan osaan suunnitellaan kuitenkin
aina jotain uutta.
Ote Kaarlo Alaojan kirjoittamasta
kotiseutuyhdistys Totton julkaisusta.

Marjetanpäivän messu Rovaniemen
kirkossa su 22.7. klo 10, Marjetanjuhla
Pöykkölän kotiseutumuseossa klo 13.
Juhlapuhujana ministeri Raimo Sailas.

Arja Leppäniemi-Kettunen järjestää matkaa Hengen Uudistus Kirkossamme ry:n
kesäjuhlille Turkuun.
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Rukoilen jokaisen
asiakkaani puolesta
Somosen kirkko
SOMOSEN LUONTOKIRKKO sijaitsee
Oikaraisen kylän läheisyydessä Permantokosken tien varressa. Isot kivilohkareet
muodostavat kauniin kokonaisuuden, joka
muotoutuu luonnon kirkkosaliksi puuristin
ja istuinlankkujen avulla. Kokonaisuuteen
on rakennettu myös pieni kellotorni.
LUONTOKIRKOSSA järjestetään kesän
aikana Kauneimmat suvilaulut-tilaisuus
sunnuntaina 24.6. kello 13, laulattajana
toimii Tiina Eskelinen.
Heinäkuussa 22.7. kello 11 vuorossa on
Marjetanpäivän metsäkirkko, jonka toimittaa
Elina Rask-Litendahl.

”
Meidän tulee rohkeasti
kulkea kohti sitä päämäärää,
joka on Herramme tahto.
Piispa Samuel Salmi
kirkolliskokouksen päätössaarnassaan

Rovaniemen matkailuyritysten joukosta erottuu Ounasvaaran kupeessa sijaitseva Bed & Breakfast Aaria.
Sen yrittäjä Arja Leppäniemi-Kettunen päätyi uralleen
ilman nuoruuden haaveita omasta majatalosta. Yksi
hänen poikansa kanssa tekemä matka Torontoon osoittautui käänteentekeväksi yrittäjyyden tiellä.
– Lähdimme käymään Ottawassa, josta serkkutyttö oli
varannut meille Bed & Breakfast majoituksen. 120-vuotiaan talon ikkunat olivat osittain pahveilla paikattu,
keltaiset verhot läplättivät tuulessa. Tunnelma oli niin
kuin lännen elokuvassa, Arja muistelee.
Heidän sieltä lähtiessään serkkutyttö oli huumorilla ehdottanut, että Arja muuttaisi Kanadaan ja alkaisi pyörittää
tuota majataloa. Arja muistutti, että hänen pitäisi ensin
myydä oma talonsa Rovaniemeltä.
– Talosihan on niin hyvällä paikalla, että siinä olisi hyvä
harjoitella ensin, tuumasi serkkutyttö.

Merkittävä rukous
Vasta myöhemmin Arja muisti rukouksen jo paljon
ennen Toronton matkaa. Hän toimi tuolloin kotitalousopettajana ja rukoili päivittäin ihan tavallisia asioita.
– Sain rukouksessa aivan kirkkaan ajatuksen siitä, että
nainen tulee antamaan minulle uuden työn. Niinhän
lopulta kävi, Arja pohtii.
Ensin Arja ryhtyi pitämään asiakkaita omassa talossaan.
Pojat laittoivat kyltit tien reunaan ja ensimmäiset asiakkaat tulivat sisään samana iltana.
– Muistini mukaan he olivat italialaisia moottoripyöräilijöitä. Tuli sellainen tunne, että apua! Mitä minä nyt teen?
Mutta siitä se sitten lähti. Sittemmin oman talon kylkeen
on tehty laajennus.
Jäätyään eläkkeelle, ryhtyi Arja päätoimiseksi yrittäjäksi. Arki rullaa mukavassa rytmissä. Tunteja ei lasketa, sillä
työ on elämäntapa.
– Aamu alkaa varttia vaille kuusi. Asiakkaiden syötyä
aamiaisen, he lähtevät, kuka minnekin. Päivä täyttyy
monenlaisesta työstä. Illalla olen käytettävissä asiakkaita
varten, autan heitä kaikessa, missä voin.

Kristillinen arvopohja
Tullessaan Aariaan asiakas saa hyvin henkilökohtaista
palvelua.

– Hän kuuluu tähän taloon. Hän ei ole vain matkailija,
vaan osa tärkeämpää tarinaa. Moni asiakas onkin sanonut,
että he ovat jo hotellien puurot maistaneet.
Aamiaissaliin istuessaan matkamiestä tervehtii taulu,
jossa Jeesus tyynnyttää myrskyn. Kuvainnollisesti ihmisen mielessä voi olla vaikka minkälainen myllerrys, mutta
Aariassa on rauhallista. Kristitty arvopohja näkyy myös
niin, että Arja rukoilee asiakkaiden puolesta.
– Ei me täällä yksin eletä, Kristus on joka paikassa ja hän
näkee jokaisen.
Joskus asiakas on sanonut kokeneensa johdatusta tullessaan Aariaan ja kun asiakas lähtee, Arja saattaa sanoa:
Herra matkaasi! Samalla hän toivottaa Jumalan siunausta.
– Asiakkaat eivät sitä ole ihmetelleet. Päinvastoin, he
ovat kiittäneet. Tuo siunaus heidän elämässään kantaa,
olen välittämässä Jumalan rakkautta, Arja sanoo.

Asiakkaista ystäviä
Aarian myötä Arja on tutustunut uskomattoman ihaniin
ihmisiin. Majatalo on myös kirjaimellisesti vienyt häntä
moniin maihin.
– Koska ihmiset ovat niin kuin kotonaan, kontakti heihin tulee hyvin läheiseksi.
Arja miettii hymyillen, mitä loma hänelle merkitsee.
Tätä nykyä hän on itse osa monen ihmisen lomaa.
– Aiemmin työelämässä aina odotin lomaa. Nyt en enää
odota sitä, vaan elän tätä päivää.
Tämän kesän suunnitelmissa ei ole mitään ihmeellistä.
– Olen vain tässä, asiakkaiden kanssa. Lapsenlapset, 6- ja
3-vuotiaat pojat pyörähtävät ilahduttamassa minua harva
se ilta. Poikani puolisoineen alkaa rakentamaan taloa
tien toiselle puolelle, sitäkin projektia on mielenkiintoista
seurata.
Mutta yksi kotimaan reissu Arjalla on kalenterissa.
– Järjestän matkaa Turkuun Hengen Uudistus Kirkossamme ry:n kesäjuhlaan elokuussa. Luvassa on varmasti
antoisa matka, paljon mielenkiintoista, hengellistä sisältöä, musiikkia ja rukousta. Majoitumme perillä Cumulus
–hotellissa, mukaan mahtuu vielä, Arja vinkkaa.
Arjan sydämelle nousee tervehdys Pääskyn lukijoille.
– Oikein lämmintä, hyvää ja siunattua kesää kaikille.
Uskokaa Jumalaan, koska se kantaa. Siihen kannattaa
luottaa. Niinhän he luottavat pikkulinnutkin!
Harriet Urponen
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KARI YLIRÄISÄNEN
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Niilo Pesonen (vas.) Jukka Keskitalo ja Jukka Hautala ovat ehdolla Oulun hiippakunnan piispaksi.

Kutsu kultakonﬁrmaatioon
26.8.

Piispaehdokkaat
kohtasivat vaalipaneelissa
Oulun hiippakunnan piispanvaalissa ovat ehdokkaina Raudaskylän
Kristillisen Opiston rehtori, TL
Jukka Hautala, Kirkkohallituksen
kansliapäällikkö, TT Jukka Keskitalo sekä Oulun Tuiran seurakunnan
kirkkoherra, TT Niilo Pesonen.
Ehdokkaat kohtasivat 15.6. Rovaniemellä vaalipaneelissa, jossa heitä
haastattelivat Lapin Kansan toimittaja Tiia Haapakangas ja hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen. Esille
nousivat piispan virkaan ja kirkon
ajankohtaisiin teemoihin liittyvät
asiat sekä ehdokkaiden teologinen
ajattelu ja hengelliset näkemykset.
Paneelin alkuun kerrattiin se, mitä
piispan tehtäviin tällä maantieteellisestikin laajalla alueella kuuluu.
Tehtävä on hyvin monitasoinen, sitä
tehdään paitsi seurakunnissa, myös
tuomiokapitulissa, kokonaiskirkon
tasolla ja yleisemmin yhteiskunnassa.

Motivoituneita
ehdokkaita
Rentouttavan alkulämmittelyn jälkeen päästiin kuulemaan, millaisia
piispoja heistä tulisi.
Keskitalo korosti, että johtajan
tehtävä on pitää lauma koossa.
– Piispa on palveluammatissa.
Nyt tarvitaan piispaa, joka sitoutuu
seurakuntien arkeen. Johtajan täytyy
rohjeta tehdä päätöksiä tarvittaessa,
Keskitalo sanoi.
Hautala näki tärkeäksi, että
työyhteisössä on oltava oikeudenmukainen ja kunnioitettava ihmisiä
avoimesti ja tasapuolisesti.
– Läpinäkyvyys on tärkeää ja se,
että saa aikaan päätöksiä. Johtajalla
pitää olla näky suunnasta, Hautala
sanoi.
Pesonen sanoi johtamisen olevan
kahden asian välillä tasapainoilua.
– Johtaminen on sitä, että kaikki
on mukana ja asiat tehdään yhdessä.
Johtamista tehdään yhdessä seurakuntien luottamushenkilöiden ja
seurakuntien henkilöstön kanssa.

Demokraattisuus korostuu silloin
kun on hankala tilanne.

Eri mieltä
avioliittokysymyksestä
Avioliittokysymys jakaa mielipiteitä kirkossa. Sukupuolineutraalia
avioliittoa kannattaa Hautala, jonka
mukaan seurakunnilta puuttuu foorumit keskustella vaikeista asioista.
– Virtahepo on olohuoneessa, mutta siitä ei puhuta. Olen ollut kirkolliskokouksessa tekemässä aiheesta aloitetta, että samaa sukupuolta olevat
voisivat tulla kirkossa vihityksi.
Pesosen mukaan suvaitsevaisuus ei
riitä, vaan pitäisi olla myös kunnioitus ihmisen vakaumusta kohtaan.
– Konkreettisesti voidaan tehdä
niin että pidetään kiinni kirkon
kannasta, mutta annetaan omantunnonvapaus papille valita, vihkiikö
hän vai ei.
Keskitalo on pahoillaan, että avioliittokysymys on aiheuttanut haavan,
joka vie energiaa. Piispan tehtävä
olisi yrittää koota eri tavoin ajattelevia ihmisiä yhteen.
– Avioliitto on miehen ja naisen
välinen asia, mutta olen todella sitoutunut miettimään ratkaisuja tähän
erimielisyyteen.

Oletko valmis?

kon viestijöiden kesken sekä paikallisia medioita, joiden kanssa tavataan
säännöllisesti ja tuodaan kirkollista
viestiä esiin.
Keskitalo katsoo asiaa laajemmin ja
kuvasi viestintäkumppaneiksi myös
jokaisen seurakuntalaisen.
– Kaikki vievät viestiä kirkosta.
Viestintä on tärkeä osa kirkon työtä ja
sitä kannattaa miettiä myös tulevaisuudessa. Olisin hyvin aktiivinen
tiedotusvälineiden suuntaan.
Ehdokkaiden mukaan kirkon pitää
viestiä hyvin erityisesti siitä, mitä
hyvää kirkko tekee.
– Diakoniatyö on kirkon perustehtävä, kirkkona olemme heikoimpien
puolella. Pesonen korosti.
– Diakoniatyö on kirkon uskottavuuden kannalta tärkeää. Siihen
voi kuulua ruokakassikin, mutta on
tärkeää, että ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti, Keskitalo painotti.
– Kaikki kristityt ihmiset toimivat
kirkon mandaatilla, teemme päätöksiä myös kristittyinä muuallakin
yhteiskunnassa, Hautala muistutti.
Piispanvaali käydään 15.8. Joku
ehdokkaista on Oulun hiippakunnan
tuleva piispa.
Harriet Urponen
Kaikki piispanvaalikiertueen paikkakuntien
tilaisuudet on nähtävillä osoitteessa www.
oulunhiippakunta.evl.fi/tallenteet

Piispa viestijänä
Piispan roolissa yhteiskunnallisena
keskustelijana korostuu viestintä.
Kaikki ehdokkaat näkivät tärkeäksi sen, että viestinnän tulee olla
proaktiivista ja että siinä tulee
huomioida paikalliset mediat.
Kaikki toimisivat myös aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa.
– Uskottava viestintä vaatii viestintästrategian. Kirkolla on omat
viestintäkanavat, jotka pitäisi yhä
enemmän saada mukaan hiippakunnalliseen viestintään, Hautala
korosti.
Pesonen korosti kumppaneiden
merkitystä tuomiokapitulissa ja kir-

Miten piispa
valitaan?
Piispanvaalin ensimmäinen
äänestyskierros käydään 15.8.
Oulun piispanvaalissa
äänioikeutettuja on kaikkiaan
noin 1130, puolet maallikoita ja
puolet pappeja.
Jos kukaan ehdokkaista ei saa
puolta annetuista äänistä,
käydään toinen kierros 3.9.

ELOKUUN viimeinen sunnuntai on ”kullan
kallis”. Sitä se on erityisesti Teille, jotka
konfi rmoitiin 50 vuotta sitten. Askel on
ehkä lyhentynyt, mutta päässä on aimo
annos elämän kokemusta. Sitä jaamme yhdessä Rovaniemellä ja samalla herkistämme
muistiamme, tunnenko vielä rippikoulukaverini. Monenlaista funtsaamista riittää
jokaisella.
Kirkkoherra Kari Yliräisänen on innolla
valmistellut vuonna 1968 konfirmoitujen
juhlaa. Sen ajan rippikouluopettajista mukana ovat ainakin Ilmo Pulkamo ja Paavo
Korteniemi. Messun ja juhlan suorittajina
ovat kultakonfirmoidut. Heille on merkittävä
edelleen virsi ”Suo, Jeesus, rakkaani, mun
pitää liittoni”. Viisitoista vuotisina sanottiin
”tahdon”, lupauksen sanaan on yhä hyvä
yhtyä.
MESSUSSA kello 10 saarnaa kultakonfi rmoitava Miikka Ruokanen, joka siirtyy
eläkkeelle Helsingin professorin virasta.
Hän jatkaa syyskuussa teologien kouluttamista Kiinassa. Siellä ikä ei ole rasite, sillä
vanhempien kunnioitus on arvossa. Mauri
Miettunen antaa kirkkomuusikkona rippikoulukavereittensa kanssa aidon kuvan
silloisesta nuorten musiikista.
JUHLAN puheenvuoroissa tutkaillaan,
mitä eväitä kotiseurakunta on antanut erilaisiin tehtäviin yhteiskunnassa ja kirkossa.
Eräs heistä on kolminaisuudenpäivänä 1968
konfi rmoitu kaupunginjohtaja Esko Lotvonen. Seurakunta on antanut myös kantavat
siivet. Liisa Alanne ja Pertti Selkälä ovat
palvelleet kaukaisia lähimmäisiä. Sittemmin he ovat kokemuksensa antaneet omalle
Rovaniemelle.
ILMOITTAUTUMINEN. Tarjoiluun varautumisen vuoksi kultakonfi rmoitavien tulee
ilmoittautua 16.8. mennessä Rovaniemen
seurakunnan keskukseen arkisin klo 8-15
puh. 016 33 55 11 tai rovaniemi.seurakunta@
evl.fi.
Toivotan kaikille siunattua suven suloisuutta, jännittävää kultakonfirmaation odotusta ja jälleennäkemisen riemua!
Paavo Korteniemi
nuorisopappi 1968
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NÄKÖKULMA KOTISEURAKUNTAAN |
KUVAT HARRIET URPONEN

Oli tärkeää saada touhuta yhdessä Kummin kaa –päivässä. Pieni kummityttö seisoi hievahtamatta paikoillaan, kun kummitäti maalasi hänen kättään peitevärillä.

Kummitäti Kaisa Lakkala:

KUMMINA RIITÄN JUURI
SELLAISENA KUIN OLEN
Kummijärjestelmän
arvellaan syntyneen
jo toisella vuosisadalla jKr. Ennen kummi
vastasi kastetilaisuudessa kastajan kysymyksiin lapsen puolesta ja toimi kasteen
todistajana.
Nykyään kummin tehtävänä on tukea
vanhempia lapsen kasvatuksessa, erityisesti kristillisessä kasvatuksessa. Tässä
kummia auttaa seurakunta.
Rovaniemen seurakunta järjesti Ounasvaaran kappelilla Kummin kaa –kirkkohet-

ken. Tilaisuudessa oli pieni perhemessu
ja sinne kutsuttiin erityisesti kummeina
toimivia henkilöitä joko kummilasten
kanssa tai ilman. Messun jälkeen nautittiin
yhteinen ateria ja touhuttiin toimintarasteilla.
– Olin kiitollinen, että yksi kummilapsistani pääsi osallistumaan päivään, Kaisa
Lakkala kertoo.
Yksi päivän kohokohdista oli se, kun
Kaisa maalasi pienen Elisabetin käden peitevärillä ja sitten painettiin kangaskassit,
johon tuli sekä kummitädin että lapsen
käden jälki.
– Rukoukset kummilasten ja kummien
puolesta koskettivat myös. Oli tärkeää,
että rukoiltiin myös niiden kummilasten
ja –vanhempien puolesta, jotka eivät päässeet paikalle.

Läsnäolo tärkeintä
Kaisa muistaa hyvin sen, kun hänestä

tuli ensimmäisen kerran kummi. Oli
hänen ensimmäinen opiskeluvuotensa,
vuosi 1993.
– Jo tuolloin ajattelin, että kummius
on minulle tärkeä luottamustehtävä. Saa
aikuisena ihmisenä olla läsnä kummilapsen elämässä. Näin on ollut jokaisen
kummilapsen kohdalla, minulla on niitä
useampia.
Kaisa on aina kokenut tärkeänä sen, että
hän on saanut rukoilla lapsen puolesta ja
tuoda hänet Jumalan siunattavaksi.
– Haluaisin myös olla lapselle tärkeä
aikuinen, sellainen, johon voisi luottaa
ja jonka kanssa voi jutella mistä tahansa,
vaikeistakin asioista.
Kummin rooli on saanut uutta syvyyttä
sen myötä, kun Kaisasta itsestä tuli äiti.
– On tärkeää, että lähipiirissä on muita
aikuisia, joiden kanssa voi keskustella
syvällisemmin omasta lapsesta. Ihana
ajatella, että toinen aikuinen on kiinnostunut juuri minun lapsestani. Minulla on
erityinen suhde lasteni kummeihin.

Johdatus mukana
Siitä ei ole kauan, kun Kaisa siunasi
kummina Elisabetin elämää hänen
kastejuhlassaan. Tämän kummiuden
taustalla on aivan erityinen tarina.
– Koen vahvaa johdatusta tähän
kummiuteen. Emme tunteneet perheen
kanssa vielä kovin hyvin toisiamme, kun
meitä pyydettiin kummeiksi. Mietimme,
olisimmeko oikeanlaisia kummeja ja täyttäisimmekö perheen odotuksia ja toiveita.
Vaakakupissa oli myös pohdinta siitä,
riittääkö aika.
Mieltä askarruttavista asioista puhuttiin
avoimesti. Lopulta useampi pieni, merkittävä yksityiskohta toi vahvistuksen siihen,
että Lakkalat halusivat ryhtyä kummiksi.
– Menimme yhden ystäväperheen luo
kylään, kun tämän perheen äiti kertoi
nähneensä unta, jossa minulla oli pieni
tyttövauva sylissäni. Jostain syystä tämä
oli minulle tärkeä viesti siitä, että kummisuhde ei ole vain ihmisten välinen
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KIRKON KESKUSTELUAPUA
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Palveleva puhelin 0400 22 11 80
Avoinna joka ilta klo 18 alkaen.
Pe ja la öinä -03 saakka,
muina päivinä klo 01 saakka.
Operaattori veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan.
Palveleva chat palvelee ma-pe klo 12-20
Keskustelut ovat kahdenkeskisiä.
Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle
nimettomänä.
http://www.kirkonkeskusteluapua.ﬁ/

DIAKONIATYÖN KATULÄHETYS
Virkistyspäivät Paaniemen leirikeskuksessa
To 5.7. klo 9 – 16, ilmoittautumiset viimeistään 28.6.
diakoni Antti Härölle, 040-7687606 antti.haro@evl.ﬁ
To 2.8. klo 9-16, ilmoittautumiset viimeistään 26.7.
diakoni Sanna-Mari Sääskilahdelle, 040-5444292.
Virkistyspäivät lähiseudulle 10.7. ja 14.8.:
10.7. lisätietoja ja ilmoittautumiset 3.7. mennessä
Mari Isokoski 050-5675935, Jari Harju 0400-197442.
14.8. lisätietoja ja ilmoittautumiset 7.8. mennessä
Antti Härö 040-7687606, Mari Isokoski 050-5675935,
Jari Harju 0400-197442.
Järj. Seurakunnan diakonian päihde- ja kriminaalityö,
Rovaniemen kaupunki sekä Lapin ensi- ja turvakoti

l
s
ti
R
Vili Tammela on Sinjan (8) kummisetä. Hänen tärkein tehtävänsä on olla tukemassa ja auttamassa
kummityttöään, milloin hän tai hänen perheensä apua tarvitsee. Kummin kaa –kirkkohetki oli Vilin
mielestä mukava tapahtuma.
sopimus, vaan Jumalan johdatusta.
– Toiseksi Elisabetin vanhempien soittaessa
meille ja kysyessäni miestäni puhelimeen,
poikani tokaisi: Jospa hän pyytääkin teitä
vauvan kummeiksi. Lapsen suusta oli tullut
tällainen lause, aivan odottamatta.
Ja niin näiden pienien yksityiskohtien
myötä Kaisasta ja Timosta tuli Elisabetin
kummeja.
– Arvuuttelimme ennen kastejuhlaa lapsen
nimeä. Ihan uskomatonta, että arvasimme hänen nimensä aivan oikein, Kaisa ihmettelee.

Oulun hiippakunnan
lähetysjuhlat
Utajärvellä 31.8. – 2.9.2018
www.utajarvenseurakunta.fi/lahetysjuhlat

Turhaa syyllisyyttä
Kummin tärkein tehtävä on rukoilla lapsen
puolesta. Joskus kummiuteen liittyy kipeitä
muistoja tai syyllisyyttä. Kaisa lohduttaa
jokaista kummia.
– Riität juuri sellaisena kuin olet. Kummiuteen ei saisi liittyä yli-inhimillisiä odotuksia.
Kaisa on kokenut suurta siunausta kummiudesta.
– Kaikkien kummilasten kohdalla on ihmeellistä se, miten pieni ihminen on saanut
paljon aikaiseksi. Hänen vuokseen tutustuu
perheeseen ihan uudella tavalla. Kummius on
lahja.
Pienet asiat ovat kummiudessa suuria.
– On tärkeää, että käydään vaikka kylässä
toistemme luona. Ei sen erityisempää. Mutta
jotakin erityistä siinä on, että tämä lapsi on
minun kummilapseni ja toisinpäin.
Kaisa hymyilee. Hän miettii, mitä haluaisi
sanoa sille, jota pyydetään kummiksi.
– Astukaa rohkeasti kummin tehtävään, se
tulee yllättämään.
Harriet Urponen

Pieni hartaustuokio
tiistaisin klo 13.15
ajalla 12.6.-31.7.

LÖYDÄT MEIDÄT:
Pulkamontie 4, Saarenkylä
www.saarenkoti.fi
Martti Turunen toimi Kummin kaa –
kirkkohetkessä suntiona. Kun Perttu kastettiin
tässä samassa kappelissa 16 vuotta sitten,
laittoi tuolloinkin Martti käden Pertun pään
päälle ja siunasi häntä.
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Rippileirillä yhdessä etsien

IHMISSUHTEIDEN, JU
JA AVARUUDEN ÄÄ

Rovaniemeläisiä rippikoululaisia kiinnostaa
eniten kolme teemaa: Ystävät ja
ystävyyssuhteet, Jumala ja avaruus.
Tämä selviää riparilaisille tehdyssä kyselyssä.
– Ihmissuhteita ja Jumalaa käsittelemme, mutta en oikein tiedä mitä avaruuden kanssa tehtäisiin, sanoo 19 vuotta
rippikoululeirejä vetänyt nuorisopastori,
rippikouluteologi Ari Jarva.
Kesän ensimmäisen rippikoululeirin sää
Norvajärven leirikeskuksessa on kuin nuoren ihmisen levoton mieli: se vaihtelee äärimmäisyydestä toiseen. Auringonpaistetta
seuraa raekuuro, kunnes pilvet väistyvät ja
taas paistaa.
Luokkahuoneeseen kokoontuneet
leiriläiset mittaavat tietämystään Raamattu-Cooperissa. Kahdentoista minuutin
aikana nuorten tulee löytää Raamatun
teksteissä esiintyvien sanojen vastine
ympäristöstä. Nuoret ryntäävät välillä
ulos etsimään oikeaa esinettä, jonka leirin
isoset hyväksyvät.
– Raamattu-Cooper vaikutti aluksi tosi
tylsältä, mutta siitä tuli lopuksi ihan kivaa,
kun pääsi juoksemaan ja etsimään kaikkia
juttuja, sanoo rippikoululeiriläinen Venla
Huhtala.
– Raamattu ei ole entuudestaan niin tuttu. Mitä nyt koulussa on uskonnontunnilla
pitänyt pari kertaa katsoa, mutta ei muuten
ole tullut luettua.
Venla on vasta toista päivää leirillä.
– Tunnelmat ovat tosi hyvät. Tosin
vapaa-aikaa voisi olla enemmän. Koko ajan
on hirveä kiire joka puolelle.
– Olen odottanut leiriä paljon. Tiesin,
että täällä tulee olemaan kivoja ihmisiä ja
paljon kavereita. Ja pääsee tutustumaan
uusiin ihmisiin.

Isonen tuo iloa riparille
Leiriavustajana toimiva Leena Laiti on
ehtinyt jo aiemmin toimia isosena.
– Rippileirin tärkein anti on uudet kaverit
ja että saa kuulla Jumalasta.
Osku Mieskolainen lähti isoseksi, kun
omalla rippileirillä oli niin hauskaa.

– Välillä voi olla haasteena saada nuorten porukka liikkeelle, mutta kun he lähtevät mukaan, niin onhan tämä hauskaa.
Oona Haahti lähti isoseksi, kun oman
riparin isoset tekivät leirikokemuksesta
ainutlaatuisen.
– Haluan isosena tuoda samanlaista iloa
muiden ripariin, että kaikille tulisi niin
mahtava kokemus. Meillä on upea porukka leiriläisiä. Joukko on vähän villi, mutta
sekin kuuluu juttuun.

Parasta nuoret
Nuorisopastori, rippikouluteologi Ari Jarva ei ole rippileireihin kyllästynyt, vaikka
oli ensimmäisen kerran itse riparilaisena
leirillä vuonna 1992, ja isosena ensimmäisen kerran kaksi vuotta myöhemmin. Rippileirejä hän on vetänyt 19 vuoden ajan.
Takana on jo noin 65 rippikoululeiriä.
– Parasta ovat nuoret ja nuorten kanssa
yhdessä tekeminen. Parhaita ovat myös
hetket, kun tulee olo, että nuori tajuaa
jotakin elämästä ja ihmisyydestä.
Arin mukaan puhuttelevimpia ovat
asiat, jotka kohtaavat nuoren elämän
kysymykset ja kipukohdat.

Perusta kantaa
Nuorisotyönohjaaja Mari Pääkkölä on
ollut mukana jo yli sadalla leirillä.
– Nuorten kohtaamisessa ratkaisee oma
persoonamme. Minä edustan varmaan
sellaista Muumimammaa. Olen kuin äitihahmona täällä.
Nuoret haluavat puhua ihmissuhteista,
seurustelusta ja perheasioista.
– Esimerkiksi tänä aamuna meillä oli
hyvin antoisa ihmissuhdetunti.
Rippikoululla on kulttuurissamme iso
merkitys, koska ikäluokasta sen käy niin
suuri enemmistö.
– Hyvät leirikokemukset, isoskoulutus ja

nuoret itse vievät rippikoulua aina eteenpäin.
Mari Pääkkölä ei kanna
huolta, että nuori katoaisi
rippikoulun jälkeen seurakunnasta.
– Vaikka nuori eriytyisi
seurakunnasta, niin
yleensä hän löytää takaisin siinä vaiheessa, kun hänestä
tulee perheenäiti
tai -isä. Luomamme perusta lapselle ja nuorelle
kyllä kantaa yli
aikojen, jolloin
seurakunnan
toiminta ei ole niin
läheistä.

Parasta ovat
nuoret ja nuorten
kanssa yhdessä
tekeminen, sanoo
nuorisopastori Ari
Jarva.

Pasi Kokko

Rippileiriläinen Venla
Huhtala oli odottanut
leiriä paljon ja vaikutti
tyytyväiseltä leirin antiin
Norvajärvellä.

Isosilla on merkittävä rooli rippileirin onnistumisessa. Myös Leena Laiti, Oona Haahti ja Osku
Mieskolainen tekevät parhaansa luodakseen mahtavan kokemuksen leiriläisille.

Nuorisotyönohjaaja
Mari Pääkkölän mielestä
hyvät leirikokemukset,
isoskoulutus ja nuoret
itse vievät rippikoulua
aina eteenpäin.
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UMALAN
ÄRELLÄ
KUVAT JOUNI HAGSTRÖM

Leirikirkko Norvajärven rannalla.

”

Parhaita ovat hetket,
kun tulee olo,
että nuori tajuaa jotakin
elämästä ja ihmisyydestä.

Rippikoulu on säilyttänyt suosionsa edelleen vahvana. Yhteisöllisyys ja hyvät kokemukset
kerrotaan eteenpäin.

Rippikoululla
vankka suosio
RIPPIKOULU tavoittaa edelleen valtaosan maamme nuorista.
Myös Rovaniemen seurakunnassa rippikoulu on säilyttänyt vahvan asemansa. Viime vuonna rippikoulun kävi 91 prosenttia
noin 650 ihmisen rippikouluikäluokasta.
Perinteisiä leirejä viime vuonna oli
20, vaellusleirejä 1, päiväkouluja 3 sekä
leirimuotoisia pienryhmiä 2. Aikuis- tai
yksityisrippikoulun kävi 22 henkeä.
Kotiseurakunnassa rippikoulun käyneistä yli puolet ilmoitti olevansa kiinnostunut
isostoiminnasta.
– Tärkein tekijä rippikoulun suosion takana ovat isoset. Isostoiminta on antoisaa
ja isoset kokevat saaneensa myös asioita,
joista on hyötyä loppuelämään. Toisaalta
he saavat leiriltä lähtiessään myös ammennettavakseen rikasta kokemusmaailmaa,

sanoo nuorisopastori Ari Jarva.
– Rippikouluhan on toki myös kulttuurinen standardi eli kukaan ei halua poiketa
tästä yhteisesti hyväksytystä tavasta
toimia. Yhteisöllisyys ja hyvät kokemukset
kerrotaan eteenpäin.
Tänä vuonna leirimuotoisen rippikoulun
Norvajärvellä käy 384 nuorta. Kahdessa
päivärippikoulussa on yhteensä 36 osallistujaa. Erikoisripareilla (hiihtoloma- ja
vaellusleirit, pienryhmät) on kaikkiaan 90
nuorta.

RIPPIKOULULEIRIN henkilökuntaan
kuuluvat pappi, nuorisotyönohjaaja,
kanttori, yleensä kaksi kesätyöntekijää
(teologi, nuoriso-ohjaaja, muusikko) sekä
5–6 isosta.
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Hengen Uudistus Kirkossamme r.y:n

KESÄPÄIVÄT 3.-5.8. TURUSSA
Rovaniemeltä järjestetään bussimatka edulliseen hintaan.
Majoitus Turussa Cumulus- hotellissa.
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 19.7. mennessä
Arja Leppäniemi-Kettunen 0400-698236.

Tavivaaran hautausmaalle
kuljetukset lauantaisin 19.5.-22.9.
ei Juhannuspäivänä 23.6.

Lähtö klo 13 linja-autoaseman
kaukoliikennepuolen tilauslaiturilta
noudattaen paikallisliikenteen
reittiä.
Odotus Tavivaarassa yksi tunti
ja paluu samaa reittiä.
Kuljetuksesta veloitetaan 6 €/ henkilö
(alle 12v. ei maksua).

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Lähetystyön kesää
Lähetys-ja merimieskirkkotyön syyskauden avajaiset
la 25.8. Lehtolan Tertun mökillä Vanttausjärvellä.
Bussikuljetus lähtee kirkon parkkipaikalta klo 10 ja
paluu klo 17 mennessä. Kyytimaksu 10 €.
Ilmoittautumiset 17.8. mennessä
pirita.bucht@evl.ﬁ tai p. 0400365878

Retki hiippakunnan lähetysjuhlille
Utajärvelle 1.-2.9.

Lähtö bussilla la 1.9. klo 6.30.
Paluu su 2.9. n. 18.30.
Majoittuminen Rokuanhovissa kahden hengen
huoneissa. Retken hinta 45 €, sis. matkat ja majoituksen
aamiaisella.
Juhlien ohjelma www.utajarvenseurakunta.ﬁ/lahetysjuhlat/
Retki-ilmoittautumiset 6.-16.8.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ tai p. 0400365878 (Pirita)

ALLAKKA | Kesätapahtumat

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Rovaniemen kirkossa
sunnuntaisin klo 10 messu.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen.
23.6. klo 10 juhannuspäivän messu.
Korkalovaaran kappelissa messu
klo 13: 24.6., 22.7., 29.7., 12.8., 19.8.
ja 26.8.
Konfirmaatiomessu klo 13: 1.7.,
15.7. ja 5.8.
Jumalanpalvelus klo 13: 8.7.
Sinetän kappelissa
jumalanpalvelus klo 11: 23.6. ja
22.7.
Messu klo 11: 8.7. ja 19.8.
Meltauksen kappelissa messu klo
10: 26.8.
Ounasrinteen kappelissa messu
klo 15: 15.7., 29.7., 12.8., 19.8. ja
26.8.
Konfirmaatiomessu 1.7. klo 12.
25.8. klo 12 kappelissa
kansanlaulukirkko.
Muurolan kappelissa messu klo 10:
1.7., 22.7. ja 19.8.
Konfirmaatiomessu 8.7. klo 11.
27.8. klo 13 Jaatilan saaressa Pentin
laavulla Pertunpäivän
jumalanpalvelus ja kirkkokahvit.
Viirin kappelissa
konfirmaatiomessu klo 14: 4.8.
22.7. klo 11 Somosen kirkolla
Marjetanpäivän metsäkirkko.
Aapakirkossa Iltakirkko klo 18: 1.7.,
15.7., 29.7., 12.8. ja 26.8.
Jouttikeron kappelissa messu

Kirkko
avoinna

14.5.-2.9.
päivittäin klo 9–21.

Olet tervetullut!

Kesälauluilta

Korkalovaaran kappelin pihalla
ti 26.6. klo 18
Ilari Kinnunen
Talvikki Ritola
Kahvit

Sateen sattuessa
kappelissa

Järjestää Korkalovaaran diakoniakorttelitoimikunta

93,4MHz

NYT HAASTATTELUT MYÖS verkossa: www.rovaniemenseurakunta.fi/radioROVADEI

KOULUTIELLE
SIUNAAMISET
5.8. klo 11 Sinetän kappelissa
kouluunsiunaaminen.
5.8. klo 11 Muurolan kappelissa
kouluunlähtevien siunaus.
5.8. klo 18 Ounasrinteen
kappelissa kouluunlähtevien
siunaus.
6. ja 7.8. klo 18 Rovaniemen
kirkossa lasten
kouluunsiunaaminen.

MUUTA
Keskiviikkoisin klo 18.45 Ilta
Kirkkolammella
seurakuntakeskuksen viereisen
lammen rannalla.
24.6. klo klo 16 Leipeen
hautausmaalla ja klo 18
Paloniemen hautausmaalla
hautausmaahartaus.
1.7. klo 12-14 Viirin srk-kodilla ja
klo 16-18 Auttin kappelissa
Kesäpäivä kappelilla.
1.7. klo 10 Pietarinpäivän juhla
Alanamman koukumuseolla.
19.8. klo 10-15 kirkonmäellä
isovanhempien ja
lastenlasten
Touhupäivä.
22.8. klo 18
Norvajärvellä
miesten
saunailta, lähtö
srk-keskuksen
edestä 17.30.
25.8. klo 10
Lähetys- ja

Vanttausjärvellä Terttu Lehtolan
mökillä.

KESÄN KONSERTTEJA
JA YHTEISLAULUHETKIÄ
Keskiviikkoisin klo 13
Musiikkivartti Rovaniemen
kirkossa.
22.6. klo 19 Suvilaulujen ilta
kirkossa, Maie Kuusik, Anne
Lehmus. Vapaa pääsy.
26.6. klo 18 Korkalovaaran
kappelin pihalla Kesälaulujen ilta.
Sateen sattuessa kappelissa.
Järj. Korkalovaaran
diakoniakorttelitoimikunta.
7.7. klo 18 Heikkilän sukuseuran
iltamusiikki kirkossa. Vapaa pääsy.
14.7. klo 17.30 Auttin kappelissa
keskiaikaista virsimusiikkia.
15.7. klo 18 Kesäillan urkukonsertti
kirkossa, Ville Urponen. Vapaa
pääsy, ohjelma 10€.
7.8. klo 19 konsertti kirkossa.
Kiinalainen Aiju-lapsikuoro
Shanghaista ja seurakunnan
lapsikuoro Valonlähde. Ilkka
Köngäs, Ruusu Tervaskanto. Vapaa
pääsy, kolehti Maasai-tyttöjen
koulutuksen tukemiseen Suomen
Lähetysseuran kautta.
14.8. klo 18 Jouttikeron kappelissa
virsi-ilta.
19.8. klo 19 kirkossa
konsertti Kosen lukion
lasten- ja nuorten
kuoro.

Katso muut
tapahtumat
enwww.rovaniem
seurakunta.ﬁ

merimieskirkkotyön
syyskauden avajaiset

”Luonto kirkkoni olla saa...”
Kesän aikana seurakunnan alueella
jokivarsilla järjestetään perinteisesti
kansanlaulukirkkoja ja laavuilla ja
nuotioden räiskeessä tilaisuuksia
joissa kahvittelun ja
makkaranpaiston lomassa lauletaan
kesäisiä lauluja.
Tervetuloa nauttimaan Suomen
kesän kauneudesta nuotiosavun
ja yhteislaulujen merkeissä!
Tilaisuuksia järjestetään
seuraavasti:

OUNASJOKI
24.6. klo 15 Kansanlaulukirkko
Marrasjärvellä Kenttälammen
laavulla, Ilari Kinnunen.
28.6. klo 18 Perttauksen laavulla
nuotioilta, Noora Tikkala.
8.7. kl0 13 Meltauksen laavulla
kesähartaus, Ilari Kinnunen.
Makkaranpaistoa ja kahvit.
5.8. klo 13 Oitolanrannassa
kansanlaulukirkko, Karita
Kaukonen.

ALAKEMIJOKI
Su klo 9.55-12

klo 13: 15.7., 29.7., 12.8. ja 26.8.

4.7. klo 18 Siikakämän nuotioilta
Eino Härkösellä, Kämänlahdentie
20, Mirja-Liisa Lindström,
Laila Juntti.
5.8. klo 18 Hirvaan nuotioilta

Hirvaan laavulla, Mirja-Liisa
Lindström.
6.8. klo 18 Ruikan Erän talolla
nuotioilta, Mirja-Liisa Lindström.
13.8. klo 18 nuotioilta Rautiosaaressa Valajaiskosken metsästysja kalastusseuran talolla,
Rautiosaarentie 45, Mirja-Liisa
Lindström, Laila Juntti.
23.8. klo 13 Muurolan palvelutalolla
kesälaulut ja makkaranpaistoa,
Laila Juntti.

YLÄKEMIJOKI
24.6. klo 13 Somosen kirkolla
Kauneimmat Suvilaulut,
Tiina Eskelinen.
27.6. klo 18 Pekkalassa
Kaarnijärven tien päässä
laavulaulut, Heli Kantola.

15.7. klo 18 Viirillä Vuoskuojan
laavulaulut, Topi Litendahl,
Sanna Peltola.
21.7. klo 13.30 Auttin markkinoilla
kauneimpia Suvilauluja.
Vohon Veikot,
Yläkemijoen kuoro, Sanna Peltola,
Topi Litendahl.
12.8. klo 15 Tennilän kylätalon
laavulaulut, Sanna Peltola,
Marja-Liisa Ylipulli.
13.8. klo 18 Auttissa Juhonkolon
laavulaulut, Sanna Peltola,
Marja-Liisa Ylipulli.
27.8. klo 18 Oikaraisella Kemilän
laavulaulut, Sanna Peltola,
Marja-Liisa Ylipulli.
28.8. klo 18 Juotasniemen
laavulaulut, Sanna Peltola,
Marja-Liisa Ylipulli.
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JUUSO WESTERLUND

Vuontispirtti kutsuu
rauhoittumaan
Vuontispirtti on 31 seurakunnan, Kirkkohallituksen ja muutaman yhdistyksen omistama lomakohde Pallastunturien kupeessa.
Se kutsuu ketä tahansa rauhaa kaipaavaa
luokseen hengähtämään.
Tunturihotellin ovelta pääsee suoraan
lähtemään erilaisille vaelluspoluille ja retkireittien verkosto kulkee tunturien sylissä
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.
Kajaanilaissyntyinen Eija Saatio on ollut
koko aikuisikänsä Vuontispirtillä. Vetäjäksi
hän ryhtyi vuonna 1999.
– Alun perin minun piti tulla vain muutamaksi kuukaudeksi tänne. Niin se vain kävi,
että täältä löytyi mies ja tänne tuli perustettua myös perhe. Nyt lapsetkin ovat jo aikuisia, Eija Saatio kertoo.

Vaellusreitit kunnossa

Palvelukseen halutaan

Päättäjiä seurakuntaan
Oletko kiinnostunut siitä, kuinka kirkollisverot
käytetään? Entä siitä, miten monipuolista sinun
seurakuntasi toiminta on? Asetu ehdolle seurakuntavaaleihin! Huomisen kirkkoa tehdään nyt.

Polku päättäjäksi
Pohdi, millaisia arvoja ja asioita haluaisit
päättäjänä edistää. Jos et kuulu kirkkoon, liity viimeistään 17.9. Ei haittaa,
vaikka sinulla ei olisi mitään tietoa
nykyisistä valtuustoryhmistä, mutta
niihin kannattaa tutustua siksi, että
saatat löytää sieltä jo valmiin ryhmän, mihin tulla mukaan.
Jos sopiva ryhmä löytyy,
ota yhteyttä sen vetäjään,
kysy häneltä lisää ja
ilmoittaudu mukaan.
Jos sopivaa ryhmää
ei löydy, voit perustaa
oman valitsijayhdistyksen. Pyydä mukaan
10 äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä ja
täyttäkää yhdessä valitsijayhdistyksen
perustamispaperit 17.9. kello 16
mennessä.
Kun olet perustanut uuden
valitsijayhdistyksen, lisää siitä
tiedot seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset –sivulle. Näin ne, jotka
miettivät ehdokkuutta, löytävät
parhaiten jo olemassa olevat
yhdistykset.

esiin asioita, joihin juuri sinä haluat vaikuttaa.
Voit laittaa viestiä myös seurakunnan viestintään.
Seurakunta pitää vaaleja esillä monella tavalla,
mutta voit myös itse olla aktiivinen.
Täytä vaalikone, tee itsestäsi napakka esittelyvideo ja kerro ehdokkuudestasi siellä, missä olet.
Pyydä ihmisiä äänestämään vaaleissa.
Äänestysnumerot selviävät 1.10. Tällöin kannattaa
tehdä itsestäsi numerollinen vaalimainos.

Tällä hetkellä Vuontispirtillä nähdään vaellusrippikouluryhmiä.
– Meillä on käynyt ryhmiä eri seurakunnista
ympäri Suomen. Nuoret ovat hyvin tyytyväistä sakkia, heidän kanssaan on mukava olla.
Kesäaika on rauhallinen, yleensä tilaa löytyy
lyhyelläkin varoitusajalla, Eija Saatio sanoo.
Ruskasesonki alkaa elokuun loppupuolella
ja kestää aina syyskuun loppuun. Eija Saatio
kutsuu perheitä retkeilemään Vuontisjärven
maisemiin.
– Metsähallitus on laittanut reittimerkistöjä
yhteneväiseksi koko kansallispuiston alueella. Maastopyöräily näyttää olevan aika suosittu harrastus, näitäkin reittejä täältä meidän
lähimaastosta löytyy, Eija Saatio vihjaa.

Kristillinen arvopohja

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys on tiistaista lauantaihin, 6.–10.11.
Ennakkoäänestyspaikkoja tuodaan
lähelle ihmisiä, voit yhdistää
äänestämisen esimerkiksi
kauppareissuun. Varsinainen Vaalipäivä on sunnuntaina 18.11. Muistathan
itsekin käydä äänestämässä!
Tulos selviää heti vaalipäivän
iltana, joten mieti myös sitä, haluaisitteko järjestää vaalivalvojaiset?
Jos tulet valituksi, onneksi olkoon! Kautesi alkaa 1.1.2019. Vaikket tullut valituksi, saatat
silti päästä seurakunnan seurakunnan luottamustehtäviin.
Jos et itse tällä kertaa ole valmis
lähtemään ehdolle, mieti kuka muu
olisi ja kannusta häntä mukaan.
Kaikki paikallinen tieto vaaleista
kootaan sivulle www.rovaniemenseurakunta.fi/seurakuntavaalit
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Harriet Urponen

Vuontispirtin toiminta perustuu kristillisiin
arvoihin.
– Tämä näkyy niin, että talvisesonkina
meillä on ohjelmassa hartaushetkiä, joihin
asiakkaamme voivat osallistua. Meille järjestetään ryhmämatkoja ja koulutustapahtumia,
järjestäjinä ovat aika usein tahot, jotka jakavat tämän saman arvomaailman.
Harriet Urponen

Tunturihotelli
Vuontispirtti
• 158 vuodepaikkaa:
42 hotellihuonetta (2 h),
10 mökkiä (4 h), 6 huoneistoa
(4–8 h)
• Koulutustilat 80 h
• 120 ravintolapaikkaa, ei
alkoholianniskelua

Vaalikampanjasta

• Merkittyjä vaelluspolkuja ja
talvella hiihtolatuja

Puhu vaaleista ystävillesi
ja tuttavillesi. Some on
hyvä paikka kertoa, että
olet ehdokkaana ja nostaa

• Yhtenevät reittimerkistöt
uudistettu
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Kirkkomuskari

Iltapäiväkerho pienten koululaisten turvana:

Käynnistyy syksyllä 27.8.
alkavalla viikolla.
Ilmoittautuminen alkaa
ma 6.8. osoitteessa:

Vahvista iltapäiväkerhopaikka
seurakunnan verkkosivuilta

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Koulun aloittavien siunaamistilaisuudet
Seurakunta kutsuu koulunsa aloittavat lapset
siunaamistilaisuuksiin oman alueen kirkkoon
tai kappelille.

Kirkossa 6. ja 7.8. klo 18.
Sinetän kappelissa 5.8. klo 11.
Muurolan kappelissa 5.8. klo 11.
Korkalovaaran kappelissa 5.8. klo 16.
Ounasrinteen kappelissa 5.8. klo 18.

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN järjestäminen on kuntien vastuulla.
Rovaniemellä kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yhteistyössä muun muassa seurakunnan kanssa.
Iltapäiväkerho tarjoaa lapsille
mahdollisuuden viettää koulupäivän jälkeistä aikaa turvallisesti
koulutetun aikuisen läsnä ollessa
ja iltapäiväkerhossa tarjotaan lap-

selle myös välipalaa. Laki asettaa
raamit keskeisten sisältöjen ja
tavoitteiden suhteen ja määrittää sen, paljonko tunteja täytyy
minimissään lukuvuoden aikana
toimintaan osallistuville perheille
tarjota.
Osa rahoituksesta hoituu valtionosuudella, mutta perheet kattavat osan kustannuksista. Asiakasmaksu voi lain mukaan olla

korkeintaan 160 euroa kuukaudessa, Rovaniemellä seurakunnan
järjestämän iltapäiväkerhopaikan
kuukausiveloitus on 90 euroa.
Iltapäiväkerhoissa toimitaan
opettajien, oppilashuollon edustajien ja koulukuraattorien sekä
iltapäiväkerhonojaajien kanssa
verkostona lapsen hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Harriet Urponen

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
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MERVI PURO

Lahjaksi kouluunlähtijät saavat Lapsen Raamatun ja siksi
pyydämme lasten ilmoittautumisia etukäteen osoitteessa:

N
VANIEME
W W W.RO UNTA/
SEUR AK
KERHO
ILTAPAIVA

Rovaniemen
seurakunnan
iltapäiväkerhoissa
aloittaa
noin 200 lasta.

VÄRITYSKUVA | Johannes Kastaja
INKERI KINNUNEN

SYKSYN 2018 PÄIVÄKERHOT
Päiväkerho on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille. Kerhot
kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaa viikossa eri puolilla
Rovaniemeä. Päiväkerhot ovat viriketoimintaa, joka pohjautuu kasteopetukseen.
Päiväkerhoon voi osallistua kolme vuotta täyttävä lapsi.
Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä
toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen tietoja ja taitoja kartuttavaa toimintaa: lauluja, leikkejä,
askartelua ja ulkoilua. Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset
lastenohjaajat.

KERHOPAIKAT :
Aapakirkko, Aapatie 6
Korkalovaaran kappeli, Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila, Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1
Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3
Seurakuntakoti, Rauhankatu 70
Sinetän Kappeli, Kittiläntie 2177
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2
LUKUKAUSIMAKSU 40 €
LISÄTIETOJA:
Kävitpä sitten kerran tai kolme Mira Uimaniemi
kertaa viikossa!
mira.uimaniemi@evl.fi
puh. 040 6538 415
Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI
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Sururyhmä

läheisensä menettäneille

Sururyhmä alkaa ma 3.9. klo 18
18-19.30
19.30
seurakunnan
unnan perheneuvonnan tiloissa
tiloissa,
Maakuntakatu 7
Ohjaajin sairaalapappi Sanna Kerola ja
Ohjaajina
diakoniatyötekijä Marja
Marja-Leena
Leena Kivilompolo.
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa.
Ryhmään otetaan 8 osallistujaa.
Ilmoittautumiset Sanna Kerola 040
040-7363356
7363356

Vaivaton vihkihetki
Jenni Rautio toimii seurakunnan nuorisotyönohjaajana. Hän toimii myös Balanssin kokemusasiantuntijana ja
osaa auttaa nuoria mielenterveysasioissa.

Rovaniemen kirkossa pe 7.9. klo 15-18

Balanssin kokemusasiantuntija Jenni Rautio:

Ota huoli puheeksi
JENNI RAUTIO on paitsi Rovaniemen seurakunnan nuorisotyönohjaaja, myös Balanssin kokemusasiantuntija. Balanssi on
mielenterveysasioihin keskittynyt järjestö, joka toimii kohtauspaikkana ja tarjoaa koulutusta,
virkistystä sekä erilaisia vertaistuellisia ryhmiä. Balanssin kautta voi löytää tukea ja apua silloin,
kun on kyse mielen terveyteen
liittyvistä ongelmista.
Jennin elämään tuo iloa se, että
hän saa toimia omassa kutsumusammatissaan.
– Haluaisin olla nuorelle rinnalla kulkija ja tukihenkilö. Olen
ikään kuin isosiskon tai -veljen
roolissa, tuuppaamassa oikeaan
suuntaan silloin, kun nuoren
elämä johtaa eri polulle, kuin on
tarkoitus. Koen tärkeänä sen, että
voin kuunnella ja olla läsnä.
Nuoren elämä ei aina ole helppoa. Maailma voi tuntua välillä
mustalta ja mieli voi olla maassa.
Jennillä on tästä omakohtaista
kokemusta.
– Minulla on kokemusta masennuksesta ja paniikkihäiriöstä. Olen
kokemusasiantuntijana muotoillut
oman tarinani, jota olen kertonut

jonkun verran. On ollut hyödyllistä kertoa, miten olen sairastunut,
mitä sairastamiseen liittyy ja
miten siitä pääsee yli.

JENNIN neuvo on, että vaikka tilanne olisi kuinka vaikea
tahansa, yksin ei kannattaisi
jäädä.
– Läsnä oleminen on erityisesti
sellaiselle ihmiselle tärkeää, joka
näiden asioiden kanssa painiskelee. Jos huoli ystävästä tai
läheisestä herää, siitä voi kysyä
suoraan. Voi kysyä vaikka: haluaisitko puhua minun kanssani
jostakin asiasta? Olen huomannut, että sinulla voi olla jotain
murheita.
Jennin mukaan puhuminen
auttaa. Ei tarvita mitään ihmetemppuja vaan ihan pienet asiat
voivat olla merkityksellisiä. Jenni
itse on saanut apua lääkityksestä,
terapiasta ja uskosta.
– Jos tuntuu, ettei jaksa edes
rukoilla, kannattaa laittaa vaikka
viestiä jollekin. Jos mieli on
maassa, mieti kenelle voisit
heittää viestin. Ehkä hän voisi
huokailla puolestasi, kun et itse
jaksa.

Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen kirkossa matalalla proﬁililla.
Sen suosio perustuu järjestelyjen helppouteen
aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on valmiina
kirkonmäellä hääkakkua myöten.

ONNEKSI nykyään häpeän harso on koko ajan ohuempi mielenterveysasioiden ympärillä.
– Ollaan astuttu askel eteenpäin, kun asioista puhutaan
avoimesti. Monet julkisuuden
henkilöt ovat kertoneet omista
vaikeuksistaan. Toivon, että
ollaan menossa hyvään suuntaan, mutta siitä huolimatta moni
kokee mielenterveysongelmat
häpeällisinä.
Jennin arjessa on paljon iloa ja
voimaa tuovia asioita.
– Perhe on yksi tärkeä ilon aihe
minulle. Kutsumustyö antaa minulle voimaa. Olen saanut tavata
ihania nuoria, joiden kanssa saan
viettää aikaa. Luonto on minulle
tärkeä asia, otan koiran mukaan tai menen ilman sitä, joka
tapauksessa on mukava löytää
rauhaa ja omaa aikaa. On tärkeää
sallia itselleen arjen pieniä ilon
aiheita.
Juuri nyt ajatukset ovat suuntautuneena kohti kesää, rippileirejä ja lomaa.
– Mennään päivä kerrallaan.
Nautin paljon kesästä!

Esteettömyystodistus oltava 7 päivää ennen vihkimistä.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla vihkiaika
kirkkoherranvirastosta, puh. 3355200.
Kirkossa vihkimisen edellytyksenä on
seurakunnan jäsenyys ja rippikoulun käyminen.
Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Miesten saunaillat
Norvajärvellä

jatkuvat syksyllä keskiviikkona 22.8. klo 18,
ilta järjestetään joka toinen keskiviikko
joulukuun 12. päivään saakka.

Harriet Urponen

Kamalat Äidit -ryhmä aloittaa elokuussa
KAMALAT ÄIDIT® -toiminta
on murrosikäisten lasten äideille
tarkoitettua vertaistoimintaa.
Ryhmissä keskustellaan muun
muassa arjen haasteista, kuten
kotiintuloajoista, rahankäytöstä
ja päihteistä sekä asioista, jotka
kulloinkin äitejä mietityttävät.
Rovaniemellä Kamalat Äidit
-vertaisryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 28.8.2018
kello 16.30–18.00 Helmikammarilla (Pohjolankatu 4 – käynti torin
puolelta).
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan antoisaan ja voimaannuttavaan toimintaan!
Laita tekstari numeroon 040

730 0153 (Jenniina Heikkilä) ja
ilmoittaudu vaikka heti, mutta
viimeistään 17.8.
Mukaan mahtuu 5–8
kamalaa äitiä,
joiden kotoa
löytyy
12–20 -vuotias
murkku.

Tiekirkko on taivaallinen taukopaikka matkasi varrella
Tiekirkot odottavat ovet avoimina pääteiden
varsilla ympäri kesäistä Suomea.
Kun kaipaat vaihtelua , paina jarrua tämän
liikennemerkin nähdessäsi.
Astu kirkkoon ja pidä toisenlainen tauko
rauhasta, kauneudesta ja pyhästä nauttien.
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TUTUKSI|
Tiina Eskelinen
seurakuntapastori

Tiina Eskelisen mielestä on kiva viettää kesä
uudessa työssä.

TIINA ESKELINEN, 28, aloitti seurakuntapastorin työt toukokuun alussa.
– Olen saanut toimittaa messuja ja siunauksia sekä päässyt jo kastamaankin. Erityisesti
hautaan siunaamiset koen papin tärkeimpinä
tehtävinä.
Tiina vihittiin papiksi viime syksynä Oulun
tuomiokirkossa. Ennen muuttoaan Rovaniemelle hän toimi puoli vuotta pappina Ranuan
seurakunnassa.
Oulusta kotoisin oleva Tiina lähti parikymppisenä Joensuuhun, Itä-Suomen
yliopistoon opiskelemaan teologiaa.
– Viisitoistavuotiaana kävin rippikoulun.
Sen jälkeen menin isoskoulutukseen sekä
muutenkin seurakunnan toimintaan. Peruskoulussa kiinnostuin uskonnosta oppiaineena, erityisesti kristinuskosta ja sen tiedollisista asioista. Seurakuntatoiminta ja uskonto
oppiaineena koulussa yhdistivät käytännön ja
teorian hyvin
– Teologian opintojen viimeisinä vuosina
en enää epäillyt, haluanko toimia pappina.
Entä mikä on papin rooli ihmisten arjessa ja
rinnalla kulkijana?
– Papin tulisi osata hyvin sanoittaa ympäröivää maailmaa sekä tilanteita, puhuttelevasti ja yksinkertaisesti, mutta samalla
ajatuksia herättävästi ja syventämällä elämän
ymmärrystä ja merkitystä.

”

Papin tulisi
sanoittaa
maailmaa
puhuttelevasti.
Ensivaikutelma Rovaniemestä on tulokkaalle myönteinen.
– Tämä on nätti kaupunki, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja luontokin on kauniisti
esillä.
Vapaa-ajallaan Tiina lukee ja ulkoilee. Hiljattain hän on lukenut katolisen papin Henri
J.M. Nouwenin kirjaa Rakkauden katse.
– Se on jo muutaman vuoden ollut suosikkini. Kirjasta löytää aina jotain ja teksti syventyy lukemisen myötä, yhä uudelleen.
Laaja toiminta-alue Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki alkaa jo hahmottua
tuoreelle papille.
– Tutuiksi ovat jo tulleet Autti, Viiri, Jouttikero ja Aapakirkko. Ihmiset jokaisen kappelin ympärillä muodostavat tavallaan oman
seurakuntayhteisönsä.
Tiina Eskelisen kesä etenee pitkälti työn
merkeissä.
– Jonain vapaapäivänä voisin lähteä päiväretkelle pohjoisemmaksi.
Pasi Kokko

Anne Rantanen lähti liikkeelle

Kesä vapaaehtoisena Jerusalemissa
ROVANIEMELÄINEN sairaanhoitaja Anne Rantanen toimi viime kesänä Suomen Lähetysseuran vapaaehtoisena Jerusalemissa, Israelissa.
– Lähtöäni edelsi elämäni tärkein
asia eli uskoontuleminen vuonna
2011. Menin rukoustilaisuuteen
Karungin kirkkoon ajatuksena vain
seurata iltaa. Päädyin rukoiltavaksi,
jolloin koin kokonaisvaltaisen ja voimallisen uskoontulon kokemuksen.
Se muutti elämäni.
Lapin keskussairaalassa työskentelevä Anne valmistui sairaanhoitajaksi
26 vuotta sitten.
– Sairaanhoitajana olen ajatellut
voivani joskus käydä maailmalla
auttamistyössä. Uskoontuloni jälkeen
valkeni, että maailmalla en tee sairaanhoitajan työtä vaan hengellistä työtä.
Lähetysseuran Lähde liikkeelle
-koulutuksessa tutustutaan kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön.
– Kävin kurssilla neljänä viikonloppuna omin kustannuksin. Sen jälkeen
laitoin avoimen hakemuksen ja sain
paikan Jerusalemista. Tehtävääni
valmistauduin tutustumalla maahan,
kulttuuriin ja uskontoihin. Vahvistin
myös englannin kieltäni.

Jerusalemissa Anne asui Lähetysseuran keskuksella ja työt kolmen
kuukauden aikana sijoittuivat paljolti
keskukselle.
– Osallistuin eri ryhmien toimintaan.
Lisäksi kuljin diakonin mukana perheissä. Tutustuin myös lasten kesäleirin toimintaan. Työni oli monipuolista.
Jerusalemista paluunsa jälkeen Annen on saanut Rovaniemellä liikkeelle
rukouspalvelijakoulutus, jumalanpalvelukset, radioraamattupiiri sekä
muut seurakunnan tapahtumat.
– Rukouspalvelijana olen päässyt
aloittelemaan keväällä. Minulle se on
hyvin tärkeä osa-alue uskonelämässäni.
Rakkauden kaksoiskäsky ja lähetyskäsky saavat Annen edelleen
tekemään lähetystyötä. Hän tukee
kummilasta Ugandassa sekä Lähetysseuran työntekijää pienellä kuukausittaisella avustuksella.
– Lähetystyötä ei tehdä vain ulkomaille, vaan se alkaa omasta pihapiiristä, kotikaupungista, kotimaasta.
Rakkauden kaksoiskäsky ja lähetyskäsky johdattavat minua. Missä liikunkin, lähetystyöntekijä on minussa.
Lähde liikkeelle -koulutusta Anne
suosittelee lämpimästi kaikille, ikään

Retkipäivä
Norvajärvelle 7.8.
Lähtö klo 8 Niesintie 1, Tiainen,
Jouttikeron kappeli, Alanampa,
Vikajärvi, Perunkajärven tiehaara,
Aapakirkko, Norvajärven leirikeskus.
Norvajärvellä ohjelmassa lounas,
retkiohjelmaa, kahvittelua.
Paluu klo 16, matkalla käynti
saksalaisten sotilaiden hautausmaalla.
Omavastuu 10€. Retkelle mahtuu 50
henkilöä.
Ilm. 2.7. mennessä, mirva.suni@evl.fi tai
040 564 4639.

Eläkeläisten leiri
Levillä 6.–9.8.
Hinta 250€, majoitus 2 h huoneissa
Levin kylpylä-hotellissa. Hintaan sis.
majoitus, aamupala, retkieväät,

Lähde liikkeelle
-koulutus
syksyllä 2018 Helsingissä.
Hakuaika 26.8. asti.
Lisätietoa ja hakulomake:
https://felm.suomenlahetysseura.
fi/osallistu/koulutukset/lahdeliikkeelle/

ja sukupuoleen katsomatta.
– Se on elämää rikastuttavaa. Jos
hakee ihan avoimella hakemuksella
harjoittelupaikkoja, niin näkee mihin
Jumala johdattaa, Anne Rantanen
sanoo.
Pasi Kokko

ja puhelinnumerosi, niin työntekijä ottaa
yhteyttä. 23.7. lähtien yhteydenotot
Kirsti Vuolo, 0400 261 589.

Syysretki syöpään
sairastuneille ja läheisille
25.9.
päivällinen, iltapala, pääsymaksut ja
matksekä kylpylän käyttö.
Lähtö 6.8. klo 8 seurakuntakeskuksesta,
8.30 linja-autoasemalta ja paluu 9.8.
linja-autoasemalle klo 19 mennessä.
Retkeilyä päivittäin tunturissa, leiriläisen
pitäisi pystyä kävelemään
yhtäjaksoisesti noin kaksi kilometriä.
20.7. jälkeen vain sairastuminen on
hyväksyttävä perumisen syy.
Ilm. 25.6.–20.7. Sanna Sääskilahti, 040
544 4292, jos puhelimeen ei juuri sillä
hetkellä vastata, jätä vastaajaan nimesi

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry,
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö
ja sairaalasielunhoito järjestävät retken
Kuusamon Suurpetokeskukseen, jossa
tutustutaan Suomessa eläviin
suurpetoihin. Katso 30.8. ilmestyvä
Pääsky.
Lähtö Rauhankatu 70 A (seurakunta
keskus), edestä 25.9. klo 8 ja paluu n.
klo 18.30 mennessä.
Osallistumismaksu 20 €.
Ilm. ja tied. diakoniatoimistosta 30.8.–
17.9. puh. 040 583 0966.

SARI LEHTELÄ/SUOMEN LÄHETYSSEURA

PASI KOKKO

Vapaaehtoistyössään Anne
Rantanen
osallistui myös
lasten kesäleirille
Lähetysseuran
keskuksella Jerusalemissa.
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Kesäillan urkukonsertti
VILLE URPONEN on tunne-

tuimpia suomalaisia urkutaiteilijoita. Hän on suorittanut Sibelius-Akatemian
solistisella osastolla sekä
urkujen- että pianonsoiton A-tutkinnon (diplomitutkinnon).
Urkujensoittoa hän
opiskeli professori Kari
Jussilan ja pianonsoittoa
Turun musiikkiopistossa Sävy
Nordgrenin ja Sibelius-Akatemiassa Meri Louhoksen johdolla. Lukuvuonna
1994–95 Urponen täydensi urkujensoiton
opintojaan Amsterdamin Sweelinck-konservatoriossa professori Jacques van Oortmerssenin johdolla.
Lisäksi Urponen on osallistunut useille
urkujensoiton mestarikursseille. Hän valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian
solistiselta osastolta vuonna 1996 ja musiikin
tohtoriksi Sibelius-Akatemian taiteelliselta
tohtorinkoulutuslinjalta vuonna 2009.

P E T T E R I M ER O

Kesäillan urkukonsertti kirkossa sunnuntaina 15.7.
klo 18, Ville Urponen. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Kesän konsertteja
ja yhteislauluhetkiä

Vietätkö kaupungissa juhannusta?

Juhannustunnelman löydät
Suvilaulujen illasta
JUHANNUSAATTONA kirkossa
vietetään perinteistä Suvilaulujen
iltaa. Silloin kappalainen Anne
Lehmus ja kanttori Maie Kuusik
johdattavat kaupungissa juhannusta
viettävät hetkeksi Sanan ja sävelten
kautta kesäillan tunnelmiin.
Laulamme yhdessä tuttuja kansanlauluja ja kesäisiä virsiä. Laulut

johdattavat juhannukseen, jota vietetään Johannes Kastajan syntymäpäivän muistoksi. Sana juhannus tulee
nimestä Johannes. Nimi tarkoittaa
”Jumala on armollinen”. Raamatun
mukaan Johannes Kastaja syntyi
puoli vuotta ennen Jeesusta. Siksi
juhannusta vietetään puoli vuotta
ennen joulua.

Voimme kaikki yhtyä kesäisiin
yhteislauluihin ja kirkkovuoden ajankohtaisiin teksteihin, kun kirkossa
vietetään Suvilaulujen iltaa juhannusaattona, perjantaina 22.6. kello
18. Esilaulajana toimii Maisa Sarajärvi-Nuorti. Vapaa pääsy!

Four of Us
esiintyi viime
kesänä Ilta
Kirkkolammella
-tapahtumassa.

• 22.6. klo 19 Suvilaulujen ilta kirkossa, Maie
Kuusik, Anne Lehmus. Vapaa pääsy.
• 26.6. klo 18 Korkalovaaran kappelin pihalla
Kesälaulujen ilta. Sateen sattuessa kappelissa. Järj. Korkalovaaran diakoniakorttelitoimikunta.
• 7.7. klo 18 Heikkilän sukuseuran iltamusiikki kirkossa. Vapaa pääsy.
• 14.7. klo 17.30 Auttin kappelissa keskiaikaista virsimusiikkia.
• 7.8. klo 19 konsertti kirkossa. Kiinalainen
Aiju-lapsikuoro Shanghaista ja seurakunnan lapsikuoro Valonlähde. Ilkka Köngäs,
Ruusu Tervaskanto. Vapaa pääsy, kolehti
Maasai-tyttöjen koulutuksen tukemiseen
Suomen Lähetysseuran kautta.
• 14.8. klo 18 Jouttikeron kappelissa virsi-ilta.
• 19.8. klo 19 kirkossa konsertti Kosen lukion
lasten- ja nuorten kuoro.

Messussa
saa laulaa
MESSU eli jumalanpalvelus kokoaa kristityt yhteen. Messu on aina myös tilaisuus,
jossa musiikilla on merkittävä rooli. Messu
alkaa musiikilla. Musiikki luo tunnelmaa ja
antaa mahdollisuuden laulamalla osallistua
jumalanpalveluksen toteuttamiseen.
URUT ovat perinteisesti olleet kirkon pääsoitin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että vuosisatoja sitten ei ollut muita yhtä äänekkäitä
soittimia, joilla olisi voinut säestää isoissa
tiloissa satojen ihmisten laulua.

Musiikkivartti
KESKELLÄ arkipäivää sinulla on
mahdollisuus pieneen rauhoittumisen hetkeen Rovaniemen kirkossa.
Sellaisen tarjoavat Rovaniemen
seurakunnan kanttorit ja nämä
kauniisti soivat urut joka keskiviikko
kello 13 syyskuun alkupäiviin asti.
Kuten Musiikkivartin nimikin sanoo,
kyseessä ei ole pitkä konsertti vaan

lyhyt tuokio joka vie kuulijansa
kiireen ja hälyn keskeltä musiikin ja
urkujen soinnin maailmaan.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, tervetuloa niin paikkakuntalaiset kuin
Rovaniemellä käymäsillään olevat!

Ilta Kirkkolammella
KESKIVIIKKOISIN kirkossa on tuttu Arki-illan ehtoollinen kello 18, ja

heti sen jälkeen kello 18.45. kokoonnutaan Kirkkolammen rantamille
viettämään kesäistä iltaa.
Illoissa on aina mukana laulua,
puheita ja yhdessäoloa. Tarjolla myös
mehua ja keksejä.

ILTA Kirkkolammella-tapahtumat
jatkuvat aina elokuun puoliväliin
saakka.

MUUTAMAN viime vuosikymmenen aikana messun musiikki on monipuolistunut
monin tavoin; virsien rinnalle on tullut uudenlaisia lauluja ja musiikin toteutuksessa
käytetään nykyään monipuolisesti erilaisia
soittimia. Kanttori valitsee soittimet niin,
että ne sopivat musiikkiin ja jumalanpalveluksen luonteeseen.
Tervetuloa messuihin – messuissa saa
laulaa!

38. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitus Harriet Urponen
p. 040 6700 277 harriet.urponen@evl.fi | Jouni Hagström p. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.fi | Pasi Kokko p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.fi
| Lehtiryhmä: Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson, Jouni Hagström, Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Juho Rinne, Elina Rask-Litendahl, Heikki Salo ja
Harriet Urponen. | Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI |Ulkoasu ja taitto Kotimaa Oy |
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy | Jakelu : Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Tilaukset 25 euroa vuodessa | Painos 30 400 kpl.

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 29.8.2018 | Aineisto ma 13.8.2018.
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AIRA SAMULIN

Sykettä syksyyn -tapahtumaan 21.8.
Sykettä syksyyn –tapahtuma kutsuu
jo 12. kerran ikäihmisiä Santa Sportille
liikunnan ja hyvinvoinnin tapahtumaan.
Teemana on huumoria huomiseen ja
pääesiintyjäksi on kutsuttu yrittäjä ja
taiteilija Aira Samulin.

Verkostotapahtuma
vailla vertaa
Sykettä syksyyn –tapahtuma on syntynyt
verkostoyhteistyönä. Mukana ovat alusta
saakka olleet Rovaniemen kaupunki,
Neuvokas, Rovaniemen seurakunta ja
Santa Sport, eli Lapin urheiluopisto.
Kaupungin tervehdyksen tuo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala.
Seurakunnan tervehdyksen tuo kirkkoherra Kari Yliräisänen. Tämän vuoden tanssiesityksestä vastaa Siepakoiden Fossiilit
–ryhmä, joka on kokeneempien aikuisten
kansantanssiryhmä. Sen asennoitumisessa
oleellisinta on ryppyotsaisuuden eli turhan

vakavuuden välttäminen ja Fossiilit esiintyvät ensimmäisen kerran Sykettä syksyyn
–tapahtumassa.
Kello 10.20 estradille astuu yrittäjä ja
taiteilija Aira Samulin, jonka osuudesta
välittyy huumori ja ilon merkitys elämässä.
Kello 10.50 luvassa on Maikku Jokela-Väisäsen naurujoogaa. Ruokailun
jälkeen voi valita esimerkiksi haluaako
osallistua toimintapisteille vai seurustella
ystävien kanssa kahvilassa. Paikalliset järjestöt esittelevät toimintaansa juoksuradan
esittelypisteissä. Lopuksi tansseista vastaa
Viihde Huhtalat.
Liikunta on tärkeässä osassa tapahtumaa
ja ikäihmiset voivatkin kokeilla erilaisia
tapoja liikkua. Taukojumpasta ja liikuntarasteista vastaavat liikunta-alan ammattilaiset ja opiskelijat. Ohjelma kestää kello
14.30 saakka.
Ilmoittautumiset 23.7.–10.8.2018 Neuvokkaaseen puh. 0400 514 510 ja 016 356
0337 tai sähköpostilla info@rovaniemenneuvokas.fi

Yhdistykset ja järjestöt
Jäsenten puolesta ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa
osallistujien lukumäärä, nimilista ja ikä Neuvokkaan toimistolle (Kansankatu 8, 3. krs) 10.8.
mennessä.
Ympäristökyliltä tulevilta
tieto tiensuunnasta ja
pysäkki, josta nousee
kyytiin.
Järjestäjät; Rovaniemen kaupunki,
Rovaniemen seurakunta, Neuvokas ja
Santasport.

AIKATAULUT 2018
– Linja-automatkan hinta 2 €
Meno:
SODANKYLÄN SUUNNALTA
TAKSI
klo 8.00…8.30 Niesi – Tiainen
LINJA-AUTO
klo 8.30 Tiainen/Niesintien risteys
klo 8.45 Ylinampa/koulu
klo 9.00 Alanampa/linja-autopysäkki
klo 9.15 Vikajärvi/kauppa
klo 9.45 Lapin urheiluopisto

Aira Samulin
tarjoaa
Pääskyn
lukijoille
mahdollisuuden esittää
hänelle kysymyksiä
etukäteen.
Lähetä kysymyksesi
tekstiviestillä 13.8.
mennessä puh. 040 670
0277 tai postitse Pääsky,
PL 8104, 96101 Rovaniemi.
Aira Samulin vastaa
kysymyksiin
Sykettä Syksyyn
-tapahtumassa ti 21.8.

Paluu:
klo 14.30 Urheiluopisto
klo 15.00 Vikajärvi/kauppa
klo 15.15 Ylinampa/koulu
klo 15.45 Tiainen / Niesintien risteys
TAKSI
klo 15.45…16.45 Tiainen-Niesi
TAKSI
klo 8.40 Misi – Vikajärvi- Urheiluopisto
Paluu:
klo 14.30.Urheiluopisto- Vikajärvi-Misi
LINJA-AUTO OUNASJOEN
SUUNNALTA
Meno
klo 8.15
klo 8.45
klo 9.15
klo 9.45

Lohihovin piha
Meltauksen kappelin piha
Sinetän kappelin piha
Lapin urheiluopisto

Paluu:
klo 14.30 Lapin urheiluopisto
klo 15.00 Sinettä
klo 15.30 Meltaus
klo 16.00 Lohihovi
LINJA-AUTO KEMINTIEN
SUUNNALTA
Meno:
klo 8.30
klo 8.50
klo 9.10
klo 9.35

Jaatila, Rannantien risteys
Muurola, koulun pysäkki
Hirvas, koulun pysäkki
Lapin urheiluopisto

Paluu:
klo 14.30 Lapin
urheiluopisto
klo 14.55 Hirvas
klo 15.20 Muurola
klo 15.50 Jaatila,
Rannantien risteys
LINJA-AUTO
RANUANTIEN
SUUNNALTA
Meno:
klo 9.15 Kivitaipale
klo 9.50
Urheiluopisto
Paluu:
klo 14.30 Lapin
urheiluopisto
klo 15.00 Kivitaipale
YLÄKEMIJOENTIEN
SUUNNALTA 2018:
LINJA-AUTO
Meno: Lähtö Rovaniemeltä,
klo 7.45 Vanttauskosken
risteyksessä, ajaa Juotaksen
kautta Pajulammelle, josta
lähtee
klo 8.15 Pajulammelta
ajaa Auttin, Pekkalan kautta
Vanttauskoskelle,
klo 8.50 Vanttauskoski,
Jokitorin pysäkki,
klo 9.40 Urheiluopistolle
Paluu: klo 14.30 Lapin
Urheiluopisto, ajoreitti takaisinsama
Vanttauskoskelle n. klo 15.20, josta
loppumatkan suunta ratkaistaan
matkustajien lukumäärän mukaan
Taksia saa käyttää pääreittien
sivussa asuvat asukkaat kaikille linjaautoreitille.
Ole hyvä ja ota yhteys oman alueesi
diakoniatyöntekijään.

