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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Luottamuksen rakentamiselle
kyllä, epäluuloille ei
VIETIMME hiljattain vapaaehtoisten
kanssa kiitosjuhlaa lestadiolaisen Uusheräyksen kesäjuhlista. Iloitsimme, että
onnistuimme yhdessä. Näin osaltamme
toteutimme pienessä mittakaavassa Suomi 100-juhlavuoden teemaa Yhdessä.
Teema tiivistetysti muistuttaa, mikä
suuressa, yhteiskunnan mittakaavassa
on tärkeää. Kulkea yhdessä mietittyyn ja
päätettyyn suuntaan, yhteistä kotimaata
rakentaen sukupolvien ketjussa.

Vihapuhe
pelottaa
TURUN synkät uutiset
ovat järkyttäneet meitä
kaikkia. Kysymme: Miksi?
Emme voi ymmärtää tekoa,
mutta emme saisi osoittaa
vihaamme muille ihmisille.
Rovaniemen seurakunnassa järjestettiin hartaushetki,
johon kutsuttiin erityisesti
heitä, jotka ovat jääneet
miettimään tätä traagista
tekoa. Halusimme osoittaa,
että olemme lähellä ihmisiä,
kuuntelemassa ja lohduttamassa.
Oli koskettavaa nähdä, että
tueksemme asettuivat paikalliset turvapaikanhakijat.
He tulivat kertomaan omalla
läsnäolollaan, että eivät
hyväksy väkivallan tekoja.
He halusivat katsoa silmiin ja
kertoa, että olivat pahoillaan.
He olivat surullisia, sillä he
olivat saaneet omassa kotimaassaan kokea vastaavaa.
Rovaniemeläinen pieni
turvapaikanhakijatyttö tuli
itkien leikkipuistosta kotiin.
Häntä oli kiusattu. Kiusaaja
oli suomalainen, saman ikäinen tyttö, joka oli käskenyt
turvapaikanhakijan lähteä
heti pois täältä. Pieni tyttö
ei ymmärtänyt, miksi häntä
kiusattiin.
Paljon puhutaan vihapuheesta somessa, mutta
aikuisten vihapuhe keittiössä siirtyy lastemme kautta
leikkikentälle. Jeesus, opeta
meitä olemaan ystävällisiä
toisillemme.
Harriet Urponen

YHTEINEN kansankoti on viime aikoina

nitissyt ja natissut liitoksissaan monenlaisessa vastakkainasettelussa. Lisärepeämää toi puolentoistaviikon takainen
terroriteko Turussa.
Mieli ei tahdo ymmärtää eikä hyväksyä,
että sellaista tapahtui kansankodissamme.
Sitä, että turvaa hakemaan tullut haluaakin toimia mahdollista turvapaikkaansa
vastaan. Sitä, että joidenkin ihmisten
elämä päättyy ja syvästi vahingoittuu sokean kohtalonomaisesti. Että raju elämänmuutos tuli monille, suru ja murhe heidän
läheisilleen ja ystävilleen.
Tuntuu siltä, että suurella vaivalla ja
viisaudella rakennettu yhteiselämän perusluottamus alkaa murentumaan.

”

Yksi hyvä kysymys
on myös:
Olenko sanoillani
ja teoillani
rakentamassa
luottamusta
vai kylvämässä
epäluuloja?

SYDÄMISSÄMME on hämmennystä,
järkytystä, surua ja pelkoa. Tunnistamme
myös vihan tunteita. Ne ja niihin liittyneenä pelko saavat meidät helposti yleistävään epäluuloiseen asennoitumiseen ja
ihmisten leimaamiseen. Niiden vietäväksi ei kuitenkaan tule antautua.
On sanottava EI vihalle ja kostolle,
epäluulon kylvämiselle ja vastakkainasetteluille.
Sanomme myös selkeästi, että terrori,
väkivalta, turvattomuus eivät kuulu toreillemme ja kaduillemme. Niitä ei saa hyväksyä, sellaisiin ei saa alistua, eikä tottua.

Tarvitaan kuuntelevia korvia ja olkapäitä,
joihin nojata. Tarvitaan lähimmäisiä, joilta
löytyy rohkaisun ja toivon sanoja. Tarvitaan
yhteyttä toiseen ihmiseen vahvistamaan
luottamusta ja ylläpitämään toivoa. Tässä
seurakunnan työntekijät ja monet vapaaehtoiset tekevät arvokasta perustyötä.
On myös muistettava, että hyviä tekoja
on enemmän kuin pahoja. Niistä tavallisista tai tavallista suuremmista hyvistä teoista ei tiedotusvälineissä kerrota samassa
määrin kuin ikävistä asioista. Uutiset kun
etupäässä määrittyvät ikävistä asioista.
On sanottava KYLLÄ luottamuksen rakentamiseen. Katse tulee kiinnittää välittämiseen, hyvyyden näkökulmien ja voimien,
yhteyden, luottamuksen ja rauhan rakentamiseen. Nyt jos koskaan tarvitaan ymmärrystä, viisautta ja rakkautta. On suostuttava
tekemään yhteistä vaivalloista matkaa.

HÄMMENNYSTÄ, järkytystä ja pelkoa tulee sanoittaa ääneen. Puhumalla
asiallisesti tapahtuneesta nähdään sen
eri puolia, kokonaiskuva hahmottuu ja
päästään paremmin kiinnittymään tosiasioihin.

ELÄMME maailmassa, jossa pahuus
reaalitodellisuutta. Se on myös meissä
itsessämme, ei vain ulkopuolellamme.
Siksi meidän tulee pyrkiä katsomaan
maailmaa, toista ihmistä ja itseä totuudellisesti hyvyyksineen ja pahuuksineen.

VIIKON SANA |
Ylpeä nöyrtyy vielä

Rukous

Herran Sebaotin päivä iskee kaikkeen
ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu
maahan.
Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin, korkeihin ja ylpeihin, ja kaikkiin
Basanin tammiin, se iskee kaikkiin
korkeihin vuoriin ja kaikkiin ylhäisiin
kukkuloihin, jokaiseen ylpeään torniin
se iskee ja jokaiseen murtumattomaan
muuriin, se iskee rantojen huvipursiin ja kauas merelle purjehtiviin
laivoihin.
Ylpeä ihminen nöyrtyy, hänen täytyy taipua, korskeat miehet vaipuvat
maahan. Sinä päivänä Herra yksin on
ylhäinen ja epäjumalat väistyvät, joka
ikinen. Jes. 2: 12–18

Rakas Vapahtajamme.
Sinä olet kieltänyt meitä
tuomitsemasta ja väheksymästä
toisiamme.
Olemme kuitenkin korottaneet
itseämme painamalla muita,
olemme lyöneet lyötyjä
ja turhentaneet toisten uskon.
Herramme, ota meistä pois
ylemmyydentunto ja katkeruus.
Katko sisimpämme kahleet,
niin että voisimme elää
avoimessa yhteydessä
sinuun ja toisiimme.
Kuule meitä Poikasi
Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Ylemmyyteen ei kenelläkään ole aihetta
tai varaa. Siitä muistuttaa myös apostoli
Paavali: ” Ei ole erotusta, kaikki ovat
syntiä tehneet…” (Room 3).
Totuudellisuus edellyttää, ettemme saa
olla sinisilmäisiä, liian optimistisia, yltiömyönteisiä. Ne johtavat yksipuolisuuksiin ja
tosiasioiden vähättelyyn. Päätä ei tule panna
niin sanotusti pensaaseen. Tässä varmaan
jokaisella on itsensä valvomisen paikka.

PRESIDENTTI Sauli Niinistö haastoi
itsetutkisteluun Turun murhenäytelmän
jälkeen sanoillaan: ”Halu väärinymmärtää on ollut suurempaa kuin yritys
ymmärtää. Tämä olisi nyt hyvä kääntää
toisinpäin.”
Ei ole kyse vain suhtautumisesta Turun
järkyttäviin tapahtumiin vaan ylipäätään
mitä ajattelemme maahan muuttamisesta
tai meille vieraista ihmisistä.
Itse kukin voi kysyä, mihin suuntaan
olen ymmärtänyt yksipuolisesti tai halunnut ymmärtää jopa väärin. Mihin suuntaan
tulisi korjata? Yksi hyvä kysymys on myös:
Olenko sanoillani ja teoillani rakentamassa
luottamusta vai kylvämässä epäluuloja?
Vanha kristillinen sanonta on, että parannus tulee aloittaa omista synneistä, ei
toisten.
KRISTITTYJEN kuuluttama ilosanoma,
evankeliumi, on rauhan evankeliumi.
Jeesus näet käskee seuraajiaan toivottamaan rauhaa, kun he saapuvat koteihin
ihmisiä kohtaamaan. Sanasta löytyy
myös epäluuloja ja vastakkainasettelujen
purkamiseen tähtääviä neuvoja:
”Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan
voita sinä paha hyvällä. Siunatkaa, älkää
kirotko.”
Rohkeasti saamme luottaa, että meillä on tulevaisuus ja toivo, kuten Isossa
kirjassa Luojamme, Jumalamme meille
lupaa: ”Minä annan teille tulevaisuuden ja
toivon”.
Siihen luotamme yhdessä, sitä etsimme
maltilla yhdessä, sitä rakennamme yhdessä, siihen matkaamme yhdessä.
Sille sanomme KYLLÄ.

Pääskyn
toimituksesta
terveisiä!

IHANA Pääsky on taas len-

nähtänyt luoksesi! Iloitsemme positiivisesta
palautteesta, jota olemme saaneet uudesta
ilmeestä ja ulkoasusta.
Hauskaa, että niin moni on
löytänyt Pääskyn myös kauppakeskusten lehtitelineistä!
Syksyn ensimmäinen Pääsky kutsuu
sinua mukaan niin moniin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin. Tervetuloa konsertteihin tai
vaikkapa kuoroon laulamaan!
Pääskyn välissä jaetaan Lähellä Sinua
–liite, josta saat paljon tietoa seurakunnasta. Aina voit myös kysyä seurakunnan
työntekijältä mieltäsi askarruttavista
asioista. Me olemme Sinua varten!
Kiitos, että luet Pääskyä!
Terveisin Pääskyn toimituskunta
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Ikäihmisiä kutsutaan
Suomi 100 -juhliin
ROVANIEMEN

seurakunnan diakoniatyö ja Silta-säätiö
järjestävät yhdessä
juhlia itsenäisen
100-vuotiaan Suomen
kunniaksi.
Juhlia vietetään
• Tiistaina 12.9. Jouttikeron kappelilla,
yhteyshenkilö Mirva Suni 040 564 4639.
• Torstaina 14.9. Muurolan kappelilla,
yhteyshenkilö Laila Juntti 0400 152 243.
Järjestäjänä on myös Suomen Punaisen
Ristin Napapiirin osasto. Katso bussireitti
ja aikataulut syysallakasta s. 10.
• Tiistaina 19.9. Viirin seurakuntakodilla,
yhteyshenkilö Jaana Sarajärvi
040 514 2816.
• Torstaina 21.9. Meltauksen kappelilla,
yhteyshenkilö Kirsti Vuolo 0400 261 589.
Ohjelmassa on kello 11 lounas ja juhlakahvit, kello 12 juhlapuhe, isänmaallista ohjelmaa ja musiikkia. Juhlat päättyvät kello 13.30.
Kyytejä pyritään järjestämään niille, joilla
ei ole muuta mahdollisuutta päästä juhlaan.
Ole yhteydessä alueesi diakoniatyöntekijäään
viimeistään 4.9.

Uusheräyksen kesäseuroihin käytiin läpi Valo voittaa -portin.

Uusheräyksen kesäseuroissa 3400 kävijää
UUSHERÄYKSEN Valo voittaa
-kesäseurat onnistuivat tavoittamaan hyvin väkeä viikonloppuna
Rovaniemen kirkonmäellä. Kolmen
päivän aikana eri tilaisuuksiin osallistui 3400 kävijää.
Eniten seuraväkeä oli kirkastussunnuntain piispanmessussa. Piispa Samuel Salmen toimittamaan messuun
kirkossa osallistui lähes 500 ihmistä.
Kesäseurojen ensimmäisenä päivänä perjantaina suurinta mielenkiintoa
herätti Lasse Heikkilän ja Saila Ruotsalan johdolla esitetty Tunturimessu,
jonka näki lähes 400 seuravierasta.
Kyösti Kallion rukous/Suomi 100

-esitys veti kirkkoon lähes 300 katsojaa. Valo voittaa -ilta lauantaina ylsi
300 kävijään.
Kesäseurojen suosiosta kertoo, että
pohjoisen tapahtuma sai väkeä liikkeelle eteläisintä Suomea myöten.
– Onnistuimme kesätapahtumana
tavoittamaan myös suuren joukon
ihmisiä herätysliikkeemme ulkopuolelta, Uusheräyksen toiminnanjohtaja
Eeva Pouke iloitsee.
Eeva Pouke antaa vielä erityiskiitokset Rovaniemen seurakunnalle ja
sen talkooväelle. Erilaisiin palvelutehtäviin osallistui lähes 150 talkoolaista.
– Vaikka Rovaniemellä ei Uus-

heräyksellä omaa paikallisosastoa
olekaan, niin Rovaniemen seurakunta
näkee toiminnassaan vielä herätysliikettäkin pitemmälle. Seurakunta
ymmärtää toimivansa Kristuksen ja
seurakuntalaisten parhaaksi, Pouke
sanoo.
Ensi vuonna Uusheräyksen kesäseurat järjestetään Pyhäjoella.
Pasi Kokko
Lisätiedot:
Kari Yliräisänen, Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherra, p. 040 5032734
Eeva Pouke, Uusheräyksen
toiminnanjohtaja, p. 045 2722 412

Kunniakäynti
Muurolan jääkärikivellä
KESKIVIIKKONA 20.9. kello 9.15 on kunniakäynti jääkärien etappitien muistomerkillä Muurolan Ritaharjulla. Jääkärikivi on
paljastettu vuonna 1970. Mukana pastori
Mikko Reijonen. Kunniakäyntiin osallistuu
myös Muurolan koulun oppilaita. Tilaisuuden jälkeen kahvit Muurolan kappelilla.
Lämpimästi tervetuloa!

Syysretki syöpään
sairastuneille ja läheisille
PERINTEISELLÄ

Kristillisellä koululla uusia tuulia:

Opetuslupa, uudet tilat ja päiväkoti
KRISTILLINEN KOULU on vakiinnuttanut toimintansa Rovaniemellä
ja saanut opetusministeriöstä perusopetuksen opetusluvan. Kristillisen koulun kannatusyhdistyksen
puheenjohtaja Aku Kesti vaikuttaa
helpottuneelta ja on kiitollinen uusista askelista.
– Nyt olemme valtion virallinen
koulu, uusi opetuslupa tarkoittaa ihan
konkreettisesti taloudellista tukea,
joka on sidottu oppilasmäärään.
Olemme edelleen riippuvaisia myös
yksityisistä tukijoista ja keräämme
varoja toimintaan. Opetussuunnitelmamme on käynyt läpi tiukan tarkastuksen ja olemme sitoutuneet siihen.
– Koulu aloitti toimintansa noin
vuosi sitten ja on saanut vastikään
uudet toimitilat Rovalasta. Tällä het-

kellä koulussa on 11 oppilasta. Tällä hetkellä
olemme pieni, aloittava
koulu, mutta uskomme
siihen, että alueella on
kysyntää kristilliselle
koululle. Opetuslupa
on tällä hetkellä 200
oppilaalle.
– Kristillisen koulun
kannatusyhdistys on
ostanut Päiväkoti Esikon liiketoiminnan ja tavoitteena on tarjota perheille
luonteva jatkumo ja tehdä tiivistä yhteistyötä päiväkodin ja koulun välillä.
Harriet Urponen
Rahankeräyslupa RA/2016/285
Tilinumero FI 59 8960 0710 3283 79
DABAFIHH

Opettaja Mari Tolkkinen
iloitsee uudesta työpaikasta kristillisessä
koulussa.
Koulun kannatusyhdistyksen pj. Aku
Kesti iloitsee pitkän
projektin edistymisestä.

retkellä tutustutaan tällä kertaa
kivikauden elämään Kierikki-keskuksessa Yli-Iissä.
Liikuntaa oman
kunnon ja voimien
mukaan ja tutustumista kaukaiseen historiaamme oppaiden
opastuksella.
Matkalla pidämme sämpylä-kahvitauon,
päivällä Kierikki-keskuksessa on lounas ja
kahvit.
Mukaan mahdollinen sadevara ja oman
tarpeen mukaan juomista ja pientä purtavaa.
Lähtö linja-autolla Rauhankatu 70 A (seurakuntakeskus), edestä 3.10. kello 8 ja paluu
samaan paikkaan noin kello 17 mennessä.
Osallistumismaksu 20 euroa. Ilmoittautumisen jälkeen tulee lasku osallistumismaksusta
kotiin, jolla vahvistetaan osallistuminen.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut diakoniatoimistoon 1.–20.9., puh 040 583 0966.Retken
järjestää Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry.
ja Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja
sairaalasielunhoito.
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HENKILÖ| Nuorisotyönohjaaja Erika Alaluusua
PASI KOKKO

Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

Rovaniemi-viikolla
juhlitaan 100-vuotiasta
Suomea!
SEURAKUNNAN Rovaniemi-viikon

tapahtumat:

• Ti 5.9. klo 15–18 Katutason avoimet ovet
os. Kansankatu 17
• Ti 5.9. klo 17 lukuvuoden avajaismessu
kirkossa
• Ti 5.9. klo 18 alttarifreskon musiikillinen
esittely kirkossa
• Ke 6.9. klo 13 Virrestä voimaa
seurakuntakeskuksen juhlasalissa
• Ke 6.9. klo 18 Arki-illan ehtoollinen kirkossa
• Ke 6.9. klo 18 Miesten saunailta
Norvajärvellä
• To 7.9. klo 17.30 Virsi-ilta Muurolan
kappelilla
• To 7.9. klo 18 Syyskauden avaus
Korkalovaaran kappelilla
• To 7.9. klo 18 Pint o´ The Times,
irkkukonsertti kirkossa
• Pe 8.9. klo 15 Vaivaton vihkihetki kirkossa
• Pe 8.9. klo 19 musiikkimessu kirkossa
• La 9.9. klo 17 OMA-ilta
seurakuntakeskuksen juhlasalissa
• Su 10.9. klo 10 messu kirkossa
• Su 10.9. klo 11.45 lounas ja juhlakahvit
seurakuntakeskuksessa ja –kodilla sekä klo
13 Lähimmäisen päivän juhla: Juhlistamme
Rovaniemen seurakunnan diakoniakylä- ja –
korttelitoimikuntien 70-vuotista toimintaa.
• Su 10.9. klo 15 Pyhät meiningit Ounasrinteen
kappelilla
Katso koko ohjelma www.rovaniemi.fi

”

Herra, anna
rauhattomalle rauha.
Anna järkyttyneelle
levollisuus, tuskaan
ja epätietoisuuteen
läsnäolosi. Herra
tee minusta rauhasi
välikappale niin, että
sinne missä on vihaa,
kylväisin rakkautta.
Arkkipiispa Kari Mäkinen
Yle aamuhartaus 19.8.

Erika Alaluusua nauttii työstään nuorten parissa.

”Tehtäväni on antaa
aikaa toiselle ihmiselle”
Rovaniemen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Erika Alaluusua, 35, saa tehdä työtä,
jossa jokaisen ihmisen kohtaaminen on
yhtä arvokas.
– Palkitsevimpia ovat ihan arkiset
hetket. Lähden nuoren kanssa kahville tai
olen leirillä hakkaamassa halkoja lapsen
kanssa ja näen, että nuori tykkää siitä. –
Parasta on hetkessä oleminen ja eläminen
ja kun huomaan, että nyt meillä on lapsen,
nuoren tai äidin kanssa hyvä hetki menossa.
Nuorisotyö on parhaimmillaan nuoren kohtaamista, ilman kiirettä.
– Tehtäväni työssä ja lähimmäisenä on antaa aikaani toiselle ihmiselle. Vaikka itselläni olisi tärkeä juttu tehtävänä, niin annan toiselle ihmiselle tärkeämmän sijan.
Ajat muuttuvat, mutta lapsissa ja nuorissa on yhä
tulevaisuus. – Nyt huolehdimme nuorista ja lapsista, jotka
huolehtivat aikanaan yhteiskunnastamme ja päättävät
asioistamme, joten on tosi tärkeää välittää heistä.
Seurakunnalla on myös tärkeä tehtävänsä lapsista ja
nuorista välittämisessä.
– Välittämiseen kutsutaan Raamatussakin ja meitä kehotetaan pyyteettömään välittämiseen, Erika toteaa.

Pitkältä kierrokselta tuttuihin maisemiin
Erika aloitti heinäkuussa nuorisotyönohjaajan virassa,
mutta pääsi jo kaksi vuotta sitten Rovaniemen seurakuntaan sijaiseksi erityisnuorisopuolelle.
Kemijärven Luusuassa syntyneen Erikan isä oli poromies ja äiti on tehnyt töitä muun muassa kehitysvammaisten parissa ja myöhemmin terapia-alalla.
Seurakunta on ollut Erikan elämässä aina keskeisessä
osassa. – Pienenä kävin kristillisessä kerhossa, jota ohjasi
Helena Severinkangas.
Seurakunta oli tärkeä myös yläasteiässä. Rippikoululeirinsä Erika kävi Ailangan leirikeskuksessa.
– Viihdyin leirillä, mutta jo ennen riparia menin seurakunnan nuorten toimintaan. Lähdin raamattupiiriin ja
nuorten iltoihin.
Myös musiikki on lähellä sydäntä. Erika tarttuu mielellään kitaraan tai pianoon säestääkseen lauluja. Seurakunnan nuorten kuorossa hengelliset laulut tulivat tutuiksi.
Kavereiden kanssa syntyi myös näytelmäporukka Kanuuna. – Meillä oli hauskaa yhdessä. Teimme hengellisiä
näytelmiä, sketsejä ja draamoja.
Lukion jälkeen Erika lähti Kansanlähetysopistoon Ryttylään. Siellä nuorisotiimi rakensi tapahtumia nuorille.

Vuosina 2002–2003 Erika tutustui lähetystyöhön
Virossa. Sen jälkeen hän opiskeli Diakonia-ammattikorkeakoulussa kirkon nuorisotyönohjaajaksi ja sosionomiksi. Oltuaan Kirkkonummen seurakunnan
nuorisotyössä 7-8 vuotta Erikan veri veti takaisin
pohjoiseen ja Rovaniemelle.
Monipuolinen koulutus on saanut jatkoa. Viime
vuonna Erika valmistui musiikkiterapeutiksi Eino
Roiha -instituutista.
– Syksyllä aloitan integratiiviset musiikkipsykoterapiaopinnot ja saan myös psykoterapeutin pätevyyden vielä päälle. Koulutukset täydentävät osaamistani
erityisnuorisotyössä ja saan hyviä välineitä ihmisten
kohtaamiseen.

Kohtaavaa läsnäolemista
Erityisnuorisotyö on kohtaavaa, etsivää ja läsnä olevaa
nuorisotyötä. – Kenelle tahansa nuorelle voi tulla kriisi tai
vaikea elämäntilanne, josta hän haluaa jutella.
Erityisnuorisotyö on myös pienryhmätoimintaa.
Esimerkiksi Erikan kanssa erityisnuorisotyön alueella toimiva nuorisotyönohjaaja Jenni Rautio on pitänyt useampana vuonna Lapin ensi- ja turvakodin kanssa nuorille
suunnattua Löydä oma tarinasi -ryhmää.
Ammattiopiston kanssa seurakunnan erityisnuorisotyö
aloittaa yhteistyön tänä syksynä.
Bänditoiminnasta kiinnostuneille seurakunta tarjoaa
kaksi bändikämppää. – Perussoittimilla varustetut kämpät
ovat käyttäjilleen ilmaisia. Ajatuksena on pitää paikat
siistissä kunnossa ja näin siellä on kiva käydä. Jos olet
kiinnostunut bänditoiminnasta niin voit ottaa yhteyttä
minuun, Erika rohkaisee.
Tällä hetkellä treenaamassa käy viitisentoista bändiä.
Toinen bändikämppä on seurakuntatalon kellarikerroksessa ja toinen Aapakirkolla.

Katutaso 20 vuotta

Yksi seurakunnan nuorisotyön tutuimpia maamerkkejä
on nuorisokahvila Katutaso Kansankadulla.
Syyskuun alussa vietetään Katutason 20-vuotisjuhlaa.
Juhlaviikonloppu aloitetaan jo perjantaina 1.9. jolloin
Katutaso on avoinna poikkeuksellisesti pitempään eli
kello 17–22. Lauantaina 2.9. kello 18 esiintyy Eve ja Ossi
-duo. Juhlailtoina tarjolla on hyvää syötävää ja koolla on
mukavaa porukkaa.
– Ja tietysti kuullaan musaa, Erika Alaluusua lupaa.
Pasi Kokko
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Lapsikuoro Valonlähteen lapset:

Israelilaista
kansantanssia

Kuoro on superihana harrastus!
HARRIET URPONEN

UUDEN kauden edessä monet
perheet miettivät yhdessä lasten
kanssa, mitä voisivat alkaa harrastaa. Valonlähde –kuoron lapset kertovat silmät loistaen, että kuoro on
superihana harrastus. He ottavat
mielellään mukaan uusia kavereita
kuoroon.
– Vaikka
kuorolaulu
on ilmainen
harrastus,
siitä saa
valtavan
henkisen
pääoman
koko elämäksi, kuoronjohtaja Ruusu
Tervaskanto kuvaa.
– Rovaniemen seurakunnan
kirkkomuusikot ovat ideoineet
katkeamatonta kuoropolkua lapsille.
Kirkkomuskarit ovat jo pitkään
toimineet valtavan hyvin, lapsen
näkökulmasta siitä voisi luontevasti
jatkaa pienten lasten muskarikuoroon, josta polku kulkee lapsikuoroihin ja vielä nuorisokuoroon.
– Lapsi saa kuorosta paljon iloa,
lapset ovat kuin luotuja kuoroa
varten. Säännöllinen harrastus
myös opettaa lapsille paljon tärkeitä
taitoja. Lapsi oppii kuuntelemaan
toisia ja hän oppii sosiaalisia taitoja
ja yhdessäolon sääntöjä. Lisäksi opitaan äänen huoltoa ja äänen käyttöä
ja musiikin oppiminen käy kuin
vaivihkaa, ilon ja leikin kautta.

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN
KUOROT ALOITTAVAT
SYYSKAUDEN
Rovaniemen kirkkokuoro kirkon kryptassa
torstaisin klo 13–14.30.
Aloitus 31.8. Johtaa Maie Kuusik.

KUOROLAULUSTA kiinnostuneet
lapset ja vanhemmat, tervetuloa
31.8. kello 16.30 seurakuntakeskuksen juhlasaliin kuulemaan
lisää kuoropolusta ja seurakunnan
lapsikuoroista! Os. Rauhankatu 70,
sis. Yliopistonkadun puolelta.
Harriet Urponen

Yläkemijoen kuoro
Auttin kappelissa maanantaisin klo 17.
Aloitus 11.9. Johtaa Sanna Peltola.
Ounasjoen kuoro
Sinetän kappelissa keskiviikkoisin klo 18.
Aloitus 13.9. Johtaa Sanna Peltola.
Tuomaskuoro
seurakuntakeskuksessa
tiistaisin klo 17–18.30.
Aloitus 12.9. Johtaa Tarja Alakörkkö.

Musiikkiryhmät syksyllä 2017

Kuoropolku ”laulaen, soittaen, kuunnellen, yhdessä”
KIRKONMÄELLÄ alkaa kuoropol-

ku. Tarkoituksena on luoda puitteet
kuorossa laulamiseen jo pienestä
alkaen, aina nuoruusikään saakka.
Koululaisten kuoroja ovat Valonlähde ja Lumitähdet, alle kouluikäisille aloittaa uutena Muskarikuoro.
Kaikkien harjoitusaika on torstai kello
16.30.
Laulun, soiton ja kuuntelemisen
kautta on mahdollisuus yhdessä
musisointiin myönteisessä ja turvallisessa ilmapiirissä. Tärkeää on
musiikillisen ilmaisun vahvistaminen, äänenkäytön kehittäminen,
sekä esiintymiset seurakunnan
tilaisuuksissa. Lasten virret ja hengelliset laulut ovat keskeisellä sijalla.
Parhaimmillaan yhdessä laulaminen
voimaannuttaa, tuo iloa ja vahvistaa
itsetuntoa.
• UUSI Muskarikuoro. Tule mukaan
ottamaan kuoropolun ensiaskel
muskarikuorossa! Kuorotoimintaan
valmentavassa muskarikuorossa lauletaan, leikitään, liikutaan,
soitetaan ja kuunnellaan. Painottuu
ikäluokkaan 5–6-vuotiaat. Kirkon

HILLAKIRKOLLA, Hillapolku 9, kirjaston
yläkerrassa tanssitaan jälleen syksyn
kuluessa israelilaisia kansantansseja.
Tapahtumat alkavat 9. syyskuuta jatkuen
parillisina viikkoina lauantaisin
16. joulukuuta saakka.
Ohjelma koostuu kello 11–11.45 alkeista,
osallistujilta ei edellytetä aiempaa tanssitaustaa, tanssit ovat piiritansseja, joten pariakaan
ei edellytetä.
Kello 12.00–13.30 on vuorossa alkeisjatko,
harjoitellaan helpohkoja tanssikoreografioita, joita tanssitaan piirissä. Useat tansseista
pohjautuvat Raamatun sanaan. Tempo voi
olla nopeakin, mutta tansseissa ei tule paljon
hyppyjä.
Lokakuussa 20.–22.10. on ohjelmassa Jouni
Pajusen tanssiviikonloppu.
Mukaan rento liikkumiseen sopiva asu,
juomapullo ja liukumattomat tossut tai
sisäpelikengät. Yli 7-vuotiaat lapset myös
tervetulleita.
Tule avoimin mielin! Ei osallistumismaksua
eikä ilmoittautumista.
Lisätietoja vapaaehtoistyöntekijä Sirkka
Juntunen sirkka.juntunen(at)gmail.com tai
040 558 9091.
Lämpimästi tervetuloa kokemaan yhteyttä
kehollisen rukouksen kautta!

krypta (sisäänkäynti Vapaudentien
puolelta).
Johtaa Sanna Koivuranta-Virtanen,
sanna-liisa.koivuranta-virtanen@
evl.fi 040 120 7755.
• Kirkonmäen lapsikuoro Valonlähde, srk-keskuksen srk-sali. Painottuu ikäluokkaan 7–10 v., johtaa
Ruusu Tervaskanto,
ruusu.tervaskanto@evl.fi.
• Tyttökuoro Lumitähdet, srk-kodin
yläsali. Haluatko kokea musiikin
tunnelmia yhdessä laulaen, myös
soittajien, solistin tai toisten kuorojen kanssa? Kaksiääninen, taitava
tyttökuoro. Harjoitellen ja kuunnellen on mahdollisuus lauluvalmiuksien kehittämiseen. Hyvä sävelkorva
on tärkeä. Klassista ohjelmistoa,
myös uusia sovituksia. Painottuu
ikäluokkaan 11–15 v. Seurakuntakodin yläsali torstaisin klo 16.30–17.30.
Johtaa Päivi Hintikka,
paivi.hintikka@evl.fi, 0
40 764 8085
• Liekki-kuoro, keskiviikkoisin klo
13.15 Aapakirkolla, johtaa Ruusu
Tervaskanto.

• Gospelryhmä Ilonlähde kirkon
kryptassa keskiviikkoisin klo
16.30–18. Aloitus ke 6.9.17.
Johtaa Tarja Alakörkkö.
Iloa pulppuava nuorten gospelryhmä, johon ovat tervetulleita gospeltyylisestä musiikista kiinnostuneet
nuoret rippikouluikäisestä ylöspäin.
Ilonlähteen ohjelmistossa on gospelhenkistä musiikkia Suomesta ja
muualta. Teemme myös yhteistyötä
bändin kanssa.
Lisätietoja tarja.alakorkko@
evl.fi, 040 688 5557.
• Tähdenlento-kuoro
kokoontuu Muurolassa,
joka toinen sunnuntai
klo 13, perhepyhäkoulun yhteydessä, alkaen
20.8.
Johtaa Sanna
Peltola.

Kamarikuoro AVE
kirkon kryptassa torstaisin klo 18.30–20.
Kuoro on jo aloittanut. Johtaa Maie Kuusik.
Vanhan musiikin yhtye Gaudium
kirkossa keskiviikkoisin klo 16.
Kuoro on jo aloittanut. Johtaa Maie Kuusik.
Luther-projektikuoro
kolmena sunnuntaina 10.9., 15.10. ja 22.10.
Esitysviikolla yhteisiä harjoituksia joista
sovitaan erikseen.
Johtaa Sari Alakulppi. Luther-kuoro
osallistuu kirkossa 27. ja 28.10. esitettävään
Luther-draamaan.
Gospelryhmä Ilonlähde kirkon kryptassa
keskiviikkoisin klo 16.30–18.
Aloitus 6.9. Johtaa Tarja Alakörkkö.
Kehitysvammaisten musiikkiryhmä
Iloiset Musikantit
srk-kodilla torstaisin klo 18-19.
Aloitus 31.8. Johtaa Sari Laitila.
LAPSIKUOROT ALOITTAVAT
to 31.8. klo 16.30
srk-keskuksen juhlasalissa.
Tervetuloa kaikki laulavat
lapset kuulemaan lisää
kuoropolusta!

www.rovaniemenseurakunta.fi

6 ARTIKKELI

30.8.2017 Pääsky
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Ari ja Solmaz Kuivila
veivät lapsiaan
seurakunnan kerhoon
usean vuoden
ajan. Kerhot ovat
tarjonneet Roosalle,
Tarmolle ja Saaralle
kivoja kavereita ja
mukavaa tekemistä.

Kuivilan perhe kiittää seurakuntaa

LAPSET AINA ILOISIN MIELIN
Ari Kuivila on hyväntuulinen perheenisä.
Syykin selviää nopeasti: perheen kolme lasta
kävivät Rovaniemen seurakunnan kerhossa
tyytyväisin mielin.
– Koskaan en ole lapsilta kuullut, että
kerhossa olisi ollut ikävää tai että he
eivät haluaisi sinne mennä.
Kuivilan perheen lapset Roosa, 9, Tarmo, 7, ja Saara, 5, menivät seurakunnan
kerhoihin ja muskariin jo hyvin varhain.
Neljännen luokan tänä syksynä aloittanut Roosa oli seurakunnan kirkkomuskarissa jo kaksivuotiaana. Seurakuntakodin
kerhoon hän asteli ensi kerran kolmevuotiaana, syksyllä 2010.
– Kerhosta minulla on muistoina tosi
positiivisia asioita. Eniten ovat jääneet
mieleen askartelut ja lukuhetket.
Hyviä kokemuksia kerhovuosista
on myös tokaluokkalaisella Tarmolla.
Isä muistaa pojan olleen muskarissa jo
”kantokoppaikäisenä”. Kerhossa Tarmo

oli ensimmäisen kerran viisi vuotta sitten,
syksyllä 2012.
Sekä Tarmo että Roosa ovat olleet myös
seurakunnan kesäkerhossa kahtena viime
kesänä.
– Siellä parasta olivat uudet kaverit sekä
retket ja piknikit, Roosa kertoo. Tarmolla
jäivät mieleen käynnit leikkipuistossa.
Myös esikoulun tänä syksynä aloittanut
kuopus Saara on viihtynyt hyvin seurakunnan kerhossa.
– Niin paljon Saara kerhosta tykkäsi,
että hän olisi halunnut mieluummin vielä
tulla kerhoon kuin mennä eskariin, kertoo
perheen äiti Solmaz Kuivila.
Myös seurakunnan kerhon ohjaajat
saavat kiitosta.
– Henkilökunta on erittäin pätevää

ja mukavaa, ainakin näin on sattunut
meidän kohdalle. Ohjaajat ovat keksineet
lapsille mielekästä tekemistä, askartelua,
ulkoilua ja kaikenlaista tekemistä, mitä
nyt kerhosta voi lapsi saada, Ari Kuivila
kiittelee.

Hyviä muistoja
jo isälläkin
Kuivilan perheen lapset ovat kerholaisia
jo toisessa polvessa.
– Kävin velipojan kanssa 1970-luvun
loppupuolella seurakunnan kerhoissa
Keltakankaalla. Sieltä jäivät positiiviset
muistot, Ari muistelee.
– Omien lasten kanssa ajattelimme
jatkaa samaa perinnettä. Lapset pääsivät
onneksi heti kolme vuotta täytettyään
kerhoon seurakuntatalolle.
Kuivilan lapset ovat olleet pääasiassa
kotihoidossa.
– Kerho onkin tällöin henkireikä, kun
lapset pääsevät leikkimään ikäistensä

kanssa ja saavat arkeensa järjestettyä
toimintaa, isä sanoo.
Kaikki kolme lasta olivat kerhossa ennen
esikoulua. Aluksi kerho oli kaksipäiväinen,
kaksi ja puoli tuntia kerrallaan. Myöhempinä vuosina kerho pyöri kolmesti viikossa, kolme tuntia päivässä.
– Kerhokäynnit olivat mukavan mittaisia. Kolmesta viikkokerrasta tuli kotihoidon lapsellekin tarpeeksi kerhoilua.
Ari Kuivila työskentelee lennonjohtajana, mutta viime vuodet hän on omistautunut pitkälti lastenhoidolle.
– Kesällä 2008 jäin osittaiselle hoitovapaalle, kun vanhin lapsemme Roosa oli
puolivuotias. Tällä hetkellä teen 70-prosenttista työaikaa. Nuorempien lasten syntymän jälkeen vietin kotona vanhempainvapaan kauden eli puoli vuotta per lapsi.
Solmaz Kuivila työskentelee fysioterapeuttina Lapin keskussairaalassa. Hän on
ollut tarvittaessa töihin –sopimuksella jo
useamman vuoden.
– Välillä äiti on toki ollut myös kotona,
mikä on koko perheen kannalta mukavaa.
Hänen työuransa kannalta on kuitenkin
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IN KERHOON
hyvä olla töissä kun tarvitaan. Vaimoni on
pyrkinyt menemään aina kun on pyydetty,
Ari Kuivila sanoo.

Illaksi kiireellä
harrastuksiin
Kuivilan perheessä tyypillinen kerhopäivä
alkoi kiireettömästi.
– Me ollaan tällaista aamu-unista sakkia.
Tuskaa onkin tuottanut se kouluunmeno
aamukahdeksaksi, Ari Kuivila kertoo.
– Pyrimme saamaan lapset keskipäivällä
alkaviin kerhoihin ja siinä onnistuimme. Niihin tuntui olevan vähemmän tunkuakin kuin
aamukerhoihin.
Kun aamutoimet oli suoritettu, niin jäi
vielä hetki aikaa leikkiä kotona ennen kerhon
alkua.
– Kerho loppui kolmelta, joten minullakin
oli kolmisen tuntia aikaa käydä asioilla ja
ottaa vanhempia lapsia jo koulusta vastaan
ennen kuin hain Saaran vielä kerhosta, isä
toteaa.

Kerhon jälkeen on ollut vielä Rovalan kerhoja iltapäiviksi ja illoiksi.
– Joskus on ollut aika kiirettäkin käydä
kerhon jälkeen nopeasti kotona syömässä ja
sitten ehtiä kello neljän, puoli viiden maissa
tanssikerhoihin ja muihin harrastuksiin, Ari
Kuivila sanoo.
– Perheemme on hyvin musikaalinen.
Lasten musiikkiharrastuksiin kuuluu muun
muassa pianonsoittoa ja laulua.
Kuivilan perhe liikkuu paljon pyöräillen,
pääosin kaupungin alueella.
– Lapset ovat pyöräilleet pienestä pitäen.
Vanhemmat lapset ovat polkeneet koulumatkansa ekaluokasta alkaen. Saarakin innostui
pyöräilystä kuluneena kesänä.
– Matkoillamme Keski-Euroopassa olemme
pyöräilleet lasten kanssa lähes kaikissa maissa, joissa olemme vierailleet. Pitäisi koota yhteen kaikki kuvat, kaupungit ja maat, ja kysyä
vaikka Guinnessin ennätystenkirjan tekijöiltä,
löytyykö maailmasta montakaan 4–5-vuotiasta, joka on pyöräillyt jo useimmissa Euroopan
maissa, Ari Kuivila naurahtaa.
Pasi Kokko
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HENKILÖ | Perheenäiti Mari Rötkönen
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

JOUNI HAGSTRÖM

Äitien lepoloma alaikäisten lasten äideille
LEIRI pidetään 28.–29.10.2017 Norvajärvellä

Lähtö lauantaina seurakuntakeskuksen
pihalta klo 10. Tarjolla mm. ulkoilua, lepoa,
keskustelua, hiljentymistä. Paluu sunnuntaina klo 15.
Leiriä ohjaavat diakoniatyöntekijä Marjo
Rundgren ja pastori Sanna Kerola.
Sähköinen ilmoittautuminen Rovaniemen
seurakunnan nettisivuilla.
Mukaan mahtuu 18 äitiä. Kaikille on oma
huone. Leirimaksu 30 e.

Kirkkomuskarit
kutsuvat musisoimaan

Kaikenikäisten kerho
ja puuroaamu
MUUROLAN ja Jaatilan kaikenikäisten

kerho kokoontuu kuluvan syksyn aikana kokeiluluonteisesti Muurolan kappelilla, joka
toinen tiistai kello 10–12. Tämän mahdollistaa Alakemijoen aluelautakunnan mukaan
tulo kyydin järjestämisessä sitä tarvitseville osallistujille.
Kyydin hinta on 3 €, hinta kattaa meno- ja
paluukyydin. Kerran kuukaudessa kerho
alkaa kappelilla kokoontuvalla puuroaamulla,
jossa martat ovat keittämässä ja laittamassa
tarjolle puuroaterian. Puuroaamua tukee
elintarvikelahjoituksin kaupat K-market ja
Sale. Puuroaamu ja kaikenikäistenkerho luo
mahdollisuuksia yhteisölliseen kohtaamiseen
kyläläisten kesken.
Kerhokuljetus seuraavasti: Jaatila Rannantie kello 8.55, Jaatilansaari kello 9.10,
Muurolanpalvelutalo, Totontie 7 kello 9.30,
Varpukoti, Totontie 1 kello 9.35, Karvontie 1
kello 9.40, Muurolan kappeli kello 9.40.
Lisätietoa tai tarvitessasi kyytiä kotiovelta
ole yhteyksissä Laila Junttiin p. 0400 152 243.

Kotikirkkomme
on Aapakirkko
RÖTKÖSEN perhe valmistautuu koulujen aloitukseen.
Takana on mukava kesä, johon on mahtunut niin tivolipäivää kuin matka Välimeren aurinkoon.
– Lapsistamme pienin on vielä perhepäivähoidossa,
keskimmäinen aloittaa nyt koulun ja vanhin menee kolmannelle luokalle, Mari Rötkönen kertoo.

AAPAKIRKKO on tuttu paikka Rötkösille. Se on
heidän kotikirkkonsa, jonne sekä lasten että aikuisten
askeleet ovat kulkeneet lukuisia kertoja.
– Kun muutimme takaisin Syväsenvaaraan vuonna
2010, oli luontevaa mennä ensin mukaan perhekerhoon.
Tärkeintä oli tavata samassa elämäntilanteessa olevia,
hyvin erilaisia ihmisiä. Joihinkin perheisiin, joihin siellä
tutustuttiin, pidetään edelleen yhteyttä.
Kun vanhin lapsi kasvoi ja hän oli valmis siirtymään
itsekseen päiväkerhoon, oli paikka ennestään tuttu.
– Lapsi vain sujahti sinne porukkaan. Itse jatkoin pienemmän kanssa silloin perhekerhossa.
Myös iltapäiväkerho on tullut toimintana tutuksi.
– Lasten on ollut helppo mennä mihin tahansa kerhoon,
sillä vastassa ovat aina olleet tutut, turvalliset aikuiset.
Mari Rötkönen kiittää seurakunnan ammattitaitoisia
lastenohjaajia.
– Kaikki ovat todella ammattitaitoisia, helposti lähestyttäviä ihmisiä. Vuorovaikutus on ollut helppoa ja avoin
keskusteluyhteys on ollut meille hyvin arvokas asia.
– Lastenohjaajat tuntevat jopa isovanhempamme
hyvin, koska nämä ovat hakeneet lapsiamme kerhoista ja
kulkeneet mukana juhlahetkissä. He varmasti
tietävät perheestämme enemmän kuin
ROVANIEMEN seurakunta tarjoaa syysarvaammekaan, Mari naurahtaa.
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SAMU RÖTKÖNEN

KIRKKOMUSKARIT kokoontuvat kirkon
kryptassa, pääkirkon alakerrassa. Kaikkiin
ryhmiin lapset osallistuvat yhdessä vanhemman tai muun tutun aikuisen kanssa.
Muskarissa lauletaan, leikitään, loruillaan,
liikutaan, soitetaan ja kuunnellaan. Ohjelmistona on sekä perinteisiä että uudempia
lastenlauluja ja loruja. Muskarihetket tukevat
myös kotien kristillistä kasvatusta sisältäen
lasten virsiä sekä muita hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheiden mukaisesti. Muskarissa tärkeää on vuorovaikutus lapsen ja
vanhemman välillä sekä yhdessäolo koko
ryhmän kanssa.
Syksyn ryhmiin on vapaana joitain hajapaikkoja. Ilmoittautuminen www.rovaniemenseurakunta.fi

Ilmaista soppaa
Lordinaukiolla

Rötkösen perheellä on monipuolinen näköala seurakunnan
toimintaan. Tytöille seurakunnan kerhot ovat tuttuja.
tuo juhla on jäänyt jokaisen lapsen mieleen.
– Kristilliset arvot ovat perheemme arjessa, vaikkei
niitä sen kummemmin tuoda esille. Kun tapaa paljon
erilaisia ihmisiä, avoin suhtautuminen asioihin ja erilaisuuteen avartaa maailmankuvaa.
Uuden syksyn alkaessa moni perhe miettii lapsille
harrastuksia.
– Suosittelen ainakin tutustumaan seurakunnan monipuolisiin toimintoihin, sieltä voi löytyä mukava harrastus.
Harriet Urponen
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TOIMINTAA SRK-ALUEILLA |

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien toiminnasta näet Lapin Kansan seuratoimintapalstalta ja www.rovaniemenseurakunta.fi
LÄHETYSPIIRIT

vaarantie 76, kerran kuussa klo
10.30–12.30 ti 12.9. alkaen.

Korkalovaaran lähetyspiiri ma
18.9. alkaen kappelissa joka toinen maanantai klo 13–14.30,
Vetäjänä Päivi Rahikainen. Päiväkahvit.

Oikaraisen aikuisten kerho
koulun nuorisotilassa, päiväkodin yläpuolella maanantaina
25.9. ja 23.10. klo 15.–16.30.

Viirinkankaan lähetyspiiri to
21.9. alkaen Keltakankaan kerhotilassa, Keltakangas 2–4, joka
toinen torstai klo 13–14.30. Vetäjänä Tuula Melaranta. Päiväkahvit.

KATULÄHETYSTYÖ
Katulähetysilta seurakuntakodin yläsalissa, Rauhankatu 70 G.
Kokoontuminen joka maanantai
klo 17–18.30. Syyskausi alkaa
4.9.

Helmikammarin lähetyspiiri
Helmikammarilla n. kerran
kuussa ti 5.9. alkaen klo 12–13.
Vetäjänä Leila Kleemola.
Naisten käsityökahvila srk-kodin alasalissa, Rauhankatu 70 E, ti
12.9. alkaen joka toinen tiistai klo
12.30–15.30. Vetäjinä Sinikka Koivuranta ja Seija Luomaranta. Päiväkahvit.
Aapakirkon Raamattu- ja lähetyspiiri Aapakirkolla joka tiistai
12.9. alkaen klo 18–19.30. Vetäjänä Pertti Selkälä.

DIAKONIA
ALAKEMIJOKI
Kaikenikäisten kerhot Kivitaipale,
Taipaleen koulu, Taipaleentie 65,
maanantaisin klo 9.30–11 ma 25.9.
alkaen. Jaatila, Jaatilan koulutie 17
tiistaisin klo 10–12 ja Muurola,
Muurolan palvelutalo, Totontie 7
klo 13–14.30 ti 26.9. alkaen.
Puuroaamu sekä Muurolan ja
Jaatilan yhteinen kerho Muurolan
kappelilla, Kirkkokumpu 1, tiistaisin klo 10–12: 10.10., 7.11. ja 5.12.
Kuljetus: Jaatila Rannantie klo
8.55, Jaatilansaari klo 9.10, Muurolan palvelutalo klo 9.30, Varpukoti, Totontie 1 klo 9.35, Karvontie
1 klo 9.40, Muurolan kappeli klo
9.40. Kyydin hinta 3€. Tarvitessasi
kyytiä kotiovelta soita Laila Juntti,
0400 152 243.
Virsi-illat Muurolan kappelilla,
Kirkkokumpu 1 torstaisin klo 18:
7.9., 5.10. ja 2.11. Kahvittelu jo klo
17.30.
OUNASJOKI
Meltaus Kotiseutupiiri klo 10–12
joka toinen torstai.
5.10. vanhusten viikon kerho.
Sinettä Tiistaikerho klo 11–12.30
joka toinen tiistai.
4. 10. poikkeuksellisesti keskiviikkona vanhusten viikon kerho.
Maijanen Torstaikerho klo 13–
14.30 joka kolmas torstai.
5.10. vanhusten viikon kerho.
OUNASVAARA
Torstaikerho Ounasrinteen kappelilla kokoontuu joka toinen torstai
klo 11–13. Syyskauden aloitus
14.9. Muurolan kappelilla Suomi
100-juhlan merkeissä.

KEHITYSVAMMAISTYÖ
Kokoontuu parittomilla viikoilla,
viimeinen kerta 7.12.
Kirjoitus- ja keskustelupiiri yli 60
vuotiaille parittomilla viikoilla torstaisin klo 11–13 seurakuntakodin
takkahuoneessa, Rauhakatu 70 G.
Syyskausi alkaa to 14.9.
KORKALOVAARA
Eläkeläisten kerho Korkalovaaran
kappelissa parittomalla viikolla tiistaisin klo 13. Syykausi alkaa 12.9.
Varttuneiden kerho Ylikylän koululla 4 viikon välein maanantaisin
klo 14.15. Syyskausi alkaa 11.9.
Diakonian päiväkahvit Ylikylän
koululla kerran kuussa ma klo
14.15. Syyskausi alkaa 25.9.
SAARENKYLÄ
Seurakuntakerho Nahkurinpolku
5E kerhohuoneella klo 10–11.30 parillisten viikkojen tiistai 5.9. alkaen.
Nammankylien tiistaikerho Jouttikeron kappelissa klo 13–14.30 parillisten viikkojen tiistai 5.9. alkaen.
Diakoniakerho kaiken ikäisille Aapakirkon Luukussa klo 17–19 parittomien viikkojen keskiviikko 1.9.
alkaen.
Äijien soppakerho Aapakirkon
Luukussa klo 8-12 alkaen 7.9. Ilmoittautuminen Mirva Suni, 040
564 4639.
YLÄKEMIJOKI
Varttuneiden kerho Auttin kappelissa kerran kuussa alkaen 26.9. klo
10–11.30.
Toimintapäivät Viirin seurakuntakodilla torstaina 19.10., 16.11. ja
12.12. klo 10–13.
Yhteinen Suomi 100-juhla 19.9.

Kehitysvammaisten Askartelukerho Katutasolla, Kansankatu 17,
maanantaisin klo 17–18.30.
Kehitysvammaisten kerho Kaverikammari Katutasolla, Kansankatu
17, lauantaisin klo 12–13.30.
Aikuisten kehitysvammaisten
torstaikerho kirkon kryptassa klo
13–15 parillisten viikkojen torstai
7.9. alkaen.
Iloiset Musikantit kehitysvammaisten musiikkiryhmä srk-kodilla
torstaisin klo 18–19. Syyskausi alkaa to 31.8.

MIESTEN SAUNAILLAT
NORVAJÄRVELLÄ
keskiviikkoisin klo 18. Lähtö 17.45
srk-keskus, Rauhank. 70. Ohjelmassa saunomista, iltakahvi, alustus ja keskustelua. Yhteyshenkilö
Tuomo Korteniemi, 040 630 3344
tuomo.korteniemi@evl.fi
06.09., 20.09., 04.10., 18.10.,
01.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.

RAAMATTUJA KESKUSTELUPIIREJÄ
Miesten Raamattupiiri Korkalovaaran kappelin asunnolla parittomilla viikoilla torstaisin klo 19.30.
Syyskausi alkaa to 31.8.
Merimieskirkkopiiri Korkalovaaran kappelissa parittomilla viikoilla
maanantaisin klo 13. Syyskausi alkaa 11.9
Raamattupiiri kirkon kryptan Eelin
huoneessa kerran kuukaudessa
13.9. alkaen klo 18.
Vetäjänä pastori Mikko Reijonen.
Raamattupiiri Ounasrinteen kappelissa tiistaisin klo 18. Syyskausi
alkaa 5.9.

Tennilän kylätalon kerho Veitti-

Puuroaamu joka toinen keskiviikko klo 9–11 Ounasrinteen kappelilla 6.9. alkaen.
KESKIKAUPUNKI
Seurakuntakodin Varttuneiden
kerho aloittaa syyskauden 12.9.
klo 13–14.30. Kokoontuu parittomilla viikoilla, viimeinen kerta 5.12.
Rantavitikan diakoniakerho Keltakankaan kerhohuoneella aloittaa
syyskauden 14.9. klo 13–14.30.

Torstaisin klo 18 (14.9. – 30.11.) Seurakuntakeskuksen
juhlasalissa. Rauhankatu 70, sisäänkäynti Yliopistonkadun
puolelta. Askel Jumalan läheisyyteen. Ohjelmassa iltapalaa,
opetusta ja puheenvuoroja, musiikkia ja rukousta.
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TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18
Su 1.10., su 12.11. ja la 9.12.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

-juhlat
Tervetuloa juhlistamaan itsenäistä

100-VUOTIASTA SUOMEA!

TI 12.9. Jouttikeron kappeli, Mirva Suni, p. 040 564 4639.
TO 14.9. Muurolan kappeli, Laila Juntti, p. 040 015 2243.
TI 19.9. Viirin srk-koti, Jaana Sarajärvi, p. 040 514 2816.
TO 21.9. Meltauksen kappeli, Kirsti Vuolo, p. 040 026 1589.
Kyytejä järjestetään niitä tarvitseville ikäihmisille.
Ole yhteydessä alueesi diakoniatyöntekijään
viim. 4.9.2017 mennessä.
OHJELMA:
Klo 11.00 Lounas ja juhlakahvit
Klo 12.00 Juhlapuhe, isänmaallista ohjelmaa ja musiikkia
Klo 13.30 Juhla päättyy
Juhlan tarjoaa Rovaniemen seurakunta/
Diakoniatyö ja Silta-säätiö. Muurolassa
mukana myös Suomen Punaisen Ristin
Napapiirin osasto.

SYYSALLAKKA | Tapahtumat

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

Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
31.8. klo 19 Zambian Vocal Collection-lauluyhtyeen konsertti. Vapaa
pääsy, ohjelmamaksu 10€.
1.9. klo 19 Hanna Ekolan ”Lauluja
levoksi ja lohduksi”-konsertti. Hanna Ekola laulu, Virpi Salo piano ja
laulu. Liput 15 €/ ovelta, alle
16-vuotiaat ilmaiseksi.
5.9. klo 17 lukuvuoden avajaismessu.
7.9. klo 18 konsertti, Pint ó The Times, irlantilaista folk–musiikkia. Juho Kosonen laulu, kitara, Einari Kärnä viulu, taustalaulu, Tuomo Leppiniemi kontrabasso, taustalaulu. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
8.9. klo 15–18 Vaivaton vihkihetki.
8.9. klo 19 musiikkimessu, toteuttajana kirkkomuusikot.
10.9. Lähimmäisen päivä. Juhla kirkossa: Klo 10 messu, seurakunnan
uusien työntekijöiden siunaus. Klo
11.45 lounas ja kahvit, srk-keskus.
Klo 13 juhla kirkossa. Juhlistetaan
Rovaniemen seurakunnan diakoniakylä- ja korttelitoimikuntien
70-vuotista toimintaa.
15.9. klo 19.30 konsertti, Joel Hallikainen. Liput 20€.
17.09. klo 18 Masentuneen messu.
Runoja ja musiikkia, ehtoollinen. Ulla ja Mauri Miettunen,
Sanna Kerola.
24.9. klo 18 Improvisaatiokonsertti,
Eero Hämeenniemi, piano. Liput
10€.
26.9. klo 18 Lapin kanttoreiden iltamusiikki. Vapaa pääsy.
27.9. klo 10 lasten Enkelikirkko.
27.9. klo 18 Arki-illan ehtoollisessa
mukana Jaakko Löytty.

KESKIKAUPUNKI

SU 17.9. KLO 18 ROVANIEMEN KIRKOSSA
Masennus koskettaa monia meistä omakohtaisesti, läheisen
elämän tai työn kautta. Masentuneen mielen tuntoja
kuvaillaan messussa runoilla ja musiikilla. Ilta päättyy
ehtoollisen viettoon. Tilaisuuden toimittavat
Ulla ja Mauri Miettunen sekä Sanna Kerola.

Rukouskoulu

– syvemmälle Jeesukseen

La 16.9. ja la 30.9. klo 10–17
Rukouskoulun jälkeen on mahdollista jatkaa
RUKOUSPALVELIJAKOULUTUKSEEN
pe 13.10. klo 17.30–21 ja la 14.10. klo 10–17
molemmat koulutukset ovat seurakuntakodin yläsalissa.
Rukouspalvelijakoulutuksen edellytyksenä on rukouskoulun
käyminen ja kaikki rukouspalvelutehtävään haluavat
haastatellaan. Koulutukset ovat ilmaisia.
Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen 1.9. mennessä.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Liisa Alanne p. 050 375 0236, liisa.m.alanne@gmail.com
Helinä Sundelin p. 045 210 0026, helina.sundelin@gmail.com
www.rovaniemenseurakunta.fi
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 .9. klo 17 srk-keskuksessa OMA-illat aloittavat syyskauden.
3.9. Äiti-lapsi-päivä. Klo 10 messu,
jonka jälkeen ulkoilua, seikkailua,
musiikkia ja muuta mukavaa äitien
ja lasten touhua. Ruokailun vuoksi
ilmoittautuminen 31.8. mennessä
mira.uimaniemi@evl.fi
6.9. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lauluilta, isäntänä Toivo
Koivula. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
14.9. klo 18 srk-keskuksen juhlasalissa Sanan ja Rukouksen ilta.
16.9. klo 10–17 srk-kodin yläsalissa
rukouskoulu Syvemmälle Jeesuk-

seen.
20.9. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, isäntänä Ilmo Pulkamo.
Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
Rauhankatu 70.
23.9. klo 12–18 virkistyspäivä kehitysvammaisten omaisille Norvajärven leirikeskuksessa. Lisätiedot
Mirva Suni, 040 564 4639.
28.9. klo 11 Soppatykkitempaus
Lordin aukiolla.
30.9. klo 10–17 srk-kodin yläsalissa
rukouskoulu Syvemmälle Jeesukseen.

KORKALOVAARA
3.9. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.
7.9. klo 18–20 kappelin pihalla
syyskauden avaus.
9.9. klo 11–13.30 israelilaista kansantanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
10.9. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.
16.9. klo 11–12.30 liikekielistä rukousta ja ylistystä teemalla ”Vapauteen ja yhteyteen Kristuksessa”.
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
17.9. klo 13 kappelissa messu. Merisunnuntai. Kirkkokahvit merimieskirkkotyön hyväksi.
20.9. klo 11–13 kappelissa alkavat
diakonian keittopäivät.
24.9. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
3.9. klo 11 Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
17.9. klo 11 Sinetän kappelissa Syysiloa – koko perheen tapahtuma.
Pyhä hetki, keittolounas, askartelua
ja poniratsastusta.
21.9. Meltauksen kappelilla ikäihmisten Suomi 100-juhla. Yhteyshenkilö Kirsti Vuolo 0400 261 589.
24.9. klo 10 Meltauksen kappelissa
ja klo 13 Maijasen kappelissa sana
jumalanpalvelus.

OUNASVAARA
9.9. klo 18 kappelissa Donkkis big
night.
10.9. klo 15 kappelissa Pyhät Meiningit.
14.9. Alakemijoen ja Ounasvaaran
kerhojen yhteinen aloitus Suomi
100-juhlan merkeissä Muurolan
kappelilla. Katso Alakemijoen tapahtumat.
17.9. klo 15 kappelissa messu.
23.9. klo 12–16 kappelissa ”Raamatu Helmiä”, Mirja Ronning, Maarit

Kattilakoski.
24.9. klo 15 kappelissa messu.

ALAKEMIJOKI
3.9. klo 10 kappelissa messu, syyskauden avaus ja kirkkokahvit.
7.9. klo 18 kappelissa virsi-ilta. Kahvitus klo 17.30.
8.9. klo 18 kappelissa Donkkis big
night.
10.9. klo 10 kappelissa messu.
14.9. Muurolan kappelilla ikäihmisten Suomi 100-juhla. Samassa yhteydessä Alakemijoen ja Ounasvaaran kerhojen yhteinen aloitus. Linja-autokuljetus seuraavasti: Lähtö:
Kivitaipaleen koululta klo 9.45 Ounasrinteen kappelilta klo 10.15. Paluu: Muurolan kappelilta klo 13.40,
Ounasrinteen kappelilla klo 14.10 ja
Kivitaipaleen koululla klo 14.40.
Kyydin hinta 2€ /hlö. Aluelautakunnan tukema kuljetus: Jaatila Rannantie klo 9.55, Jaatilansaari klo
10.10, Muurolan palvelutalo klo
10.30, Varpukoti, Totontie 1 klo
10.35, Karvontie 1 klo 10.40, Muurolan kappeli klo 10.40. Kyydin hinta
3€. Tarvitessasi kyytiä kotiovelta soita Laila Juntti, 0400 152 243.
20.9. klo 9.15 Muurolan Ritariharjulla jääkärikivellä kunniakäynti,
Mikko Reijonen, kahvit kappelissa.
24.9. klo 10 kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI
2.9. klo 18 Viiirin kappelilla Rauhanyhdistyksen lähetysseurat.
10.9. klo 10 Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus ja klo 12 Viirin
kappelissa messu.
19.9. Viirin seurakuntakodilla ikäihmisten Suomi 100-juhla. Yhteyshenkilö Jaana Sarajärvi 040 514 2816.
24.9. klo 10 Auttin kappelissa kirkkohetki Lutherin virsien äärellä ja
klo 12 Viirin kappelissa.

SAAREN
-NAMMANKYLÄT
3.9. klo 11 Aapakirkossa messu ja
klo 13 Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
12.9. Jouttikeron kappelilla ikäihmisten Suomi 100-juhla.Yhteyshenkilö Mirva Suni 040 564 4639.
14.9. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-tapahtuma, Ritva-Elina Pylväs, Tiina Ronkainen.
17.9. klo 11 Aapakirkossa messu ja
klo 13 Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
28.9. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-tapahtuma, Ritva-Elina Pylväs, Tiina Ronkainen.

Iltapäiväkerho yli 500 pienen koululaisen turvana
ROVANIEMEN iltapäivätoimijat olivat koolla syyskauden
alkajaisiksi seurakunnassa.
Iltapäiväkerhot eli iltapäivätoiminnan järjestäminen on
kuntien vastuulla. Ne voivat järjestää sen itse tai toteuttaa sitä
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa.
ROVANIEMELLÄ seurakunta
on toiminut kaupungin yhteistyökumppanina iltapäivätoiminnassa jo vuodesta 2004
saakka. Seurakunta on suurin
yksittäinen iltapäivätoimija
muiden palveluntuottajien keskuudessa. Näitä ovat paikalliset
yhdistykset ja steinerkoulu.
Seurakunnalla on 292 iltapäi-

väkerholaista (2016) yhteensä 7
kerhopaikassa. Yli 70 % iltapäiväkerholaisista on koulunsa
aloittavia ekaluokkalaisia,
mutta monet perheet haluavat
myös toisen luokan aloittavalle
iltapäivähoitopaikan. Erityistuen piirissä oleva 1.-3. luokan
oppilas voi myös hakeutua
iltapäiväkerhoon.

OHJATTU toiminta tarjoaa
lapsille mahdollisuuden viettää
koulupäivän jälkeistä aikaa turvallisesti aikuisen läsnä ollessa
ja iltapäiväkerhossa tarjotaan
lapselle välipalaa. Laki asettaa
raamit keskeisten sisältöjen ja
tavoitteiden suhteen sekä määrittää minimimäärät, paljonko

iltapäiväkerhotunteja 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
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Diakonian kylä- ja korttelitoimintaa 70 vuotta

Rakkauden toiminnan elvyttäjät
ROVANIEMEN seurakunnan
ensimmäiset diakonian kylätoimikunnat aloittivat työnsä heti sotien
jälkeen yli 70 vuotta sitten Auttissa,
Pekkalassa ja Viirillä. Kevään 1947
kinkereillä nimettiin 40 yleensä
viisihenkistä toimikuntaa.
Taustalla oli sodan aikana 1943 pidetyt kirkkopäivät. Diakoniateeman
pohjalta Seurakuntatoiminnan keskusliitossa valmistui muistio kirkon
sosiaalisen työn yleisohjeeksi, jossa
nähtiin tärkeänä diakoniatyöntekijän
palkkaaminen sekä diakoniatoimikunnan ja diakoniakylä- ja –korttelitoimikuntien perustaminen.
AVUSTUSTOIMINTA. Varoja kerättiin myyjäisillä, kolehdeilla, suruadressien ja lähimmäisen päivän
merkkien myynnillä sekä kahvi- ja
arpajaistuloilla, ns. langanvedolla.
Varoilla avustettiin vähävaraisia,
pitkäaikaissairaita, vanhuksia ja
perheitä. Apu oli varsin merkittävää, kun tiedämme sodanjälkeisen
ajan niukkuuden ja sosiaalihuollon
vähäisyyden.
Apua annettiin rahana, vaatetavarana, kustannettiin lääkärinhoitoa ja
työapua sairaille, kodinhoitoapuna
äideille, joulupaketteina, opiskeluavustuksina jne. Alkuvuosina välitettiin oman alueen vähävaraisille
myös USA:n luterilaisten kirkkojen
lähettämää ns. Amerikan apua. Tärkeäoli toimikuntien rooli oli myös
pyhäkoulu- ja nuorisotyön käynnistämisessä ja tukemisessa.
Työ- ja ompeluilloista kehittyi
perustyömuoto, joissa valmistettiin
ja korjattiin avustuksina annettavaa
vaatetta ja muuta myyjäistavaraa,
pidettiin arpajaisia ja veisattiin virsiä.
Eräs lapsena illoissa mukana ollut
muisteli kaiholla kylänsä vilkasta
toimintaa. Ainakin joka toinen viikko
pidettäviin diakoniailtoihin saattoi
osallistua kylän koko väki.
Talkoo- ja työapua annettiin runsaasti. Asuntoja korjattiin, poimittiin
marjoja, avustettiin peltotöissä,
kerättiin villoja, tehtiin polttopuita
vanhuksille ja sairaille, nostettiin
perunoita ja käytiin siivoamassa. Esimerkiksi Sinetässä järjestettiin 1947
kaikille maattomille lapsiperheille
perunamaata. Kotikäyntejä tehtiin
sairaiden, invalidien ja vanhusten
luo.
Vuonna 1952 toimikuntia kehotettiin lähettämään varoillaan ”vähävaraisia, rasittuneita ja kipeimmin
levon tarpeessa olevien äitejä”
lepoleireille. Diakoniatoimikuntien
yhteistyö diakonissojen kanssa
käynnistyi kun seurakunta sai
pitkän tauon jälkeen oman diakonissan 1951. Äitienpäiväjuhlia ja
”pikkujouluja” järjestettiin säännöllisesti. Laitosvierailuja tehtiin vanhainkoteihin ja sairaaloihin, joissa
käytiin tapaamassa oman kylän
vanhuksia. Linja-autokuljetuksia
järjestettiin joulukirkkoon. Ylioppilaita ja vanhuksia muistettiin
merkkipäivinä, ja perheitä, joihin
syntyi lapsia.
Olkkajärvellä joulupaketti piti
sisällään 1960-luvulla seuraavia
tarvikkeita: 5 kg vehnäjauhoja, ¼
kg kahvia, 1 kg Pulmu-palasokeria, 1
paketti kynttilöitä, 1 kg riisiä ja ½ kg
margariinia.
Kesällä 1968 koettiin perunakato.
Seurakunta sai Etelä-Suomesta 80
tonnia avustusperunaa, jonka toimikunnat jakoivat alueillaan työntekijöiden apuna.
LÄHIMMÄISENPÄIVÄ . Kirkon
lähimmäisen päivän vietto alkoi

NYT |
Lutherin häät
draamakavalkaldi
syntyy Rovaniemelle
LUTHERIN häät- draamaka-

Diakoniaillan viettoa Kauko Honkasillan luona Misissä 1975.
1947. Tavoite oli kasvattaa seurakuntalaisia kantamaan vastuuta
avun tarpeessa olevista. Lauantaina
järjestettiin työtalkoot ja sunnuntaina koko kylän juhlat. Lähimmäisen päivän merkkien myynnillä
kerättiin varoja. Esimerkiksi 1948
myytiin 5000 merkkiä (á 10 markkaa, josta toimikunnalle 8 markkaa). Alanammassa talkoopäivänä
1947) kehotettiin nuoria miehiä tien
tekoon. Sunnuntaina pidettiin juhla, jonka ohjelman suorittamiseen
pyydettiin koululaisia.
Myös Yhteisvastuukeräyksessä,
joka alkoi 1950, toimikunnilla on
ollut alusta alkaen keskeinen rooli
ovelta ovelle listakeräyksen ja kyläkohtaisten yhteisvastuutempausten
toteuttamisessa.
1990-luvun lamasta nykypäivään. 1990-luvun taloudellisen laman
koetellessa toimikunnat lisäsivät
avustustoimintaansa. Esimerkiksi
1995 toimikunnat keräsivät varoja
yli 122 000 markkaa ja käyttivät
avustuksiin ja diakoniseen toimintaan 110 000 markkaa. Vuonna 2006
uutta avustuskohdetta Viron Mihklin
ystävyysseurakuntaa tuettiin yli 8
000 eurolla.
Rantavitikalla järjestettiin 1994
erityisellä aktiivisuudella kirpputori,
joilla se keräsi varoja peräti
11 000 markkaa. Toimikunta käynnisti myös oman pienimuotoisen Tutun
Tupa-kohtaamispaikan Keltakankaalla ja vastaava käynnistyi myös
Muurolassa.
Lama-aika synnytti 1993 ruokapalvelun työttömille ja pienituloisille
Ounasrinteen kappelissa ”Lamasoppana” sekä Korkalovaaran kappelissa
”diakonian keittopäivänä”, joka toimii edelleenkin. Vapaaehtoistoiminnassa on ollut iso joukko myös muita
vapaaehtoisia. Uusia avustuskohteita avautui lähetystyössä 1970-luvulla
ja Kirkon Ulkomaanavun kautta
1990-luvulla. Toimikunnat ovat lahjoittaneet runsaasti apua. Diakonian
ruokapankille.

TILASTOJA. Diakoniakylä- ja
-korttelitoimikuntia on ollut 70
vuoden aikana kaikkiaan 77 kappaletta, mutta 2006 enää 37 kappaletta, ja viime vuonna 20.
Nyt toimikuntia on keskustan lähellä Korkalovaarassa, Ounasrinteellä, Saarenkylässä ja Ylikylässä sekä
16 kylällä: Alanampa, Misi, Niesi,
Perunkajärvi, Ylinampa, Kivitaipale,
Hirvas, Nivankylä, Marrasjärvi, Perttaus, Sinettä, Sonka, Tuhnaja, Autti,
Pekkala ja Tennilä.
Toimikunnissa on keskimäärin 3–6

jäsentä. Pitkäaikaisin on ollut Anja
Harju-Autti, joka oli Auttin toimikunnassa lähes 60 vuotta.
Niillä oli viime vuonna 22 kokousta, 35 diakoniailtaa, 41 muuta diakoniatilaisuutta, 2 koulutusta sekä 14
laitosvierailua. Avustuksia annettiin
17 kappaletta, yhteensä 3 760 euron
arvosta.

ARVIOINTIA. Toimikunnat
ovat tehneet suurenmoisen työn
lähimmäisen hyväksi. Se on ollut
merkittävää henkistä, hengellistä,
sosiaalista ja aineellista jälleenrakennustyötä. Perustellusti voidaan
kysyä, mitä seurakunnan työ olisi
ollut kylillä ilman toimikuntia?
Niiden voimana voidaan nähdä
se, että seurakuntalaisilla on ollut mahdollisuus omaan luovaan,
mielekkääseen auttamistyöhön ja
osallisuuteen. Jokainen on voinut
toimia omilla arkilahjoillaan. Aina
ei ole myöskään tarvinnut raottaa
kukkaroaan, vaan on voinut palvella
tekemällä.
Toiminta on myös tarjonnut
luontevan muodon tulla yhteen, tehdä yhdessä, säilyttänyt
luontevasti perinteensä ja siihen on
voinut osallistua koko elämän ajan.
Työ on myös siirtynyt sukupolvelta
toiselle. Suuri on se seurakuntalaisten määrä jotka ovat olleet mukana
eri tavoin toimikuntien työssä.
Tosiasia on, että väen vähetessä
maaseudulta on myös se tarkoittanut
diakoniakylätoimikuntien loppumista. 70 toiminnan vuotta kertoo
kuitenkin kestävästä toimintaideasta.
Olkoon edelleenkin tavoitteenamme näky diakoniaseurakunnasta,
joka pitää huolta myös heikoimmistaan, ei vain sanoissa, vaan myös
teoissa. Välittäminen on mitä syvintä
ihmisyyttä, johon Vapahtajamme
Jeesus meitä kehottaa.
Lämmin kiitos kaikille diakoniakylä- ja korttelitoimikuntien entisille ja
nykyisille jäsenille tärkeästä työstänne lähimmäisen parhaaksi!
Markku Kukkonen,
johtava diakonianviranhaltija

valkadin valmistelut etenevät
Rovaniemellä. Kyseessä on
suurteos, joka on kantaesitetty Salossa helatorstaina. Rovaniemellä
esitys huipentuu reformaation juhlavuoden
huippukohtaan, lokakuun
loppuun.
–Rovaniemellä uskonpuhdistuksen sunnuntaita vietetään
29.10. ja juhlavuoden ohjelma
huipentuu Lutherin häihin, johtava
kanttori Sari Alakulppi kertoo.
Alakulppi on koonnut projektikuoroa, joka on tärkeässä
roolissa kirkossa esitettävässä teoksessa. Kuoroon pääsee vielä
mukaan, sen harjoitukset ovat
10.9., 15.10. ja 22.10. Lisäksi
esitysviikolle tulee vielä harjoituksia.
Lutherin häät –produktio on paikallisten
harrastajanäyttelijöiden, -muusikoiden
ja -tanssijoiden
voimanponnistus.
Musiikkidramaturgina toimii Mauri
Miettunen. Teos kertoo
Martti Lutherin elämästä, uskontaistelusta ja rakkauselämästä.
Seuraava lehdistötilaisuus on pe 22.9., jolloin nähtävillä on myös
teoksen pukuloistoa.
Lutherin häät
dramakavalkadi
Rovaniemen kirkossa pe ja la 27. ja
28.10.2017. Käsikirjoitus ja ohjaus Lilja Kinnunen-Riipinen. Liput 10 €.
Harriet Urponen
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RIPPIKOULUT |
ENSI VUODEN
RIPPIKOULULAINEN
– LUE TÄMÄ!
Vuonna 2003 syntyneiden nuorten
rippikouluryhmät on muodostettu.
Ryhmiä vuodelle 2018 näyttäisi tulevan 22–23. Näistä 18 leiriä on Norvajärvellä ja lisäksi on kaksi päiväkoulua ja kaksi pienryhmää. Vaellusrippikouluun tuli 43 ykköstoivetta, joten vaellusryhmiä tehdään tulevana vuonna kaksi. Tarvittaessa
muita ryhmiä vielä yhdistetään.
Ilmoittautumisvaiheessa nuoret saivat esittää toiveita ryhmistä. Samoin kaveritoiveita kuultiin. Koko
rippikouluikäluokassa on yli 600
nuorta, joten kaikkien toiveita ei ole
voitu toteuttaa.
Tieto on tullut sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä jätettyyn
osoitteeseen; sekä nuoren että ensimmäisen huoltajan osoitteeseen.
Jos et ole saanut tietoa ja olet ilmoittautunut, katso vielä roskapostisi ja ole yhteydessä rippikoulutoimistoon.
JOS HALUAT VAIHTAA RYHMÄÄ
Ryhmänvaihtotoiveita voi esittää
11.9.–13.10. välisenä aikana rippi-

koulutoimistoon, varmimmin ti klo
10–14 ja to klo 13–16 p. 040 526
8289. Vaihdon onnistuminen ilmoitetaan asianosaiselle mahdollisimman pian. Jos vaihto ei vielä onnistu, tiedot säilytetään ja ilmoitetaan,
jos vaihto onnistuu myöhemmin.
Jos et ole ilmoittautunut lainkaan
Rippikoulujen sähköinen jälki-ilmoittautuminen avataan verkossa
1.9. Rippikouluryhmän kohdalla on
maininta, jos ryhmä on jo täynnä.
Ilmoittautujan tulee laittaa ykköstoiveeksi ryhmä, jossa on tilaa, jotta
hänet saadaan sijoitettua ohjelmaan mukaan.

rippikoulun käyvien
tulee myös ilmoittautua sähköisesti
19.11. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään sähköisesti infoa seurakuntayhteysjakson hoitamisesta sekä yhteisistä tapaamisista, joita tulee olemaan yksi syksyllä
ja kaksi keväällä
seurakuntakodilla
kirkonmäellä.
Rippikoulut alkavat pääsääntöisesti
loka-marraskuun aikana. Ryhmien
vetäjät ilmoittavat omille ryhmille
kokoontumisaikataulut sekä vanhempien tapaamiset. Kokoontumisajat löytyvät myös nettisivuiltamme marraskuun loppuun mennessä.
Katso tarkempi info verkkosivuiltamme www.rovaniemenseurakunta.fi/rippikoulut
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
040 526 8289

Muualla kuin kotiseurakunnassa

ISOISKOULUTUS |
TERVETULOA
JATKAMAAN
ISOSKOULUTUSTA
Isoskoulutusvuosi on tarkoitettu ituvuoden käyneille. Olet lämpimästi
tervetullut mukaan. Valitse alla olevista vaihtoehdoista itsellesi sopiva
ryhmä. Mene paikalle ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen, koska ennakkoilmoittautumista ei ole. Tässä
kokoontumisessa saat tarkemmat
tiedot mm. jatkokokoontumisista ja
isoskoulutusleireistä.

LASTEN KANSSA PERHEKERHOON
Perhekerhot alkavat 21.8. alkavalla viikolla.
Perhekerhoissa kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat
alle kouluikäisten lastensa kanssa kerran viikossa
1,5 tunniksi kerrallaan. Perhekerhon päiväohjelmaan
kuuluu hartaushetki, leikkiä, laulua, askartelua ja
yhteinen kahvihetki.
TIISTAISIN
Alakorkalo klp 9.30-11, Niskanperänkuja 13 C 11
Aapakirkko klo 9.30-11, Aapatie 6
Koskenkylä klo 10-11.30, Eliisantie 3 D 10
Ounasrinne klo 9.30-11, Saaruantie 3
Seurakuntakoti 9.30-11, Rauhankatu 70 F
Viirinkangas klo 9.30-11, Keltakangas 2
TORSTAISIN
Sinetän kappeli klo 10-12, Kittiläntie 2177
PERJANTAISIN
Nivavaara 9.30-11, Asematie 1
Korkalovaaran kappeli klo 9.30-11, Vaaranlammentie 3
Sylkky klo 9.30-11, Rauhankatu 70 F
Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI

ISOSKOULUTUSRYHMÄT
ALOITTAVAT SEURAAVASTI:
Jos et pääse aloitustapaamiseen,
ole yhteydessä po. alueen työntekijään, jonka puhelinnumero on alla.
ALAKEMIJOEN JA OUNASVAARAN
YHTEINEN ISOSKOULUTUS:
Aloitus su 10.9. klo 13–14.30 Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3.
Katariina Jääskeläinen 040 732
1989, Juho Rinne 040 358 2135,
Jenniina Heikkilä 040 730 0153.
KESKIKAUPUNKI:
Aloitus ke 20.9. klo 17.30–19 Nuorisokahvila Katutaso, Kansank. 17.
Mari Hytinkoski 040 583 2517.
KORKALOVAARA YLIKYLÄ:
Aloitus ke 13.9. klo 17–18.30 Hilla-

kirkolla. Merita Orell-Kiviniemi 040
730 1965.
OUNASJOKI:
Aloitus to 24.8. klo 15–17 Nuorisokahvila Katutaso, Kansank. 17.
Minna Laakko 0400 138 143.
SAAREN-NAMMANKYLÄT:
Aloitus ke 6.9. klo 17 Kieppi, Aapatie
6.
Jere Turpeinen 040 546 9408, Kris-

tiina Kallio 040 721 8862.
Nuortenillat alkavat Kiepissä ke 6.9.
klo 18.30. Tervetuloa olemaan ja
ideoimaan jatkoa.
SYKSYN ISOSKOULUTUSLEIRIT
NORVAJÄRVELLÄ:
10.–12.11. Isosleiri I.
24.–26.11. Isosleiri II.
Sähköinen ilmoittautuminen
2.–25.10. Max 35 / leiri.

HELMIÄ & AARTEITA
ÄITIEN JA LASTEN PÄIVÄ
SU 3.9. KIRKONMÄELLÄ.
Tervetuloa kirkonmäelle ilmaistapahtumaan,
jonka ohjelmassa on mm. Perhemessu kirkossa
klo 10, ruokailu klo 11–12, ulkoilua, keppihevosrata, Bestiina-poni, afrikkalainen maja, äitien
oma kahvihetki, lasten musiikkihetki, välipalaa
ja aarteenetsintää. Tapahtuma päättyy klo 16.
Ruokailun vuoksi tapahtumaan on ilmoittautuminen 31.8. mennessä.
www.rovaniemenseurakunta.fi
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NUORTEN KIRKKO |

Toukokuussa 2017 toteutettiin rovaniemeläisille, alle
kouluikäisten lasten perheille kysely, jossa kartoitettiin
heidän toiveitaan ja tarpeitaan paikallisille toimijoille.
Nyt on aika kertoa kyselyn tuloksista ja tulevista
toimenpiteistä.

SYKSYN
ITUKOULUTUKSET

Lapsiperheiden
toiveet toimenpiteiksi

Itukoulutus on tarkoitettu rippikoulun käyneille. Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Voit valita alla olevista sen alueen
ituryhmän, joka sinulle parhaiten
sopii. Koulutukseen ei ole ennakkoilmoittautumista, joten on tärkeää, että olet ensimmäisessä tapaamisessa mukana. Siellä saat tarkemmat koulutustiedot ja kokoontumisajat.
Syksyn aikana kokoonnutaan noin
kerran kuukaudessa sekä 1–2 pidempää itupäivää.

tiistaina 5.9.2017 klo 14.30−16 ja klo 17.30−19
Rovaniemen seurakuntakodin yläsalissa
(sisäänkäynti Rauhankadulta)

ITUKOULUTUSRYHMÄT
ALKAVAT SEURAAVASTI:
Jos et pääse aloitustapaamiseen,
ole yhteydessä po. alueen työntekijään, jonka puhelinnumero on alla.

Lisätietoja:
Mervi Saukkoriipi, mervi.saukkoriipi(a)mll.fi,
050 313 5225.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille Rovaniemellä lapsiperheiden parissa toimiville ja muille asiasta kiinnostuneille.
Toivomme paikalle vanhempia, päättäjiä, ammattilaisia ja
vapaaehtoisia
sekä yhdistysten
ja yritysten
edustajia.
Tilaisuuksissa on
sama sisältö ja
kahvitarjoilu.

Alakemijoki: Aloitus su 10.9.
klo 18–19.30 Muurolan kappeli.
Kate Jääskeläinen 040 732 1989.

la 12.5. klo 9-16 Paaniemellä.
Lisätietoja saat Maijalta p. 040 526
8289, maija.pieska@evl.fi

Ounasvaara: Aloitus to 7.9. klo
15.45–17.15 Ounasrinteen kappeli.
Juho Rinne 040 358 2135, Jenniina
Heikkilä 040 730 0153.

KOULUIKÄISTEN
LEIRIT NORVAJÄRVELLÄ

Keskikaupunki: Aloitus ke 20.9. klo
16–17.30 Nuorisokahvila Katutaso,
Kansank. 17.
Mari Hytinkoski 040 583 2517.
Korkalovaara-Ylikylä: Aloitus ke
20.9. klo 17–18.30 Hillakirkko, Hillapolku 9.
Keskiviikkoisin klo 17–18.30. Merita
Orell-Kiviniemi 040 730 1965.
Ounasjoki: Aloitus ti 12.9. tai to
14.9. klo 15–17 Nuorisokahvila Katutaso, Kansank. 17.
Tule jompaankumpaan aloitustapaamiseen. Tarvittaessa perustetaan 2 ryhmää ja sovitaan
sen mukaan kokoontumispaikat.
Minna Laakko 0400 138 143.
Saaren-Nammankylät: Aloitus ke
6.9. klo 15.30 Kieppi, Aapatie 6.
Jere Turpeinen 040 546 9408,
Kristiina Kallio 040 721 8862.
Nuortenillat alkavat Kiepissä ke
6.9. klo 18.30. Tervetuloa olemaan
ja ideoimaan jatkoa.
Yläkemijoki: Aloitus to 7.9. klo 15
Yläkemijoen koulun ruokasali.
Jere Turpeinen 040 546 9408,
Kristiina Kallio 040 721 8862.

AVUSTAJAKOULUTUS
alkaa 13.9. seurakuntakodilla
Uusi avustajakoulutusryhmä aloittaa keskiviikkona 13.9. klo 17–19
seurakuntakodin yläsalissa, Rauhankatu 70 F. Koulutus on tarkoitettu isoskoulutuksen käyneille.
Koulutus mahdollistaa avustajana
toimimisen mm. rippikoulu- ja lastenleireillä.
Kokoontuminen n. kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17–20. Tarkemman kellonajan sovimme 13.9.
tapaamisessa. Tapaaminen kestää 2
tuntia kerrallaan.
Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Riittää, kun tulet
13.9. paikalle, jolloin saat lisätietoa
koulutuksesta. Jos et pääse mukaan 13.9., ota yhteyttä Maijaan,
jonka yhteystiedot alla.
Avustajakoulutukselle on varattu
seuraavat keskiviikot:
Syksy 2017: 13.9., 11.10., 15.11. ja
13.12.
Kevät 2018: 17.1., 21.2., 14.3. sekä

• 16.–17.10. Möyhyleiri
2–5-luokkalaisille.
• 18.–19.10. Huopisleiri
1–6-luokkalaisille.
Leirimaksu 16€. Max 25/leiri.
Sama lapsi vain toiselle leirille.
PERHERETKI 18.11.
OULUN EDENIIN
Retkimaksu 20 €.
Ilmoittautumiset sähköisesti
2.–25.10.
Tarvittaessa mennään kahdella
bussilla.
NUORILLE KATUTASOSSA
• La 2.9. klo 18 Katutaso 20 v.
Mukana mm. Eve & Ossi.
• Pe 22.9. klo 17 nuorten syysavaus.
MAATA NÄKYVISSÄ- FESTARIT
17.–19.11. Turussa.
Rippikoulun käyneille. Retkimaksu
60€. Sitovat ilmoittautumiset sähköisesti 1.–30.9.
Sähköiset ilmoittautumiset:
www.rovaniemenseurakunta.fi ja
sieltä ilmoittautumiset (kerhot,retket,leirit)

KORKALOVAARA/
OUNASJOKI
KOULUIKÄISILLE
STARS-ILLAT 7–13 vuotiaille
Joka kerta vaihtuva ohjelma mm.
toimintaa, tekemistä, musiikkia,
ruokaa, rukousta ja yhdessäoloa.
Illat ovat ilmaisia.

138 143.
KERHOT Hillakirkolla, Hillapolku 9,
kirjaston yläkerta. Ilmoittaudu ma
4.9. alkaen tekstarilla Meritalle 040
730 1965. Kirjoita viestiin kerhopäivä ja aika, lapsen nimi, allergiat ja
vanhemman puhelinnumero. Saat
vahvistusviestin, että mahtuiko kerhoon mukaan.
Lapsi voi osallistua vain yhteen
Puuhakokkiin, muissa kerhoissa ei
ole rajoitetta.
Varasijalta voidaan ottaa toiseenkin
Puuhakokkiin, kun ryhmässä on tilaa. Puuhakerhoissa on monenlaista
tekemistä, askarteluja, leikkejä, pelejä.
Puuhakokeissa kokkaillaan noin jokatoinen kerta, muina kerhokertoina kaikkea mukavaa puuhaa.
• MA klo 17–18 Viipeltäjät, puuhaja liikkakerho, 2–3-luokat, max 15
lasta.
• MA klo 18.30–20 Puuhailijat,
puuhakerho, 3–6-luokat,
max 12 lasta.
• TI klo 16.30–18 Pullanmurut,
puuhakerho, 1–2-luokat,
max 15 lasta.
• TI klo 18.30–20 Vauhdikkaat
herkkusuut, puuhakokki,
4–6-luokat, max 10 lasta.
• KE klo 18.30–20 Nomparellit,
puuhakokki, 1–2-luokat,
max 8 lasta.
• TO klo 16.30–18 Puuhapuksut,
puuhakokki, 1-luokille,
max 10 lasta.
• TO klo 18.30–20 Suklaakissat,
Puuhakokki, 2–3-luokat,
max 10 lasta.

NUORET
• IDUT JA ISOT Hillakirkolla
ke klo 17–18.30.
• ITU-koulutus 20.9., 25.10., 22.11.,
13.12.
• ISOS-koulutus 13.9.,
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
11.10.,15.11., 13.12.
Ei tarvitse ilmoittautua.
• Isosleirit 10.–12.11 ja 24.-26.11.
• ma 9.10. klo 16.30–18.
Ilmottautuminen 1.–30.9.
• ti 7.11. klo 16.30–18.
• 18.10. klo 12–14 PIPO-paja, syys• to 30.11 klo 18.30–20.
lomalla Hillakirkolla, koululaisille
ja nuorille.
Sinetän kappelilla. Ilmoittaudu
• 3.11. klo 17–19 ARMOA-nuorteMinnalle 0400 138 143.
nilta yläkoululaisille ja sitä van• 5.10. klo 18–20.
hemmille Hillakirkolla.
• 9.11. klo 18–20.
• 11.11. Grafiikan kuvatai• 14.12. klo 18–20.
depaja Sinetän kappelissa.
PAJAPÄIVÄT KOULUIKÄISILLE
Ilmoittautuminen
• 18.10. klo 12–14 PIPO-paja,
t
Katso muu
Merita 040 730
syyslomalla Hillakirkolla,
t
1965 ja Minna
koululaisille ja nuorille.
a
m
tu
h
a
p
ta
0400 138 143
• 11.11. Grafiikan kuvatain
e
Koulupäivystys
depaja Sinetän kappeliswww.rovaniem
Korkalovaaran
sa.
.fi
ta
n
u
k
ra
u
se
koululla joka
Ilmoittautuminen Merita
perjantai klo 9
040 730 1965 ja Minna 0400
välkällä.
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MAAILMALTA | Lähetysruutu
PASI KOKKO

TUTUKSI|

KIrsi Haapasaari, HeidI Salo ja Susanna Jokela

Susanna Jokela, Heidi Salo ja Kirsi Haapasaari ovat uusia vakinaistettuja lastenohjaajia Rovaniemen seurakunnan kerhoissa.
Susanna ja Heidi työskentelevät Keltakankaan päiväkerhossa ja perhekerhossa sekä
Korkalovaaran iltapäiväkerhossa. Kirsi toimii
ohjaajana perhe- ja päiväkerhoissa Sinetän
kappelilla sekä Ounasjoen koulun iltapäiväkerhossa.
Yhteisöpedagogi (AMK):n koulutuksen
saanut Susanna toimi aiemmin Kolarin seurakunnan ja kunnan yhteisenä nuorisotyönohjaajana.
– Rovaniemen seurakunnan nuorisotyössä
olin puolitoista vuotta. Saatuani lapsia tuntui
lapsityö sopivammalta. Sillä tiellä olen ollut
viitisen vuotta.

”
Palaute lapsilta
on suoraa ja
välitöntä.

Susannan perheeseen kuuluvat aviopuoliso
sekä 9-vuotias tytär ja 7-vuotias poika.
– Työ perheiden kanssa on lähellä sydäntäni. Kohtaan ja ohjaan lapsia sekä toimin
kasvatuskumppanina vanhempien ja muiden
yhteistyötahojen kanssa.
Tervolalaislähtöinen Heidi muutti Rovaniemelle ja opiskeli restonomiksi (AMK). Valmistumisen jälkeen hän teki ravintola-alan töitä,
mutta lähti kolme vuotta sitten opiskelemaan
lastenohjaajaksi.
– Harjoittelun myötä jäin seurakunnalle tarvittaessa töihin kutsuttavana, ravintolatöiden
ohella. Valmistuttuani runsas vuosi sitten
siirryin kokonaan lastenohjaajan töihin.
Lasten kanssa työskentely on antoisaa.
– Yksikään päivä eikä lapsi ole samanlainen
kuin toinen. Palaute lapsilta on suoraa ja
välitöntä.
Heidille päiväkerho on tuttu 7- ja 10-vuotiaan poikien myötä.
– Vanhempi poikani oli päiväkerhossa
ennen eskaria. Kävimme myös perhekerhossa
nuoremman ollessa alle kolmen. Jo silloin
ihastuin kerhojen lämpimään tunteeseen ja
vastaanottoon.
Kolarista lähtöisin oleva Kirsi toimi muun
muassa parturi-kampaajayrittäjänä ja suoritti
restonomi (AMK) -tutkinnon.
– Sitten elämä johdatteli minut lasten ja
nuorten pariin, kertoo neljän lapsen äiti.
Lapsi- ja perhetyössä Kirsi on toiminut vuodesta 2008. Sen hän kokee omaksi jutukseen.
– Voin tukea perheitä ja olla kasvatuskumppanuudessa mukana.
Kirsi suoritti lastenohjaajan tutkinnon
Ylitorniolla. Harjoittelupaikan myötä työkin
löytyi seurakunnasta.
Seurakunta työpaikkana saa kehuja.
– Koen olevani siellä missä minun pitää
olla. Arvomaailmamme kohtaavat juuri oikealla tavalla, Kirsi toteaa.
Pasi Kokko

Kiertueella on mukana Raamatunkääntäjien kodin Suomen koordinaattori Maarit Kattilakoski.

Nykypäivän Agricolat

– raamatunkäännöstyö tuo toivoa kansoille
lisäksi raamatunkäännöskonsulteille järjestetään
REFORMAATION merkkivuosi muistuttaa
lyhyempiä erikoiskursseja.
meitä siitä miten merkittävää Raamatun saaMirja (o.s. Syväntö) ja hänen norjalaisameminen suomen kielelle oli oman kansamme
alkuvaiheissa.
rikkalainen puolisonsa Halvor asuvat vakiNykyajan raamatunkääntäjät tekevät
tuisesti Israelissa. Mirja on elänyt Israelissa
samaa, mitä Mikael Agricola teki suomeksi.
melkein valtion koko nykyhistorian ajan.
Raamatun saaminen omalle kielelle on edelMirja on valmistunut maisteriksi Vanhan
testamentin opinnoissa Jerusalemin Heprealeen monille kansoille merkittävä vaihe oman
kulttuurin arvostamisessa ja säilyttämisessä.
laisessa yliopistosta.
Ja ennen kaikkea käännös tuo Jumalan sanan
Mirja Ronning vierailee Suomessa syyskuussa
ja sanoman Jeesuksen pelastustyöstä ihmisten
2017 kertomassa raamatunkäännöstyöstä ja RaaMirja Ronning
saataville.
matunkääntäjien kodin ainutlaatuisesta työstä.
Merkittävä apu Raamatun kääntämisessä on
Kiertueella mukana on myös RaamatunkääntäRaamatun maan kielen, kulttuuri, luonnon ja maantieteen
jien kodin Suomen koordinaattori Maarit Kattilakoski.
tunteminen. Jerusalemin Raamatunkääntäjien koti on jo
Raamatun Helmiä Ounasrinteen kappelilla lauantaina
yli kahdenkymmenen vuoden ajan tarjonnut yhteistyössä
23.9. kello 12–16
Heprealasien yliopiston kanssa uraauurtavaa opetusta
kääntäjille.
OHJELMA
Kodin ovat perustaneet ja sitä johtavat Mirja ja Halvor
Ronning. Vuonna 1994 perustettu koti palvelee eri puolilta • klo 12–14 Raamatun helmiä, Mirja Ronning
maailmaa saapuvia raamatunkääntäjiä, jotka opiskelevat
Raamatun hepreaa, maantietoa ja historiaa voidakseen
• klo 14–14.30 kahvit, vapaaehtoinen kahviraha
kääntää Vanhaa testamenttia suoraan hepreasta heimoRaamattukodin hyväksi
kielilleen. Tämä akateeminen koulutusohjelma toimii
Jerusalemin Heprealaisen yliopiston kansainvälisen
• klo 14.30–16 terveiset Raamattukodilta,
osaston alaisena. Puolenvuotta kestävän koulutuksen
Mirja Ronning ja Maarit Kattilakoski

Suomalainen messu
kirkossa 7.10. klo 18
Itsenäisyyden 100-vuotisohjelman yhtenä huippuelämyksenä Rovaniemellä toteutetaan Lasse
Heikkilän Suomalainen messun juhlaversio 7. 10.
Puolentoista tunnin sävelteoksen aikana katsojat pääsevät keskelle luonnon kauneutta multimediaesityksenä ja vierailevat eri musiikkityyleissä
pohjalaisesta uhosta idän iloisuuteen.
Kansanmusiikkiin pohjautuva teos koskettaa
monin tavoin isänmaan iloja ja suruja.
Messun muotoon rakennettu sävelteos esitettiin
ensimmäisen kerran 1998. Heikkilän muusikoiden, laulajien ja tanssijoiden Valkia-ryhmä on
toteuttanut sen kirkoissa ja eri areenoilla yli 250
kertaa.
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Händelin Messias

Irlantilaista
folk-musiikkia

Suurteos kirkossa ke 4.10.

Käsiohjelman hinta on 20 euroa.
G.F. Händel Messiasoratorion kiertueaikataulu:
1.10. Raahe, 2.10. Haapajärvi, 4.10. Rovaniemi, 5.10. Luleå,
7.10. Kuusamo ja 8.10. Oulu.
Pia-Karin Helsing, sopraano, Virpi Räisänen, mezzosopraano,
Niall Chorell, tenori, Jaakko Kortekangas, baritoni,
Oulun hiippakuntakuoro (OHO, Oulunsalo Ensemble,
konserttimestari Sinikka Ala-leppilampi,
Raimo Paaso, kapellimestari

JUKKA LEHTINEN

Oulun hiippakunta juhlistaa reformaation juhlavuotta
Händelin Messiaksen sävelin. Reformaatio tarkoittaa
uudistumista ja uudelleen muotoilua. Millä tavoin yli
250 vuotta vanha sävellys juhlistaa luterilaista uskoa?
Voiko se tuoda jotain uutta meille tämän ajan ihmisille?
Händelin Messias on länsimaisen musiikin yksi tunnetuimmista teoksista ja hiippakuntasihteeri Raimo Paason
mukaan musiikin kieli on ajatonta.
– Sillä ei ole niin väliä, mitä milloinkin on syntynyt tai
kuollut. Se on tärkeää, mikä elää tässä ja nyt. Händelin
276 vuotta vanhassa musiikillisessa kielessä on jotain joka
virtaa ihmisiin edelleen tuoreesti ja saa aikaa tunnekokemuksia. Kokemukset ovat yksilöllisiä ja minua puhuttelee
teoksen musiikillinen keveys ja pirskahtelevuus. Se antaa
energiaa ja iloa.
Oulun hiippakunnan oratoriokuoro (OHO) on perustettu
tätä projektia varten keväällä 2015. Kuorossa laulaa 45–50
henkilöä, jotka ovat valikoitunut pääasiassa Oulun alueelta, mutta laulajia on myös Raahesta, Kemistä, Siikalatvasta, Limingasta ja Muhokselta.
Laulajat ovat pitkälle edenneitä kuorolaulajia ja kuoron
toiminta on musiikillisesti kunnianhimoista. Kuoron on
perustanut Raimo Paaso, joka johtaa kaikki konsertit. Solisteina laulavat maamme eturivin laulajat sekä ruotsalainen Pia-Karin Helsing.

Pint o´ The Times on jyväskyläläinen irlantilaista folk
–musiikkia soittava trio, jonka instrumentaatio koostuu
laulun, viulun, kitaran
sekä kontrabasson saumattomasta soitosta.
Vahvat katoliset perinteet
omaava Irlanti on kuuluisa
kansanmusiikistaan, jossa
myös hengelliset teemat ovat
usein läsnä. Irlannin vihreät niityt
ovat toimineet vertauskuvana taivasten
valtakunnalle lukemattomissa kansanrunoissa ja sävelteoksissa.
Luke Kellyn kaltaiset ajattomat tarinankertojat ovat käsitelleet lauluissaan elämän tarkoitusta kristinuskon näkökulmasta, pyhälle
maalle saapumista ja korkeamman voiman
auttavaa kättä elämän eri tilanteissa.
Bändimme tuo näitä vähemmälle huomiolle jääneitä lauluja esiin kuulijaa miellyttävin
sovituksin, poissulkematta muuta tyylin
mukaisesti sovitettua gospel -musiikkia.
Pint ó The Times: Juho Kosonen laulu ja kitara,
Einari Kärnä viulu, taustalaulu sekä
Tuomo Leppiniemi kontrabasso, taustalaulu.
To 7.9. klo 18 Rovaniemen kirkossa
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.

Hengellinen
improvisaatiokonsertti
Virpi Räisänen laulaa yhtenä solistina G.F. Händelin
Messiasoratoriossa

Hanna Ekola
konsertoi kirkossa 1.9.

H EI K K I L Ä

To 31.8. klo 19 kirkossa Zambian Vocal Collectionlauluyhtyeen konsertti. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10€.

RT TI

Kaipaatko rauhoittavaa levähdyshetkeä tai
lohdullisia toivonnäköaloja elämääsi? Hyvän
mahdollisuuden uusien voimien keräämiseen tarjoaa Hanna Ekolan
Lauluja levoksi ja lohduksi
-konsertti Rovaniemen kirkossa perjantaina 1.9.2017
kello 19.
Lämminhenkinen konsertti hiljentää kuulijan
hengellisten laulujen myötä
kiitoksen, lohdun ja toivon
äärelle. Sielukkaat, kuulijaa
lähelle tulevat tulkinnat kertovat
elämän iloista ja suruista sekä niistä
voimavaroista, jotka antavat matkalle
voimaa ja lohtua.
Hanna Ekola on monipuolinen taiteilija, joka
on esiintynyt jo yli 25 vuotta. Villihevosilla koko
kansan tutuksi tulleelta laulajalta on ilmestynyt
12 levyä, joiden joukossa on useita hengellisiä
äänitteitä.
Hanna Ekolan kanssa musisoi laulaja-pianisti Virpi Salo ja konsertissa kuullaan
myös heidän duettoaan.

MA

Sello & harppu soivat
yhteiskonsertissa
Lauantaina 9.9. klo 19
soi Rovaniemen kirkossa
sello ja harppu. Ja sellisti
vielä laulaakin. Duo ToivioPuusepp eli Seeli Toivio
ja Lily-Marlene Puusepp
esiintyvät ja kertovat
musiikin lomassa mm.
kauniista soittimistaan.
Noin tunnin verran kuullaan
kauniita kotimaisia lauluja,
sellomusiikkia ja toki
harppusoolojakin.
Liput 20 euroa

Lauluja levoksi ja lohduksi –konserttiin
ovat kaikki lämpimästi tervetulleita.
Lippu 15 €, alle 16-vuotiaat ilmaiseksi.

Eero Hämeenniemi improvisoi hengellisten teemojen
pohjalta. Spirituaalit,
virret ja vanhan ja uuden
kirkkomusiikin melodiat
tarjoavat lähtökohdan
soittajan mielikuvitukselle.
Musiikki ja muusikko
kohtaavat kuulijansa monella tavalla. Musiikkia voi
käyttää myös hiljentymisen ja
keskittymisen välineenä. Improvisoiva muusikkokin etsiytyy teemojen maailmaan ja kontaktiin oman mielensä syvien
kerrosten kanssa. Luterilaisessa perinteessä
kristillisen meditaation ajatus on usein jäänyt
liian vähälle huomiolle.
Konsertissa sekä soittaja että kuulija
hiljentyvät yhdessä musiikin äärelle ja lähtevät matkalle hengelliseen maailmaansa.
Improvisaatio on aina ainutkertainen luova
tapahtuma: musiikki syntyy tässä ja nyt ja
sitä ei koskaan tulla kuulemaan samanlaisena
uudestaan. Tämä luo tapahtumaan erityisen
intensiteetin.
Eero Hämeenniemi on suomalainen säveltäjä, improvisoiva pianisti ja Sibelius-Akatemian dosentti.
Eero Hämeenniemen improvisaatiokonsertti
24.9. klo 18 kirkossa, liput 10 €.

Joel Hallikainen konsertoi
– Ruskan kosketus –konsertin teemat
liikkuvat ihmisenä olemisen iloissa ja
pettymyksissä. Kerron työstäni, elämästäni ja minulle tärkeistä asioista ja
kutsun sinut mukaan kanssani löytöretkelle.
Joel Hallikainen Rovaniemen kirkossa
pe 15.9. Liput 20 €.

37. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitussihteerit
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 2 223 pasi.kokko@evl.fi | Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson, Jouni Hagström, Sanna Kerola, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, 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 27.9.2017 | Aineisto ma 11.9.2017.
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Johtava kanttori Sari Alakulppi:

Ihmisääni on
huikea instrumentti
SARI ALAKULPPI on pohjoisen tyttö,
Sodankylästä kotoisin. Hänen musikaalisuutensa on ollut ilmeisen vahvaa
pienestä asti. Sen todistaa muun muassa valokuva, jossa pieni tyttö musisoi
isänsä kanssa. Isä soittaa urkuja ja tyttö
istuu urkupenkin alla soittaen käsillään
urkujen jalkiota.
– Hillevi-täti päiväkodista rohkaisi vanhempiani laittamaan minut soittotunnille.
Tietämättään Sari kulki jo tuolloin
polkua pitkin, joka johti hänet kanttorin
ammattiin.
– Innokkaana rippikoululaisena keräsimme merkintöjä rippikoulukorttiin
ja samalla kävin Sodankylän kirkossa
huokailemassa upeita urkuja. Instrumenttina ne olivat niin kutsuvat ja kunnioitusta
herättävät, ehkä vähän pelottavatkin.
Yhden messun jälkeen rohkaistuin kysymään kanttori Lauri Leskiseltä, että olisiko
mahdollista päästä kokeilemaan niitä.
LUPA HELTISI. Nuori neito istui penkille, hengitti syvään, nosti kädet koskettimille ja alkoi soittaa.
– Se oli huikea hetki. Sitä ajatellessa tuntuu, että sydän paisuu rinnassa. Urkujen
voima, kaikki ne sävyt, olin ihan myyty.
Puoli vuotta myöhemmin Sarin puhelin
soi. Kirkkoherra Matti Suomela tiedusteli,
oliko tyttö tosissaan, kun oli tullut kanttorille maininneeksi, että voisi joskus toimia
sijaisena.
– Tietysti vastasin kyllä! Muistan hetken
ikuisesti.

Ja niin Sari pääsi tekemään ensin viikonloppusijaisuuksia ja kesälomituksia ja
lopulta kanttorin työn koko kirjoa.
– Olen kiitollinen Matti Suomelalle
ja hänen pastoripuolisolleen Helenalle
tuesta, minkä nuori kanttorikokelas sai
heiltä uran alkumetreillä. Heitä on paljolti
kiittäminen siitä, että olen tässä juuri nyt.
Kirkko on ollut merkityksellinen työympäristö Sarille.
– Se ei ole vain tämä kirkkomusiikki,
vaan kaikki muukin, mitä työhön liittyy.
Ihmisten kohtaaminen musiikin keinoin
ja hengellisyys muodostavat minulle juuri
sopivan paketin, jota arvostan.
Sari Alakulpin mukaan musiikki voi olla
rukousta.
– Lähtökohta on se, että minä soin koko
ajan. On paljon hetkiä, jolloin tunnen
soittoni rukoukseksi.

MUSIIKKI on yllättävän tärkeässä roolissa seurakunnan kaikessa toiminnassa.
Sitä ei ehkä tule edes ajatelleeksi, mutta
jos se puuttuisi, puuttuisi paljon.
– Usein on niin, että kun sanat loppuvat,
niin musiikki alkaa. Musiikin avulla voi
lohduttaa surun kohdanneita omaisia.
Toisaalta musiikki tuottaa valtavasti iloa.
– Voi olla, että ihmisellä ei ole ymmärrystä tästä päivästä, mutta anna olla kun
veisataan lapsuuden virttä, muistetaan
kaikki säkeistöt.
Joskus musiikki johdattaa tilanteeseen,
jossa kuulijalla nousee pintaan jotakin
odottamatonta.

– Silloin voi tunnustella itse, miksi
musiikki herätti juuri näitä ajatuksia. Voisi
olla hyvä jakaa oma kokemus muiden
kanssa. Seuraava kuulija voi samassa penkissä käydä läpi ihan erilaisia asioita.
Johtava kanttori vastaa seurakunnan
konserttitoiminnasta. Sari kokee tämän
hyvin mielekkäänä osa-alueena työssään.
– Olen iloinen, että konserttilavoilla
liikkuu minua paljon parempia muusikoita. Tavoitteena on pitää konserttitarjonta
mahdollisimman monipuolisena. Haluaisin tarjota jokaiselle jotakin muistaen sen,
että ollaan kirkossa.

MUUSIKKONA Sari on rohkea ja kokeileva. Perinteisen kirkkomusiikin lisäksi
hän soittaa ohjelmistoa laidasta laitaan.
Hän on luonut urkusovituksia seurakuntalaisten toiveita kuunnellen.
– Kohdallani on ennen kaikkea kysymys
persoonasta. Urut on niin ihmeellinen
soitin, että on ilo saada kokeilla erilaisia
juttuja. Uruthan on orkesteri. Esimerkiksi
Star Wars –tyyppinen orkesteriteos on
mahtava saada toteuttaa niillä.
Kaikkein tärkein instrumentti Sarille on
kuitenkin kuoro.
– Sibelius-Akatemian opintoni huipentuivat siihen, kun suoritin orkesterin ja kuoronjohdon osastolla diplomin kuoronjohdossa.
Mikään musiikissa ei voi ylittää ihmisääntä.
Se on rikkain, monipuolisin, haastavin ja
kaunein instrumentti maailmassa.
Yleensä Sarilla on ollut johdettavanaan
useampi kuoro, mutta nyt siihen ei ole aikaa.

– Meillä on täällä onneksi upea kanttoritiimi ja kuorotyö on hyvällä mallilla.
Minulla on tällä hetkellä projektikuoro
Lutherin häät –kirkkodraamaan, jota
esitetään kirkossa lokakuun viimeisenä
viikonloppuna.

MAURI MIETTUSEN saappaisiin Sari ei aio
hypätä. Ne ovat niin suuret täytettäväksi.
– Olen kiitollinen Maurille siitä työstä,
mitä hän on seurakunnassa tehnyt. Se on
ollut minulle hyvä alusta lähteä työskentelemään. Seurakunnalla on paljon yhteistyötä paikallisten esiintyvien ryhmien kanssa.
– Esitän kutsun Rovaniemen kuoroille ja
soitinyhtyeille tulla mukaan Yhteisvastuukonserttiin tammikuun lopussa. On ihana
ajatus kokoontua yhdessä kirkkoon kerran
vuodessa. Pidän tosi tärkeänä sitä, että
ryhmät kuulevat toisiaan.
Sari Alakulppi miettii seurakunnan musiikkityön tulevaisuutta.
– Haluan omalta osaltani säilyttää ja
kehittää sitä rikkautta ja monipuolisuutta,
mikä täällä jo on. Toiveeni on, että kirkko
voisi olla kohtaamispaikka, missä kaikki
löytäisivät itsensä ja toisensa ja musiikki
voisi olla siinä tärkeässä roolissa.
Harriet Urponen
Tule laulamaan Sarin Lutherin
häät -projektikuoroon.
Harjoitukset 10.9., 15.10. ja 22.10.,
esitykset 27.–28.10.
Tiedustelut sari.alakulppi@evl.fi

