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ROVANIEMEN SEURAKUNTALEHTI | N:O 7 | 27.9.2017 | 						www.ROVANIEMENseurakunTA.fi

Vaan
ihana
enkeli
vieressa
kay
"
"
..

..

.

pääkirjoitus | sivu 3

AJANKOHTAISTA| sivu 5

TÄNÄÄN | sivu 11

TUTUKSI | sivu 14

Juhlavuosi
huipentuu
loppuaan kohti

Vanhustenviikon
ohjelma Rovaniemen
seurakunnassa

Händelin Messias
-oratorio suurteos
kirkossa 4.10.

Kanttori
Tarja
Alakörkkö

2 TÄNÄÄN

27.9.2017 Pääsky

Pääkirjoitus | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Juhlavuosi huipentuu
loppuaan kohti

Emme
ole yksin
Syksyiset lehdet makaavat maassa juuri ja juuri
erottuvina väripilkkuina
pimeällä polulla. Kuljimme Saksalaisten sotilaiden
hautausmaalle.
Mielessäni mietin: Miten
sitä pitikin keksiä juuri tänne
tulla, näin myöhään nuoren
kanssa? Poika oli soittanut,
kun oli hermot kireällä.
Kotona puhe meni huutamiseksi, kaikki tuntui pimeältä,
ajatukset synkiltä.
Olimme ajelleet siellä
täällä pitkin kaupunkia ja
päätyneet tänne. Hiljaisina
kuljimme hautausmaalle.
Pimeys teki paikasta entistä
vaikuttavamman.
Teräksinen risti seisoi vakaasti paikallaan. Norvajärven aallot keinuttivat myös
ajatuksia. Poika sanoi: Aivan
kuin täällä olisi muitakin.
Lähdimme kävelemään
takaisin autolle. Perille
päästyämme poika sanoi:
Minua pelotti ihan sairaasti!
Tunnustin, että minuunkin
oli pelko hiipinyt. Poika huudahti vilpittömästi: Ei sinun
olisi tarvinnut pelätä!
Minun pelkoani helpotti
ajatus siitä, että jos minulla
ei ole yhtään enkeliä ympärillä, niin sinulla on niitä
hänenkin turvaksi. Hänestä
tuntui, että enkelit olivat ne,
jotka olivat olleet kanssamme ristin juurella.
Luonnon pimeydessä
pojan ajatusten synkkyyteen
tulivat enkelit. Raivasivat
tilaa mielen pimeyteen.
”Hän antaa enkeleilleen
käskyn varjella sinua, missä
ikinä kuljet”. Näin on joka
päivä, elämäsi loppuun asti.
Minna Laakko

Reformaatio 500 -juhlavuosi on
kääntynyt syksyiselle loppusuoralle, jolle
sijoittuvat myös Rovaniemen seurakunnan järjestämät juhlavuoden tapahtumat.
Lähimpänä niistä on ensi viikolla 4.10.
kirkossa esitettävä Georg Friedrich Händelin Messias-oratorio, jonka Oulun hiippakunta tarjoaa juhlavuoden kunniaksi.
Oratorion libretto nostaa esiin kristillisen uskon ydinkohtia. Teoksen
tunnetuin osa on toisen osan päättävä
halleluja. Ajattomana Messias-oratorio
on säilynyt suosittuna läpi erilaisten
musiikillisten muotivirtausten. Sisällöllisesti oratorio toteuttaa musiikilla sen,
mikä korostui reformaation periaatteessa. Että on palattava lähteille ja niistä
ammennettava kristillisen uskonopin ja
elämän sisältö.
Myös reformaattori Martti Luther arvosti suuresti musiikkia, pitäen sitä erittäin
oivallisena välineenä evankeliumin
viestimisessä. Hän oivalsi hienosti myös
musiikin terapeuttisen luonteen: ”Rakastan musiikkia, koska se on Jumalan lahja,
ei ihmisen. Se ilahduttaa mielen, karkottaa paholaisen ja luo viatonta iloa.”
Luterilaista reformaatiota kutsuttiin jo
varhaisessa vaiheessa ”laulavaksi reformaatioksi”. Tänäänkin luterilaiset kirkot
tunnetaan vahvan virsilaulun ja monipuolisen kirkkomusiikin vaalijoina. Virsi on
sananjulistuksen, rukouksen ja hengellisen kokemuksen keskeinen ilmaisuväline. Onkin sanottu, että ”virsi on soivaa
sanaa”. Sitä on myös Messias-oratorio
mitä suurimmassa määrin.
Martti Lutherin tekivät tunnetuksi hänen teesinsä tiettyjä sen aikaisen
katolisen kirkon käytäntöjä vastaan. Sitä
ennen Luther oli saavuttanut suosiota
yliopiston opettajana luennoidessaan
kriittisesti aikansa teologien näkemyksiä
vastaan.
Luther vastusti vääristynyttä ja ihmisen ansioihin perustuvaa vanhurskauttamista. Pelkistetysti sanoen sitä, että
Jumala hyväksyy lapsekseen ja pelastaa
ihmisen erilaisten inhimillisten ansioiden

”

Että pelastumme
yksin armosta,
yksin uskosta,
yksin Kristuksen
tähden.

perusteella. Aneet olivat yksi osa tuossa
Lutherin vastustamassa kokonaisuudessa.
Paavi Franciscus on todennut: ”Martti
Lutherin tarkoitusperät eivät olleet vääriä.
Ehkä jotkin metodit eivät olleet oikeita.
Mutta tuohon aikaan kirkko ei kaikessa
ollut esikuvallinen. Kirkossa oli korruptiota, maailmallisuutta, viehtymystä
rahaan ja valtaan. Ja tätä vastaan Luther
protestoi.”
Voitaneen todeta, että Martti Lutherin
elämäntyön hedelmänä on saatu kirkkoon
takaisin oikea oppi evankeliumista. Että
pelastumme yksin armosta, yksin uskosta,
yksin Kristuksen tähden. Toki se on myös
katolisen kirkon oppi, joka reformaation
syntyaikaan oli peitossa.

Myös Suomi 100 -juhlavuosi huipentuu loppuvuodesta. Ensi viikolla 7.10.
esitetään kirkossa suomalaiseen elämään
ja historiaan liittyvä Suomalainen messu.
Kokonaisuuden on luonut tamperelainen
muusikko Lasse Heikkilä. Teos esitettiin
hiljattain Helsingin Tuomiokirkon edessä. Tuolloin tapahtuman juhlapuhujana
toimi rouva Jenni Haukio. Rovaniemellä
esityksen toteuttaa Heikkilän kokoama
soitin- ja tanssiryhmä Valkia.
Tulevaa viikkoa vietetään myös perinteiseen tapaan valtakunnallisena Vanhusten viikkona, jossa korostuu Suomi
100 -juhlavuoden teema Yhdessä. Koolla
ollaan teemalla Ikäpolvet yhdessä – juurensa tuntien, toisiaan tukien. Seurakunnan pääjuhla on 3.10. kirkossa, mutta
juhlahetket jalkautuvat myös jokivarsien
kappeleihin (tarkemmin sivu 5). Juhlahetkissä korostuu kiitos ja arvonanto tänään
vanhuuden vaihettaan elävien elämäntyölle isänmaan nykyisen hyvinvoinnin
hyväksi.

Lokakuun 27.–28. päivä Rovaniemen kirkossa on reformaation juhlavuoden kolmas päätapahtuma, Lutherin
häät -draama. Lilja Kinnunen-Riipisen
käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä vie
värikkäälle aikamatkalle, jossa kuvautuu
Lutherin tärkeitä elämänvaiheita. Myös

Toivon, että mahdollisimman moni
rovaniemeläinen ja kauempaakin tuleva,
osallistuu edellä mainittuihin juhlahetkiin, joissa katsomme ja koskettelemme
niitä henkisiä ja hengellisiä juuriamme,
joista olemme tähän päivään tulleet.
Tervetuloa juhliin!

viikon sana |
Meidän ei tarvitse
murehtia!
Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt
syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai
’Mistä me saamme vaatteet?’ Tätä
kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän
taivaallinen Isänne tietää kyllä, että
te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää
ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa
ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin
teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää
siis huolehtiko huomispäivästä, se
pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin
päivälle riittävät sen omat murheet.”
Matt. 6: 31–34.

inhimillinen Luther tulee esiin. Reformaattori oli herkkä, älykäs, temperamenttinen ja ristiriitainen. Hän oli vaikuttava
sananjulistaja ja lauluntekijä. Hän oli
uuden ajan airut.
Sunnuntaita 29.10. vietetään Rovaniemellä Reformaatio 500 juhlapäivänä.
Muutoin sitä kirkossa juhlitaan 5.11.
Otamme siis pienen aavistuslähdön
Luther-draaman jatkoksi. Sunnuntain
näkökulma on ekumeeninen. Reformaatio
synnytti prosessin, joka on merkinnyt
kristikunnassa lisää pirstoutumista ja
jakautumista. Tänään on tarpeen katsoa ja
korostaa myös yhteyttä. Siihen rohkaisee
myös myös 2003 julkaistu luterilaisten ja
katolisten yhteinen asiakirja Vastakkainasettelusta yhteyteen.

Pääskynen
lennähti luoksesi!

Rukous
Jeesus Kristus, sinä olet opettanut,
ettemme voi murehtimisella lisätä
elämämme päiviä. Vapauta meidät
kantamasta turhia taakkoja ja auta
elämään tätä päivää Jumalan lapsen
huolettomuudessa. Sinulle olkoon
ylistys ikuisesti. Aamen.

Kiitos Sinulle, Pääskyn

lukija! Taas tartuit lehteen ja
avasit jo ensimmäisen sivun.
Olet meille tärkeä, teemme lehteä
sinua varten.
Tässä lehdessä kerromme muun muassa, mikä jännittävä kuhina kirkonmäellä
käy, kun valmistaudumme suureen Lutherin häät –draamaan. Sitä esitetään lokakuun viimeisenä viikonloppuna kirkossa,
toivottavasti pääset mukaan. Suurtuotannossa on reilusti yli sata henkilöä mukana.
Esittelemme sivulla 4 myös käsikirjoittaja-ohjaaja Lilja Kinnunen-Riipisen.
Jo lokakuun alussa kirkko täyttyy monenlaisesta musiikista. Hiippakunnasta
kirkkoon tulee toinen upea teos 4.10. kun
Händelin Messias-oratoriota esitetään
oratoriokuoron ja neljän solistin voimin.
Antakoon syksyn värit sinulle iloa!
Terveisin Pääskyn toimituskunta
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Muutoksia
seurakunnan
työntekijärintamalla
Keskikaupungin alueen vt. kappalaisena toimii Aki Hätinen 28.2. 2018 saakka.
Hänen sijaisenaan Saaren-Nammankylien
vs. seurakuntapastorina toimii Kaija-Liisa
Keränen myöskin 28.2. 2018 saakka.
Perheasiain neuvottelukeskuksen vs.
johtajaksi on valittu Seija Uusimaa 31.7.
2018 asti.
Yläkemijoella on muutoksia diakoniatyössä. Diakonissa Marja-Liisa Ylipulli on
virkapaalla 31.12. 2017 saakka ja sijaisenaan
toimii diakoni Jaana Sarajärvi.
Lastenohjaaja Mirka Hintzell on valittu määräaikaiseen työsuhteeseen 24.12.
2017 asti.

Suurtuotannon puvustus on tuotu Salosta Rovaniemelle. Osa esiintyjistä ehti pukusovitusten lomassa yhteiskuvaan
kirkonmäelle.

Lutherin häät valmistuu

Kuin suurta palapeliä tekisi
Ahkerat kädet viimeistelivät
roolivaatteita seurakuntakodin juhlasalissa. Sivupöydille ja telineille
on aseteltu toinen toistaan huolitellumpia asuja. Lutherin häät –näytelmän roolivaatteet on valmistettu
Salossa Taidetyöpaja Waltissa, josta
ne on kuljetettu Rovaniemelle.
Lutherin häät kantaesitettiin Salon
torilla helatorstaina.
Puvustaja Seija Lempiäinen näyttää
tyytyväiseltä.
– Nyt sovitamme asuja paikallisille
näyttelijöille ja teemme tarvittavia
korjauksia, jotta puvut istuvat hyvin.
Palapeli syntyy. Ennen kuin
draamakavalkadi valmistuu, on
vielä paljon tehtävää. Koordinaattorina ohjaajan ja esiintyjien välillä
toimiva Leena Aspegrén ajattelee,
että puvustuksen valmistuminen on
iso askel.
– On hienoa, että rooliasut saadaan
jo tässä vaiheessa kuntoon. Näin
esiintyjät voivat keskittyä omaan
rooliinsa ja sen harjoittelemiseen.
Näytelmän valmisteluissa on valtavan
iso työ.
Mikael Agricolan roolissa nähdään

monille rovaniemeläisille tuttu Jukka
Hakola.
– Vaikka itse olen paljon esillä
puhuen monenlaisille yleisöille, on
rooliin paneutuminen hieno haaste.
Luotan, että hyvin se menee, vaikka
repliikkejä olikin yllättävän paljon
ulkoa opeteltavaksi.
Hakola on tehnyt Lilja Kinnunen-Riipisen kanssa yhteistyötä jo
pitkään.
– Joulufantasiaa on esitetty jo yli
30 vuotta ja se produktio on ollut
hieno kokemus. Nyt siihen on tuotu
taas uusia elementtejä, kun esitykset
tapahtuvat Pöykkölässä metsämuseon pihassa, Hakola vinkkaa.

Musiikkiosuuksia

harjoitellaan jo. Musiikkidramaturgiasta
vastaava Mauri Miettunen on hyvällä
mielellä erityisesti

Jukka Hakola esittää
Mikael Agricolaa, joka oli
Turun piispa.

siitä, että draama esitetään juuri
Rovaniemen kirkossa.
- Soitinpuolella musiikkidramaturgian rakentaminen on valtavan
innostava projekti. On hienoa saada
elää mukana draaman vaiheissa, kun
käytössäni on sekä upeat urut että
kosketinsoitin. Lisäksi trumpetisti
Pentti Ojalalla on tärkeä rooli musiikissa.
Kuorojen harjoitukset ovat jo alkaneet. Johtava kanttori Sari Alakulppi
iloitsee erityisesti kuorojen osuudesta Lutherin häät –draamassa.
– Myös kuoron rooli on poikkeuksellisen dramaturginen ja
projekti on siksi ns. ”rivilaulajalle”
ainutlaatuinen. Elämme
mukana Lutherin elämän
merkittävimmissä
käänteissä; luomme
jännitystä, rukoilemme, riemuitsemme,
ylistämme, kohotamme ja lopuksi
vielä huipennamme
esityksen yhteisellä
pauhulla seurakunnan
kanssa!
HU

Lapsiperheiden toiveet toimenpiteiksi
Toukokuussa 2017 Rovaniemellä toteutettiin kysely, jolla
selvitettiin lapsiperheiden toiveita.
MLL:n Lapin piirin lisäksi mukana
olivat Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja perhetyö, Erityislasten omaiset
ELO ry sekä Lapin ensi- ja turvakoti.
Kyselyyn vastasi 135 perhettä.
Perheet toivovat aivan tavallisia

asioita. Kyselyssä selvitettiin toimintaa, joka parantaisi perheen arkea
ja hyvinvointia. Kyselyyn vastanneiden vanhempien toiveet liittyvät
mahdollisuuksiin harrastaa yhdessä
lasten kanssa ja muilta vanhemmilta saatavaan vertaistukeen. Joka
kolmas vastanneista (35 %) toivoi
lisää tapahtumia perheille. Monet
toivoivat myös lisää kerhoja. Joka
neljäs vastanneista (24 %) kertoi

kaipaavansa lisää tukea
lapsiperheen arkeen.
Moni vastaajista (15
%) kertoi tarvitsevansa lisää tietoa
vanhemmuuden ja
kasvatuksen tueksi.

Tiedotus on yksi
asia, johon kyselyn
toteuttaneet toimijat aikovat jatkossa kiinnittää
enemmän huomiota. Moni
kyselyyn vastanneista nimittäin toivoi sellaista, mitä jo järjestetään Rovaniemellä. Kyselyssä
selvitettiin myös sitä, millä tavalla
perheet haluavat saada tietoa. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta
(75 %) kannatti Facebookin käyttämistä tiedotukseen.

Hiippakunnan
lähetysseminaari
Oulun hiippakunnan lähetysseminaari
su 15.10.Rovaniemen seurakuntakeskuksessa
(Rauhankatu 70).
Tarkoitettu kaikille Venäjän työstä kiinnostuneille. Seminaarin hinta on 10 €.
(sis. lounaan ja kahvit). Aiheina mm. Venäjän
kirkollinen ja uskonnollinen tilanne, lähetysjärjestöjen roolin muutos, mitä päivitystä
tarvitsemme Inkerin kirkon seurakunnille
annettavaan tukeen? Mitä opittavaa meillä on
Inkerin kirkolta ja venäläisiltä?
Ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot
5.10. mennessä pirita.bucht@evl.fi tai
0400 365 878
Seminaarin ohjelma

Klo 10

messu Rovaniemen kirkossa.
Topi Litendahl, Satu Toukkari
Pipliaseurasta, Sanna Peltola,
Saaren kuoro.
Klo 11.30 Abed.
Klo 12.30 VENÄJÄ VAI VENÄJÄ?
Kristiina ja Jukka Paananen,
Rauhan Sanan
lähetystyöntekijät Venäjällä.
Klo 14
Poldnik.
Klo 14.30 MAAILMA JA ME.
Itämaisen uskonnollisuuden
haaste Idässä ja Suomessa.
Tapio Pokka Kylväjästä
Rauhan ja sovinnon työtä.
Juha Taanila Suomen
Lähetysseurasta, Toivoa naisille –
lannistetusta arvokkaaksi.
Arja Savuoja, Sanansaattajat
Klo 16
Päätösrukous.
Tilaisuuden järjestää Rovaniemen seurakunta
ja Oulun hiippakunta.

Uusi perhekerho
Ylikylään
Rovaniemen seurakunnassa

Lisätiedot:

mervi.saukkoriipi@mll.fi

alkaa uusi perhekerho Ylikylässä. Kerho
kokoontuu torstaisin klo 9.30–11 Yllärillä,
os. Kivikangas 1.
Aikuiset käyvät perhekerhossa yhdessä alle
kouluikäisten lasten kanssa. Ohjelmassa on
mm. hartaushetki, leikkiä, laulua, kätten töitä
ja kahvihetki. Kerhosta ei peritä maksua, eikä
sinne tarvitse ilmoittautua.
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henkilö| Lilja Kinnunen-Riipinen
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

Pentti Palm

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Lilja
Kinnunen-Riipinen odottaa
paljon katsojia Lutherin häät
–teokselleen, jonka esitykset
ovat Rovaniemen kirkossa pe
27.10. ja la 28.10.

Hääkutsu – Sinulle
Tervetuloa Lutherin häihin!
Lutherin häät –draamakavalkadi
Rovaniemen kirkossa
pe 27.10. ja la 28.10. klo 19.
Käsikirjoitus ja ohjaus:
Lilja Kinnunen-Riipinen
Musiikkidramaturgia:
Mauri Miettunen
Kuoronjohto,
johtava kanttori Sari Alakulppi
Ohjelma 10 €.

Martti Luther on Lilja Kinnunen-Riipisen tulkinnassa älykäs, syvästi kokeva
tunneihminen. Katarina von Bora taas oli
häntä 16 vuotta nuorempi nunna, joka oli
Lutherin pamfletteja luettuaan karannut
luostarista. Lutherilla oli toden totta myös
muita vaimoehdokkaita. Miten tuon vuosisadan rakkaustarina syntyi ja mitä siitä
seurasi?
Tervetuloa mukaan Martti Lutherin ja
hänen vaimonsa Katarina von Boran hääjuhlaan!

”
”Ilo nimittäin, se on
ihmisen hyvä enkeli.
Sen leppeä käsi se on,
joka ihmistä otsalle ja
sydämelle silittää, ja
sulattaa hänessä kaikki
jäykkyyden ja tukalan
jännityksen solmut.”
Volter Kilpi: Ihmisestä ja elämästä, 1902.
Kirjassa Enkelihetkiä, runoja hyvään päivään,
toim. Sanna Hytti.

Kun rakkaus osuu kohdalle,
kaikki muuttuu
Lilja Kinnunen-Riipinen iloitsee Lutherin häät
-draaman valmistumisesta Rovaniemelle. Hän on ollut
valtavan yllättynyt siitä, miten iso joukko paikallisia oli
kiinnostunut tulemaan mukaan näytelmään.
– Lutherilla on paljon annettavaa tämän päivän ihmiselle. Elämämme on lahjaa, jonka sisällön määräävät usko,
armo ja Kristus. Tämän olen elämässäni vahvasti saanut
elää todeksi.

Teatteri vai teologia?
Teatteri vai teologia? On mahdotonta valita, kumpi on
Lilja Kinnunen-Riipiselle tärkeämpää. Mutta teatteri
astui hänen elämäänsä ensin.
– Vanhempani kuitenkin toivoivat minun opiskelevan
jonkin ammatin, “jolla eläisi” ja aina kuuliaisena tottelin
heitä. Niinpä hain teologiseen tiedekuntaan.
Vanhemmiltaan salaa Lilja Kinnunen-Riipinen haki
myös teatterikouluun, joka silloin toimi vanhalla Ylioppilastalolla Ylioppilasteatterin yhteydessä Helsingissä. Hän
läpäisi kolmivaiheisen pääsykokeen, joiden perusteella
pääsi mukaan myös Ylioppilasteatterin tuotantoihin.
Siitä kaikki alkoi.
– Luin päivät teologiaa ja harjoittelin illat ja yöt. Koko
ajan myös ohjasin. Vaikka teatteri on kuulunut aina elämääni, teologia on erinomaisesti sopinut yhteen teatterin
tekemisen kanssa.
Jo varhaisessa vaiheessa Kinnunen-Riipienen lähti
Saksaan erikoistumaan kirkkodraamaan. Vaikka hän
valmistui teologian maisteriksi, niin pian hänet valittiin
teatterinjohtajaksi. Sen jälkeen jatkoi kirkkodraamaopintoja Yhdysvalloissa ja palasi vielä uudelleen Saksaan
Oberammergaun kirkkodraamakaupunkiin.

Teoksessa näkyy koko elämänkokemus
Väiteltyään teologian tohtoriksi kirkkodraamasta Kinnunen-Riipinen siirtyi töihin ulkomaille 25 vuodeksi.
– Olen kiitollinen siitä, että olen saanut kiertää tämän

maapallon ja tavata Jeesuksen opetuslapsia kaikkialla.
Niistä kohtaamisista ja eletystä elämästä on syntynyt se
teos, minkä kohta näemme Rovaniemen kirkossa.
Kaikissa Lilja Kinnunen-Riipisen ohjaamissa teoksissa
on musiikilla ollut tärkeä merkitys.
– Lapissa toteutetuissa kirkkodraamoissani on jo 30
vuoden ajan musiikista vastannut emeritus johtava kanttori Mauri Miettunen. Lutherin häät -teoksessa tapahtuu
edelleen samoin. Kuoroja johtaa nykyinen johtava kanttori Sari Alakulppi.

Luther oli keskiajan ikoni
Lutherilla on ollut Lilja Kinnunen-Riipiselle varsin erityinen merkitys Saksan ajoista lähtien.
– Hän oli paitsi älykkö, syvästi kokeva tunneihminen,
myös karismaattinen sananjulistaja, temperamenttinen
väittelijä sekä näytelmäkirjailija, virsirunoilija, säveltäjä ja
draamojen ohjaaja. Luther, ristiriitaisenakin persoonana,
on myös keskiaikainen ikoni, jonka voimalla yhä tänään
tapahtuu ihmeitä.
– Olen ohjannut Lutherin häät pienimuotoisena draamana useita kertoja Thaimaassa.
Teos kantaesitettiin Salon torilla helatorstaina. Käsikirjoitus Rovaniemellä on sama, mutta hienosäätöjä on tehty
huomioiden esityspaikka.
– Musiikillisesti nautimme tietysti rovaniemeläisittäin,
eli kolme kuoroa on mukana solisteineen, urkureineen ja
kuoronjohtajineen.
Lilja Kinnunen-Riipinen haluaa henkilökohtaisesti ojentaa hääkutsun rovaniemeläisille.
– Kun rakkaus osuu kohdalle, kaikki muuttuu! Ollaan
valmiita luopumaan siviilisäädystä, taustasta, ammatista,
vakaumuksesta. Siinä annetaan itkun ja naurun raikua!
Siinä räiskeessä Pyhä Henki ja saatana saavat ottaa todella
mittaa toisistaan!
– Lutherilla oli rakkauselämässä monta vaimoehdokasta! Kenet hän valitsi ja miten? Tervetuloa katsomaan!
Harriet Urponen
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luentosarja | Alkaa 1.10.

nyt | Syntymäpäivät
Jouni Hagström

Lutherista maallistumiseen:

reformaation
vaikutus kulttuuriin
Tutkija Matti Nikkanen johdattelee Mikkelinpäivänä 1.10. klo 18 Rovaniemen seurakuntakeskuksessa
kuluvaan reformaation merkkivuoteen.
Luterilainen kirkko on paljon muuta kuin Martti Lutherin luomus:
– Luterilaiseen kirkkoon ovat Lutherin lisäksi jättäneet
jälkensä niin uskonsodat ja katolinen vasta-uskonpuhdistus, valistuksen liberalismi ja varsinkin Euroopassa
kansallissosialismi ja kommunismi sekä uusimpana
ilmiönä voimakas maallistuminen, Matti Nikkanen huomauttaa.
Katsotaan uusista näkökulmista . Matti Nikkanen toimii ev.-lut. kirkon ulkosuomalaistyössä

Matti Nikkanen

Miika Anttila

Etelä-Saksassa. Hän katsellee luterilaista perintöämme
uusista näkökulmista.
– Suomen kaltaisessa luterilaisen yhtenäiskulttuurin
maassa suhdetta toisiin kirkkokuntiin ei tarvitse pohdiskella samalla tavoin kuin vaikkapa Saksassa, jossa katolinen, luterilainen ja reformoitu kirkko ovat eläneet jo lähes
viisi vuosisataa rinnakkain.
– Merkkivuosi tarjoaa myös Suomessa tilaisuuden
tarkastella uskonpuhdistuksen perintöä ennak-koluulottomalla tavalla, Nikkanen korostaa.
Valmisteilla oleva väitös käsittelee varhaista luterilaista
sosiaalietiikkaa.

luento Lutherin musiikista . Matti Nikkasen
luento aloittaa reformaation merkitystä ja vaikutuksia
käsittelevän luentosarjan.
Parin viikon päästä tiistaina 10.10. luennoijana on teologian tohtori Miikka Anttila Hattulasta.
Hän on väitellyt tohtoriksi Lutherin musiikin teologiasta. Englanninkielinen väitöskirja Luther’s theology of
music on tänä vuonna ilmestynyt pokkarina.
Päätösluento Miikka Ruokaselta . Sarjan
päättää rovaniemeläissyntyinen professori Miikka
Ruokanen. Hänen opetusalansa Helsingin yliopistossa
on dogmatiikka eli uskonoppi.
TK

Aapakirkon
40-vuotisjuhlaa
vietetään
mikkelinpäivänä 1.10.
Juhla alkaa klo 11 sanajumalanpalveluksella, jonka toimittaa Saaren-Nammankylät-Yläkemijoen aluekappalainen
Topi Litendahl. Kanttorina toimii Ruusu
Tervaskanto.
Messun jälkeen alkaa kappelin syntymäpäiväjuhla. Seurakunnasta mukana ovat myös
pastorit Kaija-Liisa Keränen ja Elina Rask-Litendahl. Musiikkia esittävät Lilja ja Toivo
Tervaskanto, Saaren kuoro ja Lastenkuoro
Liekki.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan juhlaan!

KUULUTUS

Ikäpolvet yhdessä –
juurensa tuntien, toisiaan tukien
Vanhustenviikkoa vietetään
1.–8.10. Tapahtumat ovat osa Suomi
100 v –ohjelmaa. Vanhustenviikon
suojelijana toimii Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö.
Rovaniemen seurakunta järjestää
vanhustenviikon tapahtuman kirkossa
ti 3.10. klo 12
Ohjelma:

Klo 12.00
Yhteisvirsi 528
Alkusanat ja tervetuloa,
diakoni Marja-Leena Kivilompolo
Alkuhartaus ja juhlapuhe,
kappalainen Ilari Kinnunen
Yhteislaulua, kanttori Tarja Alakörkkö
Näytelmä Marjo Rundgren ja
Seija Luomaranta
Ikäpolvet yhdessä –haastattelu,
Marja-Leena Kivilompolo
Runoja
Loppurukous
Loppuvirsi 344
Juontajana Marja-Leena Kivilompolo,
kanttorina Tarja Alakörkkö, pappina Ilari
Kinnunen, lisäksi mukana Kirsti Vuolo,
Sirpa Hiilivirta, Marja Posio, Laila Juntti
ja lähimmäispalvelijoita ja Helmikammarin vapaaehtoisia ”kynkkäys apuna”.

Maaseudulla vanhustenviikkoa
vietetään kerhojen yhteydessä.
Saaren-Nammankylissä 3.10.
klo 10–11.30 Nahkurinpolulla ja
klo 13–14.30 Jouttikerossa.

Ounasjoella 4.10. klo 11–12.30, Sinetässä poikkeuksellisesti ke 5.10. klo 10–12
Meltauksessa ja klo 13–14.30 Maijasessa.
Yläkemijoella vanhustenviikkoa vietetään 8.10. Tennilän kerhossa.

Lämpimästi tervetuloa vanhustenviikon tapahtumiin Rovaniemen
seurakuntaan!

Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti
hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hoitokehotus on annettu
toukokuussa 2016 joko kirjeitse hautaoikeuden haltijalle tai haudalle asennetulla
tiedotteella (mikäli hautaoikeuden haltija ei ole tiedossa tai luotettavat yhteystiedot eivät
ole saatavilla) sekä lehti-ilmoituksella. Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto
(19.9.2017) on julistanut hautaoikeuden menetetyksi alla luetelluilla IV hautausmaan
C hautalohkolla haudoilla, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty eikä
hautaa ole hoidettu kunnostuskehotuksesta huolimatta yhden vuoden määräajassa.
Määräaika on päättynyt 26.5.2017.
Päätös hautaoikeuden menetyksestä annetaan tiedoksi KL 24 luvun 11 § mukaan
hautaoikeuden haltijalle haudalle laitettavalla tiedotteella ja kirjeitse (jos hautaoikeuden
haltija on nimetty ja luotettavat yhteystiedot ovat saatavilla) sekä lehti-ilmoituksella.
Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja puistotoimistosta puh 016 33 55 213
ma–pe 9–15
Hautaoikeus julistetaan menetetyksi seuraavilla haudoilla ja haudat
IV C 21:1
siirtyvät Rovaniemen seurakunnan hallintaan
IV C 1:1
IV C 1:7
IV C 1:12
IV C 1:15
IV C 1:18
IV C 1:26
IV C 1:27
IV C 1:28
IV C 1:42
IV C 1:43
IV C 1:45
IV C 2:11–12
IV C 2:16
IV C 2:31
IV C 2:32
IV C 2:33
IV C 2:47
IV C 3:11
IV C 3:14
IV C 3:15
IV C 3:18
IV C 3:39
IV C 3:40
IV C 4:5
IV C 4:6
IV C 4:7
IV C 4:9
IV C 4:14
IV C 4:17
IV C 4:29
IV C 4:35

IV C 4:41
IV C 4:45–46
IV C 5:15
IV C 5:16
IV C 5:20
IV C 5:27
IV C 5:37
IV C 5:38
IV C 5:49
IV C 6:2
IV C 6:7
IV C 6:8
IV C 6:14
IV C 6:15
IV C 6:30
IV C 6:41
IV C 6:43
IV C 7:11
IV C 7:18
IV C 7:20
IV C 7:21
IV C 7:26
IV C 7:27
IV C 7:49–50
IV C 8:14
IV C 8:20
IV C 8:21
IV C 8:29–31
IV C 8:35
IV C 8:47
IV C 9:8

IV C 9:9
IV C 9:25
IV C 9:35
IV C 9:36–39
IV C 10:1
IV C 10:25
IV C 10:28
IV C 10:50
IV C 11:2
IV C 11:6
IV C 11:8
IV C 11:15
IV C 11:18
IV C 11:38–39
IV C 11:43
IV C 12:4
IV C 12:7
IV C 12:17
IV C 12:25
IV C 12:29
IV C 13:3
IV C 13:25
IV C 13:36
IV C 13:37–38
IV C 13:47
IV C 16:22
IV C 16:25
IV C 16:38
IV C 17:1
IV C 17:16–18
IV C 17:23

IV C 17:24
IV C17:25
IV C 17:30
IV C 17:32
IV C17:35
IV C 17:38
IV C 17:39
IV C 17:49
IV C 18:6
IV C 18:12
IV C 18:16
IV C 18:17
IV C 18:37
IV C 18:46
IV C 19:3
IV C 19:7
IV C 19:8-9
IV C 19:17
IV C 19:18
IV C 19:37
IV C 19:38
IV C 19:41
IV C 19:42–43
IV C 20:5
IV C 20:6-7
IV C 20:18
IV C 20:26–27
IV C 20:28
IV C 20:30
IV C 20:33
IV C 20:40

IV C 21:12
IV C 21:18–20
IV C 21:31–32
IV C 22/21
IV C 22:24–25
IV C 22:26
IV C 23:1-3
IV C 23:21
IV C 23:22
IV C 23:23
IV C 23:24
IV C 23:25
IV C 24:1
IV C 24:15
IV C 24:20
IV C 24:21
IV C 25:20–21
IV C 27:32–34
IV C 27:35–36
IV C 27:38–40
IV C 28:38
IV C 30:16
IV C 30:31
IV C 32:5
IV C 32:34
IV C 33:2-3
IV C 33:21
IV C 34:15–16
IV C 34:29–30
IV C 35:10
IV C 35:19
IV C 35:40-41
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Näkökulma
kotiseurakuntaan |
Sanan ja rukouksen iltoja vietetään viikoittain seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Illan ohjelmasta ja sisällöistä on jo
vuosia vastannut vapaaehtoistyöntekijä Helinä Sundelin.

Helinä Sundelin:

Sanan ja
rukouksen illat
ovat Jumalan
rakkauden
iltoja
Helinä Sundelin miettii, miten
hän aikanaan tuli lähteneeksi mukaan
tekemään seurakunnalle työtä vapaaehtoisesti. Hän kokee, että hän tekee työtä
Jumalan kutsusta.
– Olin eräässä suuressa konferenssissa
37 vuotta sitten, kun Jumala kutsui minua. Koin sydämessäni, että evankeliumin julistus olisi minun tehtäväni, lisäksi
koin, että tehtäväni olisi nimenomaan
varustaa, vahvistaa ja opettaa ihmisiä.
– Tavallisena ihmisenä silloin mietin,
että tämä on ihan pähkähullu juttu. Elämäntilanteeni oli sellainen, että minulla
oli silloin kaksi pientä lasta. Vuosien
myötä Jumala erilaisten kokemusten
kautta kasvatti minua lähemmäksi
itseään. Rukous ja Sana tulivat tärkeäksi
osaksi elämääni.
Helinän luotsaamat illat kantavat
nimeä Sanan ja rukouksen ilta. Helinän
mukaan illan nimi kertoo myös ohjelmasta paljon.
– Illan aikana puhutaan Jumalan Sanaa
ja käsitellään sen kautta jotakin aihetta.
Samoin rukous on illassa oleellista, sen
kautta ihmiset voivat käydä omia asioitaan läpi Jumalan kanssa.

Puhujavieraita ja musiikkia
Sanan ja rukouksen illoissa nähdään
entistä enemmän puhujavieraita.
– Iltoihin tulee ihan tavallisia ihmisiä,
jotka kertovat omasta elämästään ja
erityisesti siitä, mitä Jumala on heidän
elämässään tehnyt. Näiden puhujavieraiden kertomien tarinoiden kautta saamme

kuulla, kuinka he ovat erilaisia, vaikeitakin asioita voittaneet. Saamme kuulla,
kun ihmiset kertovat omasta uskostaan
ja niistä tapahtumista, joita uskon myötä
heidän elämäänsä on tullut.
– Toiveeni on, että saisin paitsi pappeja, myös muitakin seurakunnan työntekijöitä kertomaan rohkeasti omasta
elämästään. Sen kautta he voivat välittää
seurakuntalaisille sen viestin, että kaikki
olemme samaa lihaa ja verta. Jokainen
ihminen on käynyt oman koulunsa Jumalan kanssa.
Musiikki on tärkeässä osassa Sanan ja
rukouksen illoissa.
– Musiikki on lähinnä ylistysmusiikkia,
jossa sanoin ja sävelin ylistetään Jumalaa.
Usein tämän ylistyksen aikana Jumalan
Pyhä Henki voi koskettaa ihmisiä. Musiikkia on sekä illan alussa, että lopussa,
välillä keskelläkin.
Helinä on hyvin usein itse vastaamassa
illan opetusosuudesta. Hänellä on sydän
avoinna opetettaville aiheille.
– Yleensä aihe syntyy rukoilemalla ja
Jumalan Sanaa lukemalla. Kun rukoilen ja
luen, Jumala yleensä muistuttelee minua
tietyistä asioista. Mieleeni nousee joku
Sanan paikka tai aihe, josta voi opettaa.
– Pyhä Henki on omien kokemusteni
ja eletyn elämän kautta avannut joitakin
tiettyjä asioita elämässäni ja niistä aiheista on myös helppo puhua.

Rukouksen rooli
Helinä on avoimesti kertonut, miten
tärkeässä osassa rukous on hänen

elämässään. Hän toimii seurakunnassa
rukouspalvelutehtävässä ja on mukana
myös kouluttamassa uusia rukouspalvelijoita.
– Iloitsen kovasti, että yhdessä Liisa
Alanteen kanssa järjestämämme koulutus
on kiinnostanut niin monia ihmisiä.
Sanan ja rukouksen illoissa rukous
alkaa jo ennen, kuin koko ilta alkaa.
– Rukoilen jo ennen iltaa kaikkien niiden puolesta, jotka ovat tulossa. Itse illan
aikana sitten tilaisuuden osallistujilla on
mahdollisuus tulla rukoilemaan yhdessä
rukouspalvelijoiden kanssa tai pyytämään siunausta elämäänsä.
Sanan ja rukouksen illassa osallistujilta
ei vaadita mitään.
– Tuli mieleen eräs henkilö. Hän istui
vuoden ajan joka ilta tilaisuudessa, oli
paikalla, katseli ja kuunteli. Ei puhunut.
Nykyään hän tulee melkein joka ilta
pyytämään ”viikkosiunausta”. Hänestä
on puhjennut kaunis Jumalan kukka viemään evankeliumia eteenpäin ja samoin
mekin voimme löytää yhteyden toisiin
ihmisiin, ystävinä, sisarina ja veljinä. Ja
näinhän Isän rakkaus tuleekin näkyviin
meistä.
Helinä haluaa rohkaista häntä, joka
miettii, uskaltaako tulla Sanan ja rukouksen iltaan tai rukoiltavaksi.
– Tule sellaisena kuin olet, Isä rakastaa
Sinua. Siinä ei välttämättä tarvitse sanoa
aihetta, jos ei halua. Voi vain pyytää,
että rukouspalvelijat siunaavat häntä ja
hänen läheisiään. Jumalallehan mikään
asia ei ole salassa. Hän kyllä tietää, mitä
jokaisen ihmisen sydämellä on.
Helinä iloitsee, että illat järjestetään

Helinä Sundelin luotsaa Sanan
ja rukouksen iltoja Rovaniemen
seurakunnassa.

nyt joka viikko. Hän toivottaa tervetulleeksi
kaikki ne, jotka kaipaavat Sanaa tai rukousta.
– Tervetuloa rohkeasti mukaan. Nämä
ovat Jumalan rakkauden iltoja ja Hänen
rakkautensa ilmenee siellä.
Harriet Urponen
Sanan ja rukouksen ilta torstaisin klo 17
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
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Luottamusta
Sanasta
Torstaisin klo 17:
21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12.

Tule
etsimään

rohkeutta
ja voimia
elämääsi!

Perheasiain neuvottelukeskuksessa os. Maakuntakatu 7

Tied. Raija 040-741 8329 tai Tiina 045-268 3374.
Yhteistyössä Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry.

Tulevat Sanan ja
rukouksen illan
puhujat:
• 28.9. Jyrki Similä
• 5.10. Tiina Honkanen
• 12.10 Harriet Urponen
• 19.10. Heidi Kotila
• 26.10. Anneli ja Mikko Reijonen
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Suuremman suojassa
Enkeleitä, onko heitä? Enkelit ovat kautta aikain
olleet sanansaattajia, suojelijoita ja viestinviejiä. Raamatun arkkienkeli Mikael tuo kirkon juhlakalenteriin muistutuksen siitä, että Jumala on luonut myös näkymättömän
maailman. Mikael onkin jäänyt luterilaisen kirkon enkelijuhlien lähes ainoaksi hahmoksi. Virsikirjassa häntä ei
mainita, Gabriel sen sijaan mainitaan virressä numero 20.
Kaiken kaikkiaan enkelit ovat esillä kymmenissä virsissä.
Toiset näkevät enkelin läsnäolon kirkkaana valona, toiset tuntevat enkelin läsnäolon muuten vain rauhoittavana
ja turvallisena. Monissa lapsiperheissä enkeli on turva,
joka tulee mieleen iltarukouksen hetkellä. Enkeleihin voi
uskoa, vaikkei niitä näkisikään.
Monelle nykyihmiselle enkelit symboloivat turvaa ja
suojelusta. Maailmassa tapahtuu arvaamattomia asioita
eikä kaikkea voi kontrolloida. Epävarmuuden hetkinä
enkelit tuovat mukanaan turvaa ja kumppanuuttakin.

maton eikä kenelläkään ole oikeutta sitä loukata.
Kristittyjen tehtävä on puolustaa kaikkien ihmisarvoa ja
oikeutta elämään. Ihmiselämä on jo sellaisenaan arvokas,
ilman erikseen mitattavaa menestystä tai muita mittareita.
Ehjän ja hyvän arjen tai kadun toisella puolella on
maailma, joka on täynnä eripuraa, sotia, luonnonkatastrofeja ja muita kriisejä – isoja tai pieniä. Siksi ihmisarvon
esiin nostaminen on tärkeää ja sen eteen on tehtävä töitä
ihan joka päivä, kaikkialla maailmassa. Apua antamalla ja
vastaanottamalla voimme kaikki olla lisäämässä turvallisuudentunnetta ja uskoa hyvään ympärillämme.

Suuremman suojassa , mitä se tarkoittaa? Suuremman suojassa on tulevan kirkkovuoden pääteema, jonka
avulla nostetaan esiin ihmisyyttä ja toisista välittämistä
jokapäiväisessä elämässä. Kristittyinä uskomme, että
jokainen meistä on ainutlaatuinen ja omanlaisensa – ja
siksi arvokas.

Miten Suuremman suojassa -ajattelu näkyy kirkon
työssä? Ihmisarvo, sen kunnioittaminen ja sen eteen työskenteleminen on osa kirkon jokapäiväistä työtä. Esimerkiksi diakoniatyöntekijät kohtaavat päivittäin ihmisiä ja
perheitä, joille arki on yksinäistä tai arjessa selviäminen ja
taloudellisesti turvallisen elämän takaaminen on vaikeaa.
Kirkon keskusteluavun palvelut, Kirkon Ulkomaanapu,
Suomen Lähetysseura ja seurakuntien kerhot tekevät
samaa arvokasta työtä erilaisissa elämäntilanteissa ja
olosuhteissa elävien ihmisten kanssa niin ilon, tavallisen
hyvän arjen kuin vaikeuksien ja surunkin hetkinä.

Kirkossa puhutaan nyt ihmisarvosta. Miksi?

Raamatun enkeleillä on monenlaisia tehtä-

Kristillisessä ihmiskäsityksessä ihmisen arvo ei määräydy
hänen ominaisuuksiensa tai erityispiirteidensä kautta.
Riittää, että olemme Jumalan luomia, hän on luonut meidät omaksi kuvakseen. Jokaisen ihmisen arvo on koske-

viä. Usein heidät kuvataan Jumalan sanansaattajina tai
taivaallisina sotajoukkoina. Siksi enkelin tuttu repliikki
kuuluukin: ”älä pelkää” tai “älkää pelätkö”.
Katso lisää www.suuremmansuojassa.fi

Haluatko olla ”enkelinä”
vähävaraiselle
rovaniemeläiselle?
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyön
kautta tavoitetaan monenlaisissa elämänkriiseissä olevia ihmisiä. Pienikin apu voi olla heille
tarpeen. Jos haluat toimia lahjoittajana, voit olla
yhteydessä diakonian toimistosihteeriin
p. 050 583 0966.
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henkilö | Uusi seurakuntalainen Noam Glick
Jouni Hagström

Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

”
Epävarmuuden
hetkinä
enkelit tuovat
mukanaan
turvaa ja
kumppanuuttakin.

Noam Glick on nyt Rovaniemen seurakunnan jäsen, mistä hän iloitsee suuresti.

Enkeleitä on joka puolella
Mikkelinpäivä
on enkelien
ja lasten päivä
Mikkelinpäivä on omistettu lapsille ja enkeleille. Sitä on vietetty enkelien ja lasten yhteisenä
juhlapyhänä, koska Jeesus antoi lapsille erityisen
arvon. Päivän evankeliumissa Jeesus asettaa
lapsen esikuvaksi aikuisille: ”..ellette käänny
ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten
valtakuntaan.”
Seurakuntien lapsityössä päivä on yksi kirkkovuoden tärkeimmistä päivistä.
Arkkienkeli Mikael on antanut nimen koko
juhlalle. Nimi on hepreaa ja tarkoittaa ”kuka
on kuin Jumala” (mi-ka-el). Hän on yksi niistä
enkelihahmoista, joka maailmanlaajuisesti
tunnetaan nimeltä. Yleensä
enkelit kuitenkin jäävät
Raamatun lehdilläkin
nimettömiksi, sillä
heidät tunnistetaan Jumalan
sanantuojiksi tai
lähettiläiksi vasta jälkikäteen.
Mikkelinpäivää
vietetään tänä
vuonna lokakuun
1. päivänä.

Nainen polvistuu Rovaniemen kirkon alttarille.
Häntä jännittää ja hän on hermostunut, mutta hänelle tulee rauhallinen mieli. Kyyneleet kirpoavat hänen silmiinsä
ja hänen sydämensä täyttyy ilosta.
– Tämä ei ole enää vain unelma, nyt tämä on totta, hän
ajattelee.
Noam Glick, 36 on asunut hyvin monessa maassa mm.
Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Minne hän on
ikinä mennytkin, hän aina etsii kristittyjen yhteyttä. Se
antaa hänelle niin paljon.
Syyskuussa Noam liittyi Rovaniemen seurakunnan
jäseneksi. Se on hänestäkin ihme, sillä se on ollut hänen
unelmansa jo useamman vuoden ajan.
– Tulin Suomeen ensimmäisen kerran vuonna 2011.
Näin heti, miten kaunis Suomi on. Rovaniemelle tulin
2013 ja olen ollut täällä useamman kerran. Rakastan tätä
maata ja tätä kaupunkia. Haluan oppia puhumaan Suomea hyvin.
Rovaniemellä Noam tunsi olonsa kotoisaksi.
– Minua rohkaistiin osallistumaan esimerkiksi messuun.
Olen aika ujo, mutta haluan olla mukana seurakunnassa.
Olen toiminut erilaisissa tehtävissä, kuten tekstinlukijana,
ristinkantajana ja laulajana.

Juuret Israelissa
Noam on syntynyt Israelissa perheeseen, johon hengellisyys ei kuulunut millään tavalla. Perheeseen kuuluu
äiti, isä ja kaksi pikkusiskoa.
Noam on työskennellyt hevostiloilla. Kerran Texasissa
asuessaan hän tapasi sattumalta junassa naisen. He juttelivat joulusta ja Jumalasta.
– Hän kysyi, saisiko rukoilla puolestani. Se tuntui oudolta, mutta annoin hänen rukoilla.
Noam pääsi Texasissa töihin sellaiselle hevostilalle,
jonka omistajat kävivät kirkossa. He ottivat Noamin
mukaan. Kirkossa hän sai osallistua myös sunnuntaisin
pyhäkouluun.

- Minut kastettiin Texasissa helmikuussa 2006. Se oli
minulle tärkeä asia ja tilanteessa olivat mukana myös
työnantajani.
Ja niin Noam löysi oman henkilökohtaisen suhteensa
Jumalaan. Hän alkoi uskoa, että hänellä on oma tärkeä
merkitys Jumalan suuressa suunnitelmassa.

Koti Suomessa
Kävellessään Rovaniemen katuja, Noam on iloinen. Hän
kokee suomalaiset rehellisiksi ja suoriksi ihmisiksi,
joiden kanssa on helppo kommunikoida.
– Minusta suomalaisiin on ollut helppo tutustua. Täällä
on sellainen yhteisöllisyyden tunne, tunnen kuuluvani
joukkoon.
Noamin haave on, että hän saisi opiskella diakoniaa.
Hän on tehnyt vapaaehtoistyötä myös siksi, että saisi
enemmän kokemuksia ihmisten auttamisesta ja diakoniasta ja voisi siten paremmin ymmärtää, mitä kirkon
diakoniatyö tarkoittaa.
– Haluaisin auttaa ihmisiä ja olla heitä varten.
Noamin mukaan enkeleitä on joka puolella. Niitä on
myös hänen tapaamiensa ihmisten sydämissä.
– Olin kirkossa kerran Mikkelinpäivän aikaan, kun lapset lauloivat enkeliasuissaan. Minusta tuntui, että lapset
lauloivat kuin enkelit.
– Enkelit ovat täällä meitä varten ihan kaikkina päivinä. Hyvinä päivinä ja pahoina päivinä. Siitä kertoo myös
Rovaniemen kirkon alttaritaulu. Enkelit soittavat iloisena
torvella taivaisiin silloin, kun kaikki on hyvin. Mutta enkelit pitävät huolta kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun
on paha olla.
Noam on käynyt kotonaan Israelissa, mutta nyt hänen
kotinsa on Rovaniemellä.
– Rukoilen, että vanhempani voisivat tulla käymään
täällä ja näkisivät tämän ihanan maan.
Harriet Urponen

10

27.9.2017 Pääsky

Vaivaton
vihkihetki

ROVANIEMEN KIRKOSSA
PE 1.12. KLO 15-18.

Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen kirkossa matalalla proﬁililla.
Sen suosio perustuu järjestelyjen helppouteen
aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on
valmiina kirkonmäellä hääkakkua myöten.
Esteettömyystodistus oltava
7 päivää ennen vihkimistä.
Kirkossa vihkimisen edelletyksenä on
seurakunnan jäsenyys ja rippikoulun käyminen.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla vihkiaika
kirkkoherranvirastosta, puh. 016 335 5200.
Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.

Syysallakka | Tapahtumat

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

Korkalovaara

Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.

30.09. klo 11-12.30 liikekielistä rukousta ja ylistystä Hillakirkolla, Hillapolku 9.

01.10. klo 10 Mikkelinpäivän perhemessu.
01.10. klo 18 Tuomasmessu.
04.10. klo 19 Händelin Messias.
Oulun hiippakunnan oratoriokuoro
ja -orkesteri, johtaa Raimo Paaso.
Käsiohjelma 20€.
05.10. klo 19 Lapin sotilassoittokunta ja Sibelius-Akatemian kapellimestariopiskelijat, johtaa Jaakko
Nurila. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu
10€.
07.10. klo 18 Lasse Heikkilän Suomalainen messu.
13.10. klo 18 runoa ja laulua ”Kun
tahdon nähdä kauneimman ma
rannan taivaan alla”
Suomi 100 vuotta. Runot ja laulu
Kati Kanto, säestys Noora Siitonen.
18.10. klo 10 kehitysvammaisten
rovastikunnallinen kirkkopäivä kirkossa.
27.-28.10. Lutherin häät- kirkkodraama.
29.10. Uskonpuhdistuksen sunnuntai.

Keskikaupunki
Työikäisten naisten Raamattu-, rukous- ja keskustelupiiri joka tiistai
klo 18 kirkon kryptassa, Yliopistonkatu 2.
28.09. klo 11 Soppatykkitempaus
Lordin aukiolla.
28.09. klo 18 srk-keskuksessa Sanan ja rukouksen ilta.
30.09. klo 10-17 srk-kodin yläsalissa rukouskoulu Syvemmälle Jeesukseen.
01.10. vanhusten viikko.
01.10. klo 11 srk-keskuksen juhlasalissa käsityömyyjäiset.
03.10. vanhusten kirkkopäivä.
04.10. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, isäntänä Mauri Hast. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
13.10. klo 17.30-21 srk-kodilla rukouspalvelijakoulutus.
14.10. klo 10-17 srk-kodilla rukouspalvelijakoulutus.
15.10. Hiippakunnan lähetysseminaari Rovaniemellä.
18.10. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, isäntänä Tapani Juntunen. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
22.10. rukouspalvelijoiden tehtävään siunaaminen messussa.
23.10. alkaen Vastuuviikko.
26.10. klo 11 soppatykki tempaus
Lordin aukiolla.

01.10. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
07.10. klo 11-13.30 israelilaista
kansantanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
08.10. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
14.10. klo 11-12.30 liikekielistä rukousta ja ylistystä Hillakirkolla, Hillapolku 9.
15.10. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
21.10. klo 11-13.30 israelilaista
kansantanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
20.-22.10. Jouni Pajusen tanssiviikonloppu
22.10. klo 13 kappelissa messu. Liikekielistä rukousta. Kirkkokahvit.
28.10. klo 11-12.30 liikekielistä rukousta ja ylistystä Hillakirkolla, Hillapolku 9.
29.10. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.

Ounasjoki
01.10. klo 11 Sinetän kappelissa
enkelikirkko ja 4-v synttärit.
11.10. klo 18 Meltauksen kappelissa virsikirja tutuksi –ilta, Sanna Peltola, Ounasjoen kuoro. Taksia saa
käyttää.
15.10. klo 11 Sinetän kappelissa
messu.

Ounasvaara
28.09. klo 11 kappelissa aloittaa
Torstaikerho syyskauden. Kokoontuu joka toinen torstai.
01.10. klo 15 kappelissa messu.
04.10. klo 9–11 kappelissa puuroaamu.
07.10. klo 18 kappelissa Donkkis
big night.
08.10. klo 15 kappelissa Pyhät Meiningit. Lähetystyön hyväksi tarjolla
ruokailu.
15.10. klo 15 kappelissa messu.
18.10. klo 9–11 kappelissa puuroaamu.
22.10. klo 15 kappelissa messu,
kirkkokahvit ja raamattuluento.
29.10. klo 15 kappelissa perhekirkko, kirkkokahvit, 4-v synttärit.

Alakemijoki
01.10. klo 10 kappelissa perhemessu, burmalainen lounas ja lähetysmyyjäiset.
03.10. klo 10 kappelissa lasten enkelikirkko.
05.10. klo 18 kappelissa virsi-ilta.
Kahvitus klo 17.30.

06.10. klo 18 kappelissa Donkkis
big night.
07.10. klo 12 Lapin sodan muistomerkki, Kivitaipaleen koulu, Suomi
100 v – juhla,
koululaiset, seppeleenlasku, Rovaniemen VPK:n soittokunta, Rautajoki, Mirja-Liisa Lindström.
08.10. klo 10 kappelissa messu.
10.10. klo 10-12 kappelissa puuroaamu.
22.10. klo 10 kappelissa messu,
kirkkokahvit ja raamattuluento.

Yläkemijoki
08.10. klo 10 Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus.
08.10. klo 12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.
12.10. klo 18 Auttin kappelilla virsi-ilta.
22.10. klo 10 Auttin kappelissa
messu.
22.10. klo 12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.

SaarenNammankylät
28.09. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-tapahtuma.
01.10. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus ja kappelin 40v- juhla.
01.10. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
02.-05.10. klo 9 ja 10 Aapakirkossa
lasten enkelikirkko.
08.10. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
12.10. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-tapahtuma.
15.10. klo 11 Aapakirkossa messu.
15.10. klo 13 Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
22.10. klo 11 Aapakirkossa Virsihetki Lutherin virsien äärellä.
24.10. klo 18 Jouttikeron kappelilla
virsi-ilta.
26.10. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-tapahtuma.
28.10. klo 10 Misin koululla Virsihetki Lutherin virsien äärellä.
28.10. klo 17 Perunkajärven koululla virsihetki Lutherin virsien äärellä.
29.10. klo 11 Aapakirkossa messu.
Reformaation 500v-juhla ja alueen
lasten 4v-juhla.

Katso muut
tapahtumat
enwww.rovaniem
seurakunta.fi

Tervetuloa

OMA-iltaan seurakuntakeskukseen
lauantaisin klo 17.
Lisätietoa: omasrk.blogspot.ﬁ

11

Pääsky 27.9.2017

TÄNÄÄN | Messias-Oratorio 4.10.

NYT |

Ekumeeninen
vastuuviikko
22.–29.10.
Eriarvoisen kohtelun purkaminen on
kuitenkin mahdollista ja kannattaa. Edistämällä tyttöjen ja naisten osallisuutta
elämän kaikilla osa-alueilla rakennamme
kestävää rauhaa ja puolustamme ihmisoikeuksia. Tasa-arvo tuo hyvinvointia
kaikille!

G.F. Händel

MESSIAS
Uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhla
koetaan yhdessä suurin sävelin
Martti Luther on sanonut: ”Kristuksen kärsimyk-

seen on vastattava elämällä ja totuudella, ei sanoilla.”
Tämän tähden Oulun hiippakunnassa ei 500-vuotista
reformaatiota juhlittaessa pidetä pitkiä puheita, vaan
annetaan musiikin viestiä kiitosta ja iloa.
Lutherille musiikki oli arvokkain asia maailmassa heti
teologian jälkeen. Tätä kunnioittaakseen piispa Samuel
Salmi ja Oulun hiippakunta lähettävät oratoriokuoronsa,
orkesterin ja solistien kanssa, kuudelle paikkakunnalle
viemisinään Georg Friedrich Händelin Messias-oratorio.
Musiikissa on tulkitsijalleen ja kuulijalleen elämän
merkki.
Lutherin sanoin musiikki on ”Herran käsittämätön lahja”. Tämä reformaation juhlavuoden lahja on lunastettavissa lokakuussa Raahessa, Haapajärvellä, Rovaniemellä,
Kuusamossa, Luulajassa ja Oulussa.
Mestarillisen Messiaan musiikilla tavoitetaan enemmän
kuin sanoilla: sen kautta jaetaan helpommin ne tunteet,
joita usko ja armo meissä herättävät. Tämä oli musiikin
merkitys myös Lutherin mukaan.
Hiippakuntasihteeri Raimo Paaso, joka johtaa kaikki
Messiaan esitykset, valitsi Händelin oratorion reformaatiovuoden merkkiteokseksi, koska se viestii hänen
mukaansa ajattomuudesta. ”Händelin vuonna 1741
valmistunut teos kykenee yhä tänään virtaamaan tuoreesti.”

Paaso on perustanut projektia varten vuonna 2015
Oulun hiippakunnan oratoriokuoron (OHO). Kuoron laulajat, musiikin ammattilaisia ja pitkän linjan harrastajia,
tulevat pääosin Oulun alueelta, mutta mukana on laulajia
myös Raahesta, Kemistä, Siikalatvalta, Limingasta ja
Muhokselta.
Messias-oratorion orkesterina on Oulunsalo Ensemble,
10. toimintavuottaan viettävä ammattilaisten ja heidän
koulutettavinaan olevien tulevien ammattilaisten yhtye,
jonka jäseneksi kutsutaan. Yhtyeen konserttimestarina
toimii Sinikka Ala-Leppilampi.
Messiaan solistikvartetin muodostavat Pia-Karin
Helsing, sopraano, Virpi Räisänen, mezzosopraano, Niall
Chorell, tenori ja Jaakko Kortekangas, baritoni.
Händelin Messias-oratorion
esitysaikataulu:
1.10. kello 18 Raahen Pyhän Kolminaisuuden kirkko
2.10. kello 19 Haapajärven kirkko
4.10. kello 19 Rovaniemen kirkko
5.10. kello 18 Luulajan kirkko
7.10. kello 18 Kuusamon Pyhän Ristin kirkko
8.10. kello 18 Oulun tuomiokirkko
Käsiohjelman hinta on 20 euroa.

Operaatio Joulun Lapsi auttaa Euroopan köyhimpiä
Rovaniemen seurakunta on mukana Operaatio
Joulun Lapsi –keräyksessä. Suomalaisten lahjat viedään
Euroopan köyhimmille lapsille Romaniaan ja Moldovaan.
Rovaniemellä on kolme pakettien keräyspistettä: Helmikammari, Kristillinen kirjakauppa Ilopysäkki ja Vapaakirkko, joista voi hakea laatikkoaihiot ja jonne voi toimittaa
valmiit paketit 13.–20.11. Lahjan antaja valitsee, antaako
lahjan tytölle vai pojalle ja lahjan voi kohdistaa kolmen eri
ikäluokan lapsille: 2–4, 5–9 tai 10–14 –vuotiaalle.
Lahjaan laitetaan 1-2 lelua, pipo, käsineet, villasukat,
paita, piirustus- tai väritysvihko, koulutarvikkeita, hygieniatuotteita, kuten hammasharja.

– Jos joku haluaa auttaa,
muttei ole mahdollisuutta
kerätä koko laatikon sisältöä,
voi tuoda vaikkapa vain yhden lahjan Helmikammarille
ja me kokoamme talkoilla
yksittäisistä tavaroista
lahjalaatikot, Arja Rissanen
rohkaisee.
www.joulunlapsi.fi sekä
paikallisesti diakonissa Arja
Rissanen p. 0400 376472

Vaikenemmeko väkivallan kuoliaaksi?
Jotkut naisia ja tyttöjä alistavat rakenteet
ovat hengenvaarallisia. Naisiin ja tyttöihin
kohdistuva väkivalta on yksi vakavimmista
maailmanlaajuisista ihmisoikeusrikkomuksista. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat sen ehkäisyyn.
Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa maissa, kulttuureissa
ja sosiaalisissa kerrostumissa. Lähisuhteissa se voi ilmetä henkisenä, fyysisenä
ja seksuaalisena väkivaltana. Sodissa
raiskauksia ja muuta naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa käytetään aseena ja rangaistuksena.
Väkivaltaa voidaan ehkäistä vastustamalla vaikenemisen ja rankaisemattomuuden kulttuuria.
Kuka päättää mistä päätetään?

Naisten osallisuudella on merkitystä
kehitykselle ja rauhalle. Yhteisöjen hyvinvointi lisääntyy, kun naiset pääsevät mukaan päättämään, miten niitä rakennetaan.
Sääntö pätee niin pieniin kyläyhteisöihin
kuin kokonaisiin valtioihin.
Naisten osallisuus vaikuttaa siihen, mitkä asiat nostetaan keskustelun kohteeksi ja
minkälaisia päätöksiä tehdään.
Tutkimusten mukaan rauhanprosessit,
joissa naiset ovat aidosti olleet mukana aktiivisina neuvottelijoina, ovat kestävämpiä
ja koetaan oikeudenmukaisemmiksi kuin
sellaiset, joissa naisia ei ole kuultu.
Onko sinun lähelläsi tyttö tai nainen,
joka ei saa ääntään kuuluviin? Jokainen
meistä voi luoda naisille ja tytöille mahdollisuuksia tarttumalla toimeen seurakunnassa, koulussa, työpaikalla ja somessa.
Jokaisella on sukupuolestaan riippumaton oikeus tulla kuulluksi omalla äänellään.

Lue lisää www.vastuuviikko.fi
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rippikoulut |
Rippikouluryhmän vaihtotoiveet 13.10. mennessä
LASTEN KANSSA PERHEKERHOON
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. Perhekerho on maksuton, eikä
sinne tarvitse ilmoittautua.
TIISTAISIN
Alakorkalo klo 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 klo 9.30-11, Rauhankatu 70 F
Viirinkangas klo 9.30-11, Keltakangas 2

Vuoden 2018 rippikouluryhmistä
tiedotettiin nuorille ja huoltajille
elokuun lopulla. Vaihtotoiveita otetaan vastaan rippikoulutoimistossa
13.10. saakka. Toteutumattomat
toiveet säilytetään ja toki vaihtoja
tehdään myöhemminkin toiveiden
jättämisjärjestyksessä, jos toiveryhmiin tulee tilaa.
Vieläkö rippikouluun voi

ilmoittautua? Rippikouluun voi
yhä ilmoittautua, jos on syntynyt
vuonna 2003. Ilmoittautuminen
tapahtuu netin kautta osoitteessa

www.rovaniemenseurakunta.fi/
rippikoulut.
Muualla rippikoulun käyvät voivat
ilmoittautua netin kautta 30.10
saakka. Ilmoittautuneille lähetetään
sähköisesti infoa 13.11. mennessä. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen ke
29.11. klo 17-18.30 seurakuntakodilla.

Milloin rippikoulut alkavat?
Rippikouluryhmien työntekijät
lähettävät sähköisesti marraskuun
loppuun mennessä ryhmälleen
kutsun ensimmäiseen tapaamiseen
ellei tietoa tullut jo elokuun lopussa

lähetetyssä infossa. Tiedot aikatauluista löytyvät myös netistä marraskuun loppuun mennessä. Syksyn aikana järjestetään tapaaminen myös
rippikoululaisten vanhemmille.
Rippikouluryhmään liittyvissä
kysymyksissä kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman ryhmän
vetäjiin.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
040 5268 289
ti klo 10–14
to klo 13–16

TORSTAISIN
Aapakirkko klo 9.30-11, Aapatie 6
Sinetän kappeli klo 10-12, Kittiläntie 2177
Ylikylän Yllärillä klo 9.30-11, Kivikangas 1

PERJANTAISIN
Nivavaara klo 9.30-11, Asematie 1
Korkalovaaran kappeli klo 9.30-11, Vaaranlammentie 3
Sylkky klo 9.30-11, Rauhankatu 70 F,
yhden vanhemman perheille.
Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI

93,4MHz

Su klo 9.55-12

SYKSYN 2017
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!

Showtime tulee!

Joka kuun viimeinen sunnuntai kirkolla tapahtuu.
Ensimmäisen kerran sunnuntaina 29.10. klo 18–20.
Aiheena on ”Raamattu kirja kirjojen joukossa?

Nuorille ja rippikoululaisille suunnattu
Showtime sisältää musiikkia, keskustelua, mediaa, yllätyksiä ja henkilökohtaista sielunhoitoakin. Showtime
on jotain mitä ei ole vielä tässä seurakunnassa nähty.
Ilta päättyy vapaaehtoiseen rukouspalveluun- Lähtiessään jokainen saa jotain muistoksi illasta, mutta mitä, se
täytyy tulla itse selvittämään.

Showtime suunnitellaan ja toteuteaan laaja-alaisessa
yhteistyössä seurakunnan sisällä sekä isoskoulutuslaisten kanssa. Vuoden aikana Showtime illoissa tullaan
näkemään myös muiden rovaniemeläisten toimijoiden yllätysnumeroita. Showtime -idea syntyi nuorisotyönohjaaja Kate Suopajärven ja oppilaitospastori
Heini Kestin aivoriihessä Englannin opintovierailuiden
innoittamana.
Tule mukaan näkemään, kokemaan, oppimaan uutta ja viettämään hauska ilta kavereiden kanssa.

Israelilaisia kansantansseja ja liikekielistä rukousta
Lauantai 21. ja sunnuntai 22.10. Hillakirkolla os. Hillapolku 9, kirjaston
yläkerrassa kurssi, kouluttajana
Jouni Pajunen Järvenpäästä. Tanssitaitoa ei vaadita, kävelytaito riittää.
Myös kouluikäiset lapset voi ottaa
mukaan.

Ohjelma 21.10.

klo 11–13.30 israelilaiset kansantanssit
13.30–14.30 tauko
14.30–16 liikekielinen rukous /
ylistys
16–16.30 tauko
16.30–18.30 liikekielinen rukous /
ylistys
18.30–19 tauko

19–20.30 israelilaiset kansantanssit

Ohjelma 22.10.

klo 10–10.45 israelilaiset kansantanssit
10.45–11 tauko
11–11.45 liikekielinen rukous / ylistys
11.45–12 tauko
klo 12 lähtö Korkalovaaran kappelille, jossa mahd. palvella klo 13
alkavassa messussa.
Molemmat kurssit yhteishintaan 40 €! Vain kansantanssit 30 €,
vain liikekielinen rukous/ylistys 20
€. Opisk., eläkel., tyött. tai lapset yhteishinta 20 €, vain jompikumpi 10 €.
Liikkumiseen sopiva asu, sisäpelikengät tai jumppatossut, vesipullo

mukaan. Maksu käteisellä,
tasaraha.
Ruokailu
omin eväin.
Ilmoittautumiset ma
16.10. mennessä vapaaehtoistyöntekijöille:
Sirkka Juntunen 040
5589 091 / sirkka.juntunen@gmail.
com tai Nora Ruhanen 044 2913 881 /
nora.ruhanen@gmail.com.
Lue lisää koulutuksesta ja kouluttajasta www.rovaniemenseurakunta.fi/
ajankohtaista
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lasten kirkko |

Onko perheessänne

4

-vuotias?
ASKARTELE SUOJELUSENKELI!
1. Leikkaa kaikki enkelin osat saksilla.
2. Jäljennä leikatut osat piirtämällä ne kartonkiin
(haluammallesi värille).
3. Taita enkelin helma haitariksi.
4. Tee reikä enkelin sädekehään ja hiuksiin narun
pujottamista varten.
5. Liimaa kartongin palat kiinni lehdestä leikkattuihin
osiin. Sen jälkeen liimaa enkelin helma ensin päähän
ja sitten vasta siivet. Anna kuivahtaa.
6. Pujota naru enkelin sädekehän ja hiusten läpi. Ripusta!

Me järjestämme hänelle juhlat!
Kaikki on valmiina!
Ohjelmaa, kakku, lahja ja kavereita!
Valitse oma juhlapaikkasi:

Kevät 2017

Su 1.10. klo 11 Sinettä
Su 29.10. klo 11 Aapakirkko
Su 29.10 klo 15 Ounasrinne
Su 5.11. klo 13 Korkalovaara
Su 19.11. klo 12 Viiri
Su 19.11. klo 15 seurakuntakoti
Su 26.11. klo 14 Muurola

Tarvitset askarteluun
kuvassa olevat asiat!

Lisätietoja puh. 040 653 8415
ilmoittautumiset www.rovaniemenseurakunta.fi

Tämä on malli.

© Susanna Karila 2017

nuorten kirkko |
Kouluikäisten leirit
Norvajärvellä
16.–17.10. Möyhyleiri 2–5 luokkalaisille vielä muutama paikka.
18.–19.10. Huopisleiri 1–6 luokkalaisille vielä muutama paikka.
Leirimaksu 16 €. Max 25 / leiri. Sama
lapsi vain toiselle leirille.
Ilmoittautumiset 30.9. mennessä.

Retki perheille
ja nuorille 18.11.
Oulun Edeniin
Ilmoittautumiset sähköisesti 2.–
25.10. / nuorille (lapset ja nuoret) ja
perheille oma (perheet) ilmoittautumislomake.
Tarvittaessa lähdetään kahdella bussilla. Lähtö klo 7 kirkolta ja paluu n.
klo 21.30.
Retkimaksu 20 € sis. kyydin, ruoan ja
kylpylän. Tarkempi ohjelma netissä
Seurakunnasta mukana Merita
Orell-Kiviniemi 040 7301 965, Minna
Laakko 0400 138 143 ja
Jere Turpeinen 040 5469 408.

Maata
näkyvissä -festarit
16.–20.11.Turussa.
Tarkoitettu yli 15 vuotiaille / mukaan
pääsee 50 ilmoittautumisjärjestyksessä.
Retkimaksu 60 € sis. matkan, koulumajoituksen, osallistumisen ja ruoat
festareilla.
Lähtö to 16.11. klo 21 kirkon parkista.
Pe-aamuna ollaan Turussa, jossa
kaupunkiin tutustumista ja klo 15.30
siirrytään festarialueelle, paluu ma
20.11. n. klo 03.
Sitovat ilmoittautumiset sähköisesti
30.9. mennessä.
Seurakunnasta mukana Kate Suopajärvi 040 7321 989 ja Kristiina Kallio
040 7218 862.
Sähköiset ilmoittautumiset:
www.rovaniemenseurakunta.fi ja
sieltä ilmoittautumiset (kerhot, retket, leirit).

ITU-ISOS- JA AVUSTAJAKOULTUKSET
ALOITTANEET

Kun vielä haluat tulla mukaan, ota
itu- ja isoskoulutuksista yhteyttä
alueesi nuorisotyönohjaajaan ja
avustajakoulutuksesta Maija Pieskään.
Yhteystiedot löytyvät tästä lehdestä
ja nettisivuiltamme.

Hillakirkolla, Hillapolku 9.:
ma 9.10. klo 16.30–18, ti 7.11. klo
16.30–18 ja to 30.11 klo 18.30–20. Ei
tarvitse ilmoittautua.

MA klo 17–18 Viipeltäjät, puuha- ja
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, 1–3 luokille, max 10 lasta.
TO klo 18.30–20 Suklaakissat, Puuhakokki, 2–3 luokat, max 10 lasta.

Sinetän kappelilla, ilmoittaudu Minnalle 0400 138 143:
5.10. klo 18–20, 9.11. klo 18–20 ja
14.12. klo 18–20.

18.10. klo 12–14 PIPO-paja, syyslomalla Hillakirkolla, koululaisille ja
nuorille. Kangastoiveet Meritalle 040
7301 965

KERHOT Hillakirkolla, (Hillapolku 9,
kirjaston yläkerta).
Ilmoittaudu tekstarilla Meritalle 040
7301 965.
Kirjoita viestiin tiedot: 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.

HILLAKIRKOLLA KE KLO 17-18.30
ITU-koulutus:
20.9., 25.10., 22.11., 13.12. Hillakirkolla ja 21.12. klo 18.30 pääkirkossa
ISOS-koulutus:
13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12.

Nuoret ja varhaisnuoret Korkalovaara-Ylikylän alue
STARS-ILLAT 7–13-vuotiaille.
Joka kerta vaihtuva ohjelma mm. toimintaa, tekemistä, musiikkia, ruokaa, rukousta ja yhdessäoloa. Illat
ovat ilmaisia.

yhteystietoja
Nuorisotyön tiimi,
Ainonkatu 3, "AIKKU"
Nuorisokahvila Katutaso,
Kansankatu 17.
Nuorisosihteeri ja rippikoulutoimisto
p. 040 5268 289,
ti klo 10–14, to klo 13–16.
Katso nuorisotyöntekijöiden
yhteystiedot
www.rovaniemenseurakunta.fi

Kehitysvammaisten
kirkkopäivä
ke 18.10.
”MUTTA SUURIN KAIKISTA ON RAKKAUS”
klo 10

Messu Rovaniemen kirkossa.
Mukana Iloiset musikantit!

klo 11.30 Keittolounas ja kahvit srk-keskus,
Rauhankatu 70.
Ruokamaksu 5e. Ilmoittaudu ruokailuun
8.10. mennessä Terhi Ämmälälle. Ruokailun
jälkeen ohjelmaa: musiikkia, yhteislaulua ja
esityksiä. Esiintyjinä mm. Kolpeneen
Myllärin paja ja Iloiset musikantit. Lisätietoja:
Kehitysvammaistyön vs. pappi, Terhi Ämmälä
040 5807 048, terhi.ammala@evl.fi
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tutuksi|
Tarja Alakörkkö
Leevi Alakörkkö

Hannu Jukola

kanttori

Kanttori Tarja Alakörkkö sai musiikkikipinän ihan vahingossa.
– Isä toi kotiin sähköurut, joita ryhdyin
soittamaan ihan itsekseni. Jossain vaiheessa
äiti vei minut harmonikkatunneille.
Harmonikka onkin Tarjan pääinstrumentti.
Toimintaperiaatteiltaan se muistuttaa paljon
urkuja.
– Molemmissa soittimissa ilma kulkee
palkeissa muodostaen äänen ulos tullessaan.
Uruissa tuon ilman tuottaa sähkömoottori.
Kovin pitkää historiaa ei haitarinsoitolla
ole kirkkomusiikissa, mutta Rovaniemellä
pelimanniseuroilla on pitkä perinne.
– Miettusen Reijon ja Maurin kanssa aloitettiin pelimanniseurat vuonna 1990, olen ollut
alusta saakka niissä mukana.
– Harmonikan etuihin kuuluu ehdottomasti se, että sen voi helposti ottaa mukaan
vaikkapa nuotiolle. Mikä sopii suomalaiseen
kesämaisemaan paremmin, kuin haitari?
Kirkko tekee monikultturista työtä maahanmuutajien parissa.

”
Tulkaa rohkeasti

mukaan Tuomaskuoroon tai Ilonlähteeseen, tai muihinkin
musiikkijuttuihin,
joita seurakunnassa
on paljon.
Tarjan muusikon tausta on ollut luonteva
tie lähteä opiskelemaan kanttoriksi. Tällä hetkellä Tarja viimeistelee kanttorin tutkintoaan
Oulun ammattikorkeakoulussa.
– Kanttori tekee varsin laaja-alaista
musiikkityötä seurakunnassa. Jo kuorotyöskentelyyn liittyy monenlaista, ohjelmistovalinnoista aina esiintymisten suunnitteluun ja toteutukseen asti. Kanttorit myös
usein säestävät joko esiintyviä solisteja tai
yhteislaulutilaisuuksia ja tekevät tiivistä
yhteistyötä erilaisten musiikkitoimijoiden
kanssa. Oman soittotaidon ylläpitäminen
ja harjoitteleminen ovat kanttorin työtä.
Opetustyö rippikouluissa on vielä ihan oma
maailmansa.
Tarja nauttii nuorten kanssa työskentelemisestä ja on jo pitkään vetänyt Ilonlähde
–kuoroa.
– Ilonlähde on n. 15–25 –vuotiaiden nuorten
kuoro, joka harjoittelee kansainvälistä ja
kotimaista gospelmusiikkia. Itse olen uuden
edessä Tuomaskuoron kanssa, joka esittää
lähinnä Tuomasmessuissa uudempaa hengellistä musiikkia. Molempiin kuoroihin mahtuu
mukaan laulajia.
– Tulkaa rohkeasti mukaan Tuomaskuoroon tai Ilonlähteeseen, tai muihinkin musiikkijuttuihin, joita seurakunnassa on paljon.
Harriet Urponen

Kirkon arvopohja tukee
monikulttuurista yhteistyötä
Kirkon yhtenä tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä osallisuutta kirkkoon ja
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Pakolais- ja maahanmuuttajatyön asiantuntija Marja-Liisa Laihia Kirkkohallituksesta pitää tärkeänä kirkon roolia
yhteiskuntarauhaa edistävässä työssä.
– Eri väestöryhmien välisen rauhan ja yhdessä elämisen taidon opettelua voi tehdä paikallisella tasolla monin
tavoin. Voimme löytää yhteisiä pelisääntöjä naapuruussuhteissa ja siihen, miten ollaan seurakunnassa, kun on
monenlaisia ihmisiä yhdessä.
Laihia kysyy myös, mitä jos kirkon arvopohja, eli ihmisarvon kunnioittaminen ja auttaminen, poistettaisiin tai
kiellettäisiin.
– Mitä jäisi enää jäljelle tehtävästä, jonka Kristus on
kirkolle antanut?
Kirkon valtakunnallinen monikulttuurisuustyöryhmä
kokoontui Rovaniemellä vain runsas viikko koko Suomea ravistelleen Turun puukkoiskun jälkeen.
– Tehtävämme on selkeyttää, mikä on kirkon tehtävä
kulloisessakin tilanteessa, miten kannamme vastuuta
ja pysymme kirkon olemassaolon ytimessä, Laihia
sanoo.

Turun tapahtumat ovat herättäneet huolta ja pelkoa
myös turvapaikanhakijoissa.
– Meidän pitäisi olla solidaarisuuden ammattilaisia
ja osaajia. Meillä on teologisena pohjana ja Kristuksen
antamana tehtävänä lähimmäisyys, rauhan rakentaminen
sekä ihmisten rinnalla kulkeminen heidän kaikenlaisissa
elämätilanteissaan.
– Turvapaikanhakijat etsiytyvät lähellemme seurakuntiin, jos he luottavat meihin ja tietävät että seurakunnissa
on turvallista, Laihia toteaa.
Kirkko on kautta aikojen tarjonnut kirkkosuojaa apua
tarvitseville ihmisille. Joissakin seurakunnissa onkin jo
avattu ovet laittomasti maassa oleville avuntarvitsijoille,
toki yhteistyön hengessä viranomaisten kanssa.
Rovaniemen seurakunnassa kirkkosuojan käyttöön ei
ole vielä tarvinnut turvautua.
– Maailma muuttuu ja paperittomat ovat uusi ryhmä
auttamisverkostossa. Heidän asioidensa käsittelyssä
yhteistyö seurakunnan ja eri viranomaisten kanssa toimii
hyvin. Kirkon apua voi tarvita ihan kuka tahansa, esimerkiksi asunnottomat, sanoo diakoni Marja Posio Rovaniemen seurakunnasta.
Pasi Kokko

Luterilainen kirkko avaa ovensa turkin kielellä
Hannu Nokelainen perheineen on asunut seitsemän vuotta
Turkissa. Perhe käy säännöllisesti
luterilaisissa jumalanpalveluksissa
Istanbulissa.
– Luterilaiset jumalanpalvelukset
Turkissa ovat aika pitkälti samanlaisia
kuin Suomessa. Sen verran on eroakin, että turkinkielisessä virsikirjassa
olevat psalmit on totuttu jumalanpalveluksessa laulamaan vuorolauluna.
Pappi laulaa ja seurakunta vastaa
vuoron perään.
Turkinkielisessä luterilaisessa virsikirjassa on psalmien lisäksi tietysti
luterilaisia virsiä, jumalanpalveluskaava sekä kaavoja erilaisiin aamu- ja
iltahartauksiin.

Luterilainen seurakunta Turkissa
on pieni. Kristittyjä on maassa vähän
ja jumalanpalvelukseen osallistuu
muutamia kymmeniä sisaria ja veljiä.
– Turkissa on uskonnonvapaus.
Kristittyjä on aina ollut yhteiskunnassa ja on totuttu siihen, että kristityt
käyvät sunnuntaisin jumalanpalveluksissa ja heillä on omia kristillisiä
juhliaan.
Turkissa on runsaasti vanhoja kirkkoja, jotka ovat käytössä edelleen, osa
voi olla huonokuntoisia ja vähemmällä käytöllä, mutta on myös aktiivisia
seurakuntia ja kirkkoja.
– Kristityt saavat käydä jumalanpalveluksissa, jotka ovat yleensä avoimia
joka seurakunnassa.

Turkissa on vanhojen kirkkokuntien yhteisöjä. Ne kokoontuvat usein
vain omalla kielellään, jota Turkin
valtaväestö ei ymmärrä.
– Sen sijaan luterilainen jumalanpalvelus on myös kokonaan turkinkielinen, Nokelainen toteaa.
Hannu Nokelainen on myös tiiviisti
tekemisissä paikallisten uskonveljien
ja -sisarten kanssa.
– Olemme kertoneet, että Suomessa
on myös seurakuntia, jotka haluavat
muistaa Turkissa olevaa luterilaista
kirkkoa ja seurakuntia. Paikallisten sisarten ja veljien mielestä on
rohkaisevaa, että heidän puolestaan
rukoillaan Suomessa.
Pasi Kokko
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musiikkia |

menoksi |
Poimintoja syksyn
konserttitarjonnasta:
Felix Thomas lumen mundi
– Tuomas Akvinolaisen muistopäivien lauluja

Vox Silentii
(Johanna Korhonen, Hilkka-Liisa Vuori)
Rovaniemen kirkko 24.11.2017 klo 18
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Vesa-Matti Loiri

Valkia -soitinyhtye

Suomalainen messu
juhlaversiona kirkossa 7.10.
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kun-

niaksi Lasse Heikkilän Suomalainen messu toteutetaan
juhlaversiona eri puolille Suomea ulottuvalla kiertueella, joka on osa Suomi100 -ohjelmaa 2017.
Noin puolentoista tunnin mittaisen esityksen aikana
katsojat pääsevät keskelle suomalaisen luonnon kauneutta multimediaesityksenä, vierailevat monissa suomalaisuuden musiikkityyleissä pohjalaisesta uhosta Itä-Suomen
iloisuuteen sekä voivat elää uudelleen satavuotisen Suo-

men ilot ja surut. Kiinnekohtina toimivat itsenäistyminen,
kansalaissota, kansankirkko, tukkilaisromantiikka, sodat,
evakot, jälleenrakentaminen, Helsingin olympialaiset,
talousnousu, lama, EU-jäsenyys, globalisaatio ja ilmastonmuutos.
Messun esittävät Lasse Heikkilä sekä laulu- ja soitinryhmä Valkia.
Suomalainen messu Rovaniemen kirkossa la 7.10. klo 18
Vapaa pääsy!

Savupirteistä salonkeihin – matkalla eurooppalaisuuteen
Lapin sotilassoittokunta konsertoi Sibelius-Akatemian orkesterinjohdon opiskelijoiden johdolla
Rovaniemen kirkossa to 5.10. klo 19.
Mitä kapellimestari tekee, kuulee usein kysyttävän. Miksi sillä on tikku kädessä? Sibelius-Akatemian

orkesterinjohdon opiskelijat ovat näihin kysymyksiin
perehtyneet jo hyvin syvällisesti. Nyt kuulijat voivat
saada oivalluksia ja vastauksia näihin kysymyksiin konsertissa, jossa kapellimestariopiskelijat johtavat Lapin
sotilassoittokuntaa. Konserttiin on harjoiteltu erityisesti sotilassoittokunnan musiikkitraditioihin kuuluvaa
ohjelmistoa.
Solistivieraana tavataan espanjalainen Dimas Ruiz
Santos. Hän valmistui Madridin Real Konservatoriosta
oboensoiton maisteriksi ja Göteborgin Yliopistosta orkesterisoiton maisteriksi. Vuonna 2006 hän sai oboensoitonopettajan paikan Madridin Konservatoriosta ja toimi
opettajana 2007–2014. Vuodesta 2014 lähtien hän on
toiminut Kuopion kaupunginorkesterin oboen varaäänenjohtajana. Kapellimestariopinnot hän aloitti Sibelius-Akatemiassa syksyllä 2016.
Lapin sotilassoittokunta
Savupirteistä salonkeihin – matkalla eurooppalaisuuteen
Rovaniemen kirkko, to 5.10. klo 19.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

”Sydämeeni joulun teen”
Rovaniemen kirkko
torstaina 30.11. klo 19.
Ennakkoliput S-Etukortilla
Prisma Rovaniemi.
Ticketmaster 29 €
+ toimituskulut.
Ilman S-Etukorttia ja
kirkon ovelta 34€.

Lumen valo
Rovaniemen kirkko 8.12. klo 19, liput 20 / 15 €
www.lippupiste.fi

Lauluyhtye Lumen Valo on yksi suomalaisen vanhan musiikin kantava voima.
Ensiesiintymisestään vuonna 1993 lähtien
yhtye on profiloitunut säestyksettömän
renessanssimusiikin esittäjäksi ja edelläkävijäksi.
Vuosien varrella kahdeksasta laulajasta
koostuva Lumen Valo on laajentanut ohjelmistoaan kattamaan myös keskiajan, barokin
ja oman aikamme musiikkia. Yhtye konsertoi
säännöllisesti kotimaassaan, ympäri Eurooppaa, sekä Yhdysvalloissa ja on julkaissut
kymmenen CD-levyä.
Levyistä viimeiset seitsemän on julkaistu yhtyeen omalla Sigillum-levymerkillä.
Lumen Valo on tehnyt myös lukuisia radio- ja
TV-nauhoituksia.

37. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen puh. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitussihteerit
Harriet Urponen p. 040 6700 277 harriet.urponen@evl.fi | Jouni Hagström puh. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.fi | Lehtityöryhmä: Kari
Yliräisänen pj., Kari Gustafsson, Jouni Hagström, Pasi Kokko, 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 1.11.2017 | Aineisto ma 16.10.2017.
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Harriet Urponen

Helka Lappalainen
toimi perheneuvojana
Rovaniemen seurakunnan perheasiain
neuvottelukeskuksessa.

Helka Lappalainen
kirjoitti päiväkirjaan:

Jokainen
päivä on
yhtä rakas
Helka Lappalainen jää pian eläkkeelle.
On uuden elämänvaiheen aika.
– Tämä on vielä ihmeellisempää,

kuin osasin kuvitella. Nyt voin tehdä
asioita omaan tahtiin.
– Yhtenä aamuna kirjoitin päiväkirjaan
”jokainen päivä on yhtä rakas, tämä päivä
ei ole mistään pois.” Ennen aina lomalla
jokainen vietetty päivä lyhensi lomaa. Nyt
yksikään päivä ei lyhennä mitään.
– Ensin ajattelin, että mitään uutta
ei nyt tarvitse kehitellä, kotona on
niin paljon mukavaa tekemistä. Mutta
kuinka ollakaan, miehen kanssa yhdessä
rakennettiin uusi perennapenkki. Sen
lisäksi olen mennyt mukaan kirkkokuoroon. Minua ihan itketti matkalla sinne,
kun oivalsin, että nyt voin aloittaa säännöllisen harrastuksen! Rakastan viipyileviä ja keskusteluja ja lueskelua ja niitä
tulen jatkamaan.
Perheneuvojan työ oli Helkan unelmatyö opiskeluajoista lähtien.
– Olen ollut onnekas, että olen saanut
toteuttaa unelmani.

Pohjoisuus sydämessä . Vaikka
Helka on lapsuudenperheensä myötä
identiteetiltään karjalainen, on pohjoinen
tehnyt häneen lähtemättömän vaikutuksen.
– Koko Rovaniemellä työskentelyn ajan
varsinainen koti oli Inarissa. Olen nauttinut myös matkalla olemisesta. Se, jos
mikä, on omaa aikaa.
Pohjoisen luonto on tullut Helkalle
rakkaaksi.
– Tänne maisemaan mahtuvat ilot ja
surut. Saa olla ihmisenäkin mitä on.
Pohjoisen ihmisten mentaliteetti ja
elämisen taidot ovat aivan omaa luokkaansa, arvostan niitä. Pitkään ajattelin,
että palaan vielä etelään. Nyt en enää
ajattele niin.
Perheiden elämän murros. Helka

on seurannut pitkään suomalaisten perheiden arkea.
– Nykyajan perheet asuvat ihan eri maailmassa, kuin vaikkapa 50 vuotta sitten.
Perheet ovat jatkuvasti valintatilanteessa.
Myös lapset voivat vaikuttaa valintoihin.

Maailma on nykyään hektinen paikka,
vaikka perheessä ei tapahtuisikaan oleellisia muutoksia.
– Mutta vielä suurempi asia liittyy muutostilanteisiin. Jos edellisen parisuhteen
jälkeen uusi suhde alkaa saman tien, on
lapsen kannalta tilanne herkkä. Isä voi
olla toisessa ja äiti toisessa perheessä ja
molemmilla aikuisilla voi olla vielä uudet
parisuhteet. Erityisesti lasten pitäisi siinäkin tilanteessa saada tuntea olonsa turvalliseksi ja rakastetuksi. Kun sovitetaan
yhteen useampia toimintakulttuureita,
saattaa tulla ihan uudenlaisia ongelmiakin
ratkaistavaksi.
– Joskus 80-luvulla puhuttiin siitä, että
televisio etäännyttää perheenjäseniä toisistaan. Nyt ajatellaan jo, että televisio voi
olla se yhdistävä tekijä. Vaikka somemaailma tarjoaa perheille kivoja elämyksiä, sosiaalisuus ulottuu yleensä varsin laajalle.
Olisi tärkeää jakaa myös perheen sisällä
hyviä kokemuksia.

Naisten ja miesten erot. Työssään Helka on huomannut että merkittävimmät erot naisten ja miesten välillä
liittyvät kommunikaatioon.
– Miehet eivät parhaalle kaverilleenkaan

puhu ihan kaikkein henkilökohtaisimmista, aroista asioista. Heillä ei ole samalla tavalla kokemusta tunnepuheesta, niin kuin
naisilla. Tutkielmani nimi oli ”Yksin itkin,
yksin mietin” ja se on avannut ymmärrystäni miesten tavasta toimia ongelmatilanteissa – varsinkin keskenään.
– Miehellä on kautta aikain ollut vahva
evoluutiopsykologinen tehtävä puolustaa
omaa perhettä ja yhdessä toisten miesten
kanssa suojata omaa yhteisöä ulkopuoliselta uhalta. Silloin kukaan ei halua olla
heikko lenkki. Täytyy voida näyttää toisille,
että on luotettava ja vahva. Näin ollen murtumista on vaikea näyttää toiselle miehelle.
– Vaikka mies voi olla ylpeä omasta
herkkyydestään, hänen täytyy itse saada
valita, missä ja kenelle sen voi näyttää. Jos
mies on niin rohkea, että hän joskus näyttää murtumisensa, se helpottaa ja tuntuu
hänestä hyvältä. Mutta hänen täytyy itse
voida valita se paikka, missä tämä tapahtuu. Se tapahtuu todella harvoin toisen
miehen seurassa.
– Koen, että olen työssäni saanut olla
paljon tulkkina kahden kielen välillä.
Olen toisaalta osannut myös naisille avata
miesten maailmaa ja tapaa toimia ja se on
lisännyt ymmärrystä.

Helka kävelee joka
päivä kohisevalle
koskelle, jonka yli
kulkee tervalta
tuoksuva silta. Tuo
koski puhuttelee
häntä monin eri
tavoin.

Hyvä työpaikka . – Perheneuvonnassa saimme tehdä konstailematonta
perustyötä parisuhteen ja perheen
hyväksi. Joka aamu oli mukava mennä töihin. Meillä puhuttiin tavallisten
ihmisten arjen ydinkysymyksistä. Meille
tullessaan ihminen ei tarvitse diagnoosia tai lähetettä, eikä tarvitse olla erityisen terapiaorientoitunut. Suuri muutos
on tapahtunut myös siinä, että yhtä lailla
miehet tai naiset tilaavat aikaa ja tämä
tapahtuu hyvissä ajoin. Olen kiitollinen
perheneuvojan ammatistani.
Helkan testamentti. Helkalla on
tärkeää asiaa ihmisille, joilla on pieni ihminen hoivattavana.
– Se, mitä lapsi kaipaa, on ihailevat
katseet. On tärkeää, että joku hymyillen
seuraa hänen ilmeitään, käsien liikettä, katsetta. Tästä vuorovaikutuksesta
hän alkaa tuntea, että hän on hyvä ja
arvokas. Tällä vuorovaikutuksella on
kauaskantoiset vaikutukset tuon pienen
ihmisen itseluottamukseen. Jos aikuinen
on enimmäkseen millä tahansa mobiililaitteella, pieni ihminen ei saa sitä viestiä, että hän on juuri se ihana ja tärkeä
osa elämääsi.
– Jos lapsi sanoo, katso isi, tai kuule äiti,
se on tärkeä hetki. Silloin pitäisi laittaa
omat ”somet” syrjään. Jos pieni ihminen
oppii, että hänen asiansa eivät kiinnosta,
hän ei pian odotakaan mitään. Näitä haasteita tullaan paikkaamaan sitten tulevaisuuden pariterapioissa.
Helkan silmäkulma kostuu, kun hän
ajattelee ihmisiä, jotka ovat kertoneet
elämästään.
– Olen saanut olla pohtimassa monen
ihmisen elämän tärkeimpiä kysymyksiä.
Nyt on aika kiittää yhdessä kuljetusta
matkasta.
– Se mikä on koskettanut sinua, on
koskettanut myös minua. Minä en olisi
minä ilman näitä keskusteluja. Jokaisesta
ihmisestä on jäänyt jälki myös minuun ja
myös minä olen muuttunut, ja oppinut
aina uutta.
Harriet Urponen

