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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Älä pelkää
Jeesus astui veneeseen, ja
opetuslapset seurasivat häntä.
Järvellä nousi äkkiä ankara
myrsky. Aallot löivät yli veneen,
mutta Jeesus nukkui. Silloin
opetuslapset herättivät hänet ja
sanoivat:”Herra, pelasta meidät! Me hukumme.” ”Miksi te
noin pelkäätte, vähäuskoiset?”
Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja
nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli
aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: ”Mikä tämä
mies on? Häntähän tottelevat
tuulet ja aallotkin.” Matt
8:23-27

JEESUS Kristus rohkaisi
ja auttoi myrskyssä pelkääviä opetuslapsiaan. Joku
on laskenut, että Raamattu
sisältää eri muodoissaan 365
kertaa sanan ”älä pelkää”.
Näin Jumala tahtoo sanoa
jokaiseen päiväämme. Se oli
enkelten viesti paimenille
sinä yönä, kun Jeesus syntyi.
Se oli viesti naisille, jotka
tulivat haudalle voitelemaan
Jeesuksen ruumista, mutta
saivatkin kuulla, että hän
on noussut kuolleista. Se on
viesti sinulle ja minulle yhä
uudestaan.
Rohkeudeksi on sanottu
sitä, että uskaltaa toimia
pelosta huolimatta. Voisiko
sanoa niinkin, että uskaltaa
luottaa Jumalan turvaan ja
johdatukseen siitäkin huolimatta, että tuntee pelkoa.
Raamatun lukemisella
on suuri merkitys. Voimme kerrata yhä uudelleen
lupauksia, joissa Jumala
rohkaisee meitä tulevaisuudesta huolehtivia. Hädässään
opetuslapset myös herättivät Jeesukseen. Myös me
saamme herättää Jeesuksen
kun on hätä. Rukouksemme
kyllä kuullaan! Herramme on
kanssamme, myös kaikessa
siinä missä pelkäämme. Katse
Jeesukseen, Hän on jo myös
tulevaisuudessa: …minä
annan teille tulevaisuuden ja
toivon.” (Jer.29:11)
Markku Kukkonen
johtava diakoni

Yksinäisyydestä
yhteyteen ja osallisuuteen
TÄSSÄ Pääskyssä on nostettu esiin
yksinäisyyden monet kasvot, jotka usein
päältä katsoen ovat näkymättömät.
Yksinäisyyden syyt ja myös kokemukset
ovat erilaisia. Useimmiten yksinäisyys
on elämää riuduttava surullinen tilanne.
Toisaalta, ainakin ajoittainen yksinäisyys voi olla myös hyvä, lepoa ja voimaa
antava kokemus.
Luomiskertomus raamatun alkulehdillä korostaa ihmisen kuulumista
läheisesti toisen ihmisen yhteyteen:
”Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään.”
Syntymän jälkeinen lapsen ensimmäinen parkaisu on huuto syliin, läheisyyteen ja yhteyteen. Vain yhteydessä
toiseen ihmiseen, ihminen kasvaa
ihmiseksi.
SYVÄLLÄ sisimmässään jokainen
ihminen on jollain tapaa yksinäinen
ja kaipaava. ”Yksin oot sinä ihminen,
kaiken keskellä yksin”, lausuu V.A.
Koskenniemi Elegiassaan. Yksinäisyyden vangiksi ei kuitenkaan tarvitse
jäädä. Yksinäiseksi itsensä kokevalla
on oikeus rohkeasti pyytää kuuntelevaa
korvaa ja ystävyyttä. Ja ainoa oikea
vastaus sellaiseen pyyntöön on pysähtyminen, kuunteleminen ja ajan antaminen.
Ylipäätänsä meistä itse kukin tarvitsee
myös herkkyyttä, halua ja kykyä nähdä
ja kuulla yksinäisyyden hennot signaalit. Aito kuuleminen, ajan antaminen
antavat kokemuksen yhteydestä ja
yhteenkuuluvuudesta, joka tuo innostumista, iloa ja voimaantumista. Ne ovat
asioita, joita tarvitsemme vuoden jokaisena päivänä ja aivan erityisesti hetkinä,
jolloin yksinäisyys ahdistaa.
KRISTILLINEN lähimmäisenrakkaus
muistuttaa siitä, että lähimmäisyyden
toteuttaminen kuuluu kaikille, ei vain toimiville organisaatioille (kaupungit, kunnat,
seurakunnat, hoivapalveluyritykset, järjestöt), ei vain lähimmäispalvelua harrastaville
vapaaehtoisille vaan kaikille, jokaiselle,

”

Lähimmäisyyttä
ei voi
ulkoistaa.

sinulle ja minulle. Lähimmäisyyttä ei voi
ulkoistaa.

Jokainen tarvitsee lähelleen ystävän
kuuntelevan korvan ja ymmärtävän
sydämen. Kuinka monta hyvää ystävää ja lähimmäistä meistä itse kukin
tarvitsee? Yksi vastaus voisi olla, kuinka
monen ihmisen sydämen sykettä voimme kuunnella samanaikaisesti yhdellä
kertaa? Kahden, kun pidämme ranteesta
oikealla ja vasemmalla istuvaa.

TARVITSEMME lähellemme inhimillisiä
ystävyyden ja lähimmäisyyden sykähdyttämiä sydämiä. Tarvitsemme tukea ja toisten
apua elämäämme molemmilta puolilta.
Lämpimät pienet teot, pysähtymiset,
kuuntelu, palvelukset, huomaavaisuudet tai
kauniit sanat tarttuvat. Kohta huomaamme
jakavamme niitä eteenpäin arjen keskellä.
Ollaan lähellä toista ihmistä.

Kristillistä seurakuntaa on nimitetty
hurskaasti myös Jumalan perheeksi, toisin sanoen yhteisöksi, jossa ollaan ja eletään hyvässä sisaruudessa ja veljeydessä.
Ainakin se on huikea ideaali ja tavoite,
mitä yhteiselämä parhaimmillaan voisi
olla. Seurakuntayhteisössä kysymys ei

VIIKON SANA |
Armahda minua,
Jumala
Armahda minua, Jumala, armahda minua,
sinuun minä turvaan.
Minä kätkeydyn siipiesi suojaan,
kunnes myrsky on ohitse.
Minä huudan avukseni Jumalaa, Korkeinta,
hän vie asiani päätökseen.
Kun vainoojani herjaavat minua,
hän lähettää taivaasta avun ja pelastaa minut.
Hän antaa armonsa,
hän on uskollinen!
Jumala, sinun armosi ulottuu taivaisiin,
sinun uskollisuutesi ylös pilviin.
Kohotkoon kunniasi yli taivaitten,
kirkkautesi yli kaiken maan!
Ps. 57: 2-4, 11-12

ole vain ihmisten välisestä inhimillisestä
ystävällisyydestä ja huolenpidosta toinen
toisistaan, vaan suurimpana yhdistäjänä on Jumalan hyvyys ja rakkaus itse
kutakin kohtaan.

SEURAKUNTA on kutsuttu elämään
ja olemaan lähellä ihmistä mestarinsa
esimerkin mukaisesti. Toiminnoillaan
seurakunta mahdollistaa yhdessäoloa,
kohtaamista, yhteistä jakamista, vertaistukea. Nostettakoon tässä esiin muutamia. Helmikammari on ikäihmisten
mainio kohtaamispaikka Torin reunalla.
Seurakuntakerhot ja diakoniaryhmät
maaseudun hiljenevissä kylissä tuovat
toisistaan etäällä asuvia jakamaan elämänkokemuksia. Yhteys voi myös löytyä
vertaisryhmästä, esimerkiksi perhekerhosta tai surevien ryhmästä. Pappien ja
nuorisotyöntekijöiden läsnäolo oppilaitoksissa on kuulevan korvan työtä.
Kaikki inhimillistä ja hyvää yksinäisyyden torjumista ja samalla yhteyden
löytymistä. Toivoa.
Kohtaamista, jakamista ja yhteisyyttä
ei kuitenkaan koeta, ellei lähdetä liikkeelle vaan jäädään kodin seinien sisälle. On tartuttava hetkeen ja lähdettävä
liikkeelle. On hyvä myös rohkaista toisia
mukaan. Osallistumisellasi olet yhdessä
toisten kanssa luomassa yhteisöllisyyttä.
Siksi myös Sinä olet tärkeä. Sinullakin
on annettavaa. Sinulla on oma tarinasi,
kokemuksesi, tietosi, lämpösi. Kenties
sinun kokemuksesi rohkaisee ratkaisevasti toista. Kenties sinä olet se olkapää
tai kuuleva korva, jota toinen kaipaa.
Lähimmäinen.
MISTÄ tunnet sä ystävän? kysytään
laulussa. Se, joka viereesi jää elämän
matkan vaikeuksissa. Seurakunta on
Sinua varten. Siispä kysy, ota yhteys,
pysäytä, nykäise hihasta, tule mukaan.
Älä jää yksin.
Herramme lupaus kuuluu: ”Minä olen
teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Yksin,
yhdessä

Rukous
Jumala,
lyhyen elämämme iloksi
olemme rakentaneet tavarataivaan.
Kaikki on kaupan, ihmisetkin,
kaikki petettävissä,
kaikki lahjottavissa.
Mutta merkitystä, tarkoitusta,
armollista elämää etsimme yhä,
eikä armoa löydy.
Tule, Armahtaja, köyhyyteemme,
tule kuoleman varjon maahan,
älä viivy!
Aamen

YKSINÄISYYDELLÄ on monet

kasvot. Jokainen meistä kohtaa
hetkiä, jolloin tarvitsemme
jonkun pitämään kädestä
kiinni ja auttamaan. Yksinkin on hyvä olla, mutta
yksinäiseksi ei saa kukaan
jäädä. Olemme toisiamme varten.
Tällä kertaa Pääsky kutsuu sinut mukaan jakamaan yksinäisyyden kokemuksia
ja etsimään keinoja löytää tie yhteisöllisyyteen sekä yhteyteen toisten ihmisen
ja Jumalan kanssa. Yhdessä olemme
vahvempia.
Tervetuloa mukaan yhteisen lukuhetken
pariin ja samalla lähemmäs seurakuntaasi.
Terveisin Pääskyn toimitus
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Seurakunnan
kesätöihin
yli 500 hakemusta
ROVANIEMEN seurakunnan kesätyöpaikat
saivat runsaasti hakijoita liikkeelle. Kesätöihin
tuli yli 500 hakemusta.
Hautausmaiden kunnossapito- ja hautojen
hoitotöihin oli lähes 350 hakijaa. Lähetyskirpputori Toivon Tori sai liikkeelle yli 40 hakijaa.
Kirkon oppaaksi hakeneita oli 61. Norvajärven
leirikeskuksesta haki kesäksi töitä 18 henkilöä.
Taloustoimiston kesätyöhön tuli 39 hakemusta.
Rovaniemen seurakunta tarjoaa kesätyötä
noin 100 henkilölle hautausmailla. Toivon Torille palkataan kaksi henkilöä, taloustoimistoon
yksi henkilö, pääkirkkoon kuusi kirkon opasta
sekä Norvajärven leirikeskukseen keittäjä ja
keittiöapulainen.
Henkilöt kesätyöpaikkoihin valitaan kevään
aikana.

Viestintäpäällikön
virka haettavana

Nähdään kesällä ripareilla!
Isoskoulutukseen osallistuvat
lähtivät helmikuussa viimeiselle
viikonloppuleirilleen. Kaksivuotisessa
isoskoulutuksessa on kaikkiaan
viitisenkymmentä nuorta.

Rippikoulu kasvattanut Rovaniemellä edelleen suosiotaan

”Isosena olemisessa
parasta on lähes kaikki”
Rippikoulun suosion yhtenä salaisuutena ovat
hyvää työtä tekevät isoset. He ovat tyytyväisiä
omiin leirikokemuksiinsa, hakevat isoskoulutukseen
ja vievät iloista viestiä eteenpäin seuraavalle
”riparisukupolvelle”. Syntyy jatkuvuuden kulttuuri.
SAMALLA kun isonen on tukemassa
leirillä riparilaisten kasvua, hänellä
on mahdollisuus kokea itse ripari
uudelleen. Se tarkoittaa hauskoja
kokemuksia, mutta myös paikkaa
pohdiskella asioita. Oma usko voi syventyä, ja itseään voi oppia tuntemaan
paremmin.
Isoset ovat rippileirien nuoria, vapaaehtoisia vastuunkantajia ja yhteishengen luojia. Isosten ansiosta rippikoulu
perustuu pitkälti vertaisoppimiseen. He
saavat rippikoulussa todellista vastuuta,
ja heihin luotetaan.
Rovaniemen seurakunnan riparilla
isosena toiminut Arttu, 17, on nyt
avustajakoulutuksessa. Avustajat ovat
ikään kuin isosten isosia.
– Isostoimintaan lähdin kavereiden
kautta. Kun he suosittelivat, niin halusin myös mukaan. Tämä on rentoa ja
mukavaa hommaa.
Samoin avustajaksi kouluttautuva
Antti, 17, sanoo, että isosena olemisesta parasta on lähinnä kaikki.
– On leirillä, tutustuu muihin ihmisiin, ja on hauskaa.
Myös 17-vuotias Aino on parhaillaan
avustajakoulutuksessa.
– Olin pienenä jo monilla lastenleireillä. Ne olivat mukavia, kuten
riparikin. Halusin vielä kokeilla leireilyä
isosena. Olen kyllä tykännyt.

Tulevia riparilaisia Aino evästää:
– Vaikka aluksi on sillai, että tää ihan
kamalaa, niin ei se oikeesti oo ikinä.
Riparilla on ihan parasta. Leirin puolenvälin jälkeen mieli yleensä muuttuu,
että eihän tää lopu ja miksi pitää lähteä
kotiin.
Avustajakoulutukseen osallistuva
Iiro,17, sai kipinän leirinsä omilta
isosilta.
– Vaellusriparillani oli niin hyvät isoset, että he saivat minut innostumaan ja
halusin olla niin kuin hekin. Pitää olla
hyvä isonen, niin saa lapset innostumaan seurakunnan hommasta. riparilta
saa ystäviä ja pääsee innostumaan
leiriytymisestä.
Rippikoulun ohella isosia tarvitaan varhaisnuorten ja lasten leireillä,
diakoniatyössä, pyhäkoulussa ja muissa
vastuutehtävissä.

Huhtikuussa
infoa rippikouluista
RIPPIKOULU on kasvattanut
edelleen suosiotaan Rovaniemellä.
Viime vuonna rippikoulun kävi jo 94
prosenttia ikäluokasta, kun vuotta
aiemmin rippikoulun käyneitä oli 91
prosenttia ikäluokasta.

Isoskoulutukseen lähti viime vuonna
79 nuorta eli noin 15 prosenttia rippikoulun käyneistä. Isosten määrä on
pysytellyt samalla tasolla. Vuosi sitten
keväällä koulutuksesta valmistui 50
isosta ja 14 avustajaa. Kerhonohjaajiksi rippikoulun käyneistä lähti neljä
nuorta.
Tänä vuonna Rovaniemen seurakunta toteuttaa kaikkiaan 26 rippikoulua, joista 21 leiriä, kaksi päivärippikoulua, kolme pienryhmää tai
erityisrippikoulua
Ensi vuonna rippikoulun käyvät,
nykyiset 7-luokkalaiset, saavat koulusta
rippikouluinfon huhtikuun aikana.
Ilmoittautuminen alkaa 2. toukokuuta
ja päättyy 23. kesäkuuta. Ilmoittautumisen jälkeen heinä-elokuun vaihteessa tulee tieto rippikouluryhmästä.
Ryhmänvaihtotoiveita otetaan vastaan
7.– 20. elokuuta ja jälki-ilmoittautuminen alkaa 8. heinäkuuta. Rippikoulu
alkaa ilmoittautumisvuoden loka-marraskuussa. Leirijakso ja konfirmaatio
ovat vuonna 2020.
Pasi Kokko
Lisätiedot:
Merita Orell-Kiviniemi
Nuorisosihteeri
Rovaniemen seurakunta
040 730 1965

ROVANIEMEN seurakunnassa on uudelleen
haettavana viestintäpäällikön virka.
Viestintäpäällikön tehtävänä on suunnitella,
kehittää ja johtaa seurakunnan viestintätoimintaa, joka toteuttaa seurakunnan strategian
tavoitteita.
Tehtäviin kuuluu mm. printti-, radio- ja
verkkoviestinnän kehittäminen ja toteuttaminen, seurakuntalehden toimittaminen, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouspäätösten
tiedottaminen, viestinnän koordinointi koko
seurakuntaa koskevissa projekteissa, yhteydenpito sidosryhmiin viestinnän asioissa, henkilöstön viestintäkoulutuksen suunnittelu ja toteutus
sekä viestinnän esimiehenä toimiminen.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä
viestintäalan kokemus sekä kirkon työn ja
seurakuntaelämän hyvä tuntemus. Viran hoito
edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja.
Viestintäpäällikön lisäksi viestinnässä työskentelee tiedottaja ja toimistosihteeri.
Valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Hänen
tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Tehtävän vaativuusryhmä on 602.
Viranhaku tapahtuu KirkkoHR -ohjelman
kautta. Hakuaika päättyy pe 22.3.2019
klo 15.00. Aikaisemmat voimassa olevat hakemukset huomioidaan toisella hakukierroksella.
Lisätiedot: kirkkoherra Kari Yliräisänen,
p. 040 5032 734 tai kari.yliraisanen@evl.fi

Rovaniemen seurakunnassa
on haettavana

määräaikainen
projektisihteerin virka
ajalle 1.5.2019 – 31.1.2020
PROJEKTISIHTEERIN tehtävänä on suunnitella, valmistella ja toteuttaa projektityönä
alueellisen keskusrekisterin perustaminen
Rovaniemen seurakuntaan kirkkohallituksen
laatiman ohjeistuksen mukaisesti. Tehtävänä on
myös perehtyä Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranviraston toimistonhoitajan tehtäviin ja
tarvittaessa toimia toimistonhoitajan sijaisena.
Mikäli projektityö jatkuu 31.1.2020 jälkeen,
projektisihteerin viran tehtävää jatketaan, lisäksi
siihen liitetään silloin toimistonhoitajan viran
tehtävät (vt).
Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään
soveltuva AMK –tasoinen tutkinto. Tehtävän
hoito edellyttää hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja. Kirkollisen väestökirjanpidon
ja seurakuntahallinnon tunteminen luetaan
eduksi.
Valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen.
Kirkkoherranvirastossa työskentelee toimistonhoitajan lisäksi kaksi toimistosihteeriä.
Tehtävän vaativuusryhmä on 502.
Viranhaku tapahtuu KirkkoHR –ohjelman
kautta. Hakuaika päättyy 17.3. 2019 klo 15.00.
Lisätiedot: kirkkoherra Kari Yliräisänen, p.
040 5032 734 ja hallintojohtaja Antti Jääskeläinen p. 040 5012 144.
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HENKILÖ | Jari Paksuniemi
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

ALL ABOUT LAPLAND.

Saariniemen
tilalla puuhastelu
tuo mukavasti
vastapainoa
rehtorin työhön.

Leipäsunnuntai
Aapakirkossa
ja Jouttikerossa
LEIPÄSUNNUNTAI on eräänlainen varikkopysähdys matkalla kohti paastonajan
loppujaksoa ja pyhää pääsiäistä. Samalla tämä
keidas on muistuttamassa meitä siitä - kenellä
on ruokaa ja kenellä ei?
Tai kuka asettautuu kanssani päivittäin ruokailemaan, kenen kanssa minä syön jokapäiväisen leipäni?
Omassa ajassamme ei ole kovin pitkä aika
siitä, kun joskus vaikeina sota-aikoina kuiva
leivän kannikkakin olisi maistunut suussa
juhla-aterialle. Tämä kysymys ruoasta, köyhyys
tai yksinäisyys ei ole poistunut vielä keskuudestamme.
Saarenkylän alueen eri työalat kutsuvat
Yhteisvastuukeräyksen merkeissä veljiä ja sisaria
saman pöydän ääreen jakamaan yhteistä leipää
ja kuulumisia!
Leipäsunnuntaita vietetään 31.3. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa.
Topi Litendahl
kappalainen

Ilkka Puhakka
vierailee
Rovaniemellä
LUVASSA on 5.-7.4.
opetussarja ”Jeesus
opettajana” seurakuntakeskuksessa.
Aiheena perjantaina
klo 18-20 ”Maailma
johon Jeesus syntyi”.
Lauantaina klo 12-16
”Ei kukaan ole puhunut niin kuin tuo
mies”. Yksi aikakausien merkittävin puhe,
Vuorisaarna.
Sunnuntaina aiheena klo 13-17 on ”Jeesuksen identiteetti. Tätä naista ei saa kivittää”.

”
Pahin kipu on olla toisille
näkymätön.
Yksinäisyystutkija Niina Junttila
Yle Puheen haastattelussa

Jari Paksuniemi rohkaisee kirkkoa kohtaamaan:

Ole aito, läsnä ja kuunteleva
JARI PAKSUNIEMI, 47, on uusi kasvo Rovaniemen seurakunnan päättäjien joukossa. Seurakuntavaaleissa hänet
valittiin kirkkovaltuustoon 92 äänellä. Hän on myös uusi
kirkkoneuvoston jäsen. Lisäksi Paksuniemi toimii kirkkoneuvoston edustajana Saarenkylän, Nammankylien ja
Yläkemijoen alueneuvostossa.
– Seurakunta on kaikkia seurakuntalaisia varten. Tärkeää
on arjen diakonia, että kirkko koskettaa meitä ihmisiä, on
läsnä ja kuunteleva. Kristillisessä maailmassa armo ja toisen
kunnioittaminen ovat mahtavia asioita. Kristilliset arvot
puhuttelevat minua.
Yksi haaste kirkolle on huoli jäsenmäärästä. Mikä neuvoksi, Jari Paksuniemi?
– Kun ihminen kokee, että kirkko on minua varten ja saan
sieltä jotain hengellistä pääomaa tai jotain lohtua ja apua,
niin se koskettaa ihmistä. Kirkon oven kynnyksen tulee olla
matala ja ihmisten on voitava helposti kohdata toisiaan. Kun
olemme aitoja ja kohtaamme, niin ihmiset huomaavat, että
kirkko on minua varten. Ja arvopohja on kirkollinen, kristitty.
Paksuniemi toimii myös vapaaehtoistyöntekijänä seurakunnassa.
– Koen, että kaikkien asia on auttaa lähimmistä ja ottaa
myös vastuuta ihmisistä, jotka tarvitsevat tukea.
Tuore kirkkovaltuutettu osallistuu myös muuhun palvelutyöhön, muun muassa Lions-toimintaan.
– Siinäkin on auttaminen läsnä. Rovaniemellä Leijonat
keskittyvät pääsääntöisesti nuorten ja vanhusten auttamiseen.
PÄIVÄTYÖNÄÄN Jari Paksuniemi toimii Saaren koulun
rehtorina.
– Huikean hyvän henkilökuntani kanssa yritämme parhaalla mahdollisella tavalla antaa lapsille työkaluja tulevaisuuden
rakentamiseen.
Paksuniemi pitää arvokkaana seurakunnan mukanaoloa
koulujärjestelmässä.
– Päivänavauksissa seurakunnalla on omat vuoronsa.
Otamme tietenkin huomioon myös perheet, jotka eivät halua
olla toiminnassa mukana ja heillä on omat päivänavauksensa.
– Uskonnonopetus on osa opetussuunnitelmaamme ja
kirkkohan on iso osa suomalaista kulttuuri-identiteettiä,

joten on hyvä, että se on tällä tasolla mukana. Myös Gideonveljet käyvät koululla lahjoittamassa Uusia testamentteja.

PAKSUNIEMEN perheeseen kuuluvat Merja-vaimo,
19-vuotias poika ja 18 vuotta täyttänyt tytär.
– Tyttäreni sai myös äskettäin ajokortin. Opetin molemmat
lapseni ajamaan ja kumpikin meni ”inssiajosta” ensimmäisellä kerralla läpi, isä iloitsee.
Myös judoharrastus on yhdistänyt perhettä. Lapset ovat
harrastaneet lajia ja isä on toiminut valmentajana. Jari Paksuniemelle judo on ollut myös huippu-urheilua. Hän on
voittanut judon Suomen mestaruuden alle 18-vuotiaiden
sarjassa.
Muillakin näyttämöillä monipuolinen osaaja on kokeillut
rajojaan. Hän esitti kardinaalia Lutherin häät -draamassa reformaation juhlavuoden tapahtumassa Rovaniemen kirkossa.
– Se oli mahtava kokemus. Anoppini Leena Aspegrén
teki aikanaan paljon yhteistyötä draaman ohjanneen Lilja
Kinnunen-Riipisen kanssa. Myös Joulufantasiassa olen
toiminut opastonttuna ja lapsiani olen kuskannut sinne
tanssimaan.
MERJA ja Jari Paksuniemi ovat viime aikoina kunnostaneet vuonna 1862 perustettua Saariniemen tilaa Vanttausjärven rannalla. Kuin aikamatkan menneisyyteen tarjoava
hirsitalo on peruskorjattu tyylillä, rakkaudella ja perinteitä
kunnioittaen.
– Viime kesänä teimme 10-12 tunnin päiviäkin. Mukana oli
myös rakennusalan ammattilaisia, mutta urakoimme yhdessä
Merjan kanssa paljon itsekin. Talkooapuja ja neuvojia tuli
myös mahtavasti. Tämä tuntui olevan yhdistävä ja voimaannuttava asia.
Kappalainen Topi Litendahl siunasi Saariniemen tilan
lokakuussa.
– Saa nähdä millaista toimintaa me siellä vielä keksitään.
Paikka on niin puhutteleva, sanoo Saariniemen tilasta ja sen
historiasta silminnähden innostunut Jari Paksuniemi.
Pasi Kokko
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Roolihenkilöitä ja
rakentajia tarvitaan
Pääsiäisvaelluksiin
Inarin kirkossa oli piispan toimittama juhlamessu saamelaisten kansallispäivänä 6.2.. Messu toteutettiin ekumeenisena
yhteistyönä Lapin ortodoksisen seurakunnan kanssa.

Piispa Jukka Keskitalo osallistui saamelaisten kansallispäivän juhlallisuuksiin

”Minut otettiin sydämellisesti vastaan”
OULUN hiippakunnan uusi piispa
Jukka Keskitalo teki vierailun Inariin
osallistuakseen saamelaisten kansallispäivän juhlallisuuksiin. Piispa
on ollut virassaan kolme kuukautta
ja tämä oli ensimmäinen vierailu
Ylä-Lappiin piispanhoidollisissa
tehtävissä.
Piispa Keskitalo tapasi saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion, joka valotti piispalle historiaa totuus- ja sovintoprosessin takaa. Piispa
Keskitalo ja puheenjohtaja Sanila-Aikio
keskustelivat myös siitä, mikä voisi
olla kirkon rooli, mikäli tämä prosessi
käynnistyy.

Pohjoinen
lähellä sydäntä
Piispa Keskitalo on kotoisin Tornion
Karungista ja pohjoisuus on aina
ollut lähellä hänen sydäntään. Saamelaisten kansallispäivän juhlallisuudet alkoivat koko kylän yhteisellä
lipunnostolla Siidan pihapiirissä.
– Oli hienoa päästä laulamaan kansallislaulua ja seurata juhlavaa lipun
nostoa, piispa Keskitalo kertoo.

Kansallispäivän juhlallisuudet Sajoksessa tekivät piispaan vaikutuksen.
– Paikallisten lasten taidenäyttelyssä
oli uskomattoman hienoja teoksia,
piispa Keskitalo sanoi.
Piispa iloitsi myös uudesta pohjoissaamen raamatunkäännöksestä,
joka julkaistiin saamelaisten kansallispäivänä digiversiona. Julkaisupaikka
on verkkopalvelu Raamattu.fi, josta
Piplia-sovelluksen voi myös ladata
matkapuhelimeen. Käännökselle on
avattu oma saamenkielinen osoite
www.biibbal.fi.

Piispanmessu
Inarin kirkossa
Inarin kirkossa oli piispan toimittama juhlamessu. Messu toteutettiin
ekumeenisena yhteistyönä Lapin
ortodoksisen seurakunnan kanssa.
Saarnassaan piispa nosti esiin pohjoisen alueen erityislaatuisen luonnon ja
erityisesti valon, joka on pitkien pimeitten jälkeen tervetullut ja odotettu asia.
Piispa totesi, että myös Jeesus Kristus
sanoi olleensa maailman valo. Olemme
kaikki kutsuttuja tuon valon piiriin,

kun saamme seurata Jeesusta.
– Täällä pohjoisessa, Saamenmaalla,
tunnetaan paitsi kaamos, myös yötön
yö, piispa sanoi. Tämäkin todistaa meille kristillisestä symboliikasta. Tänään
vielä elämme varjojen maassa, mutta
elämme iankaikkista valoa aavistellen.
Yhteinen jumalanpalvelus on kuin
aavistus taivaallisesta jumalanpalveluksesta.
Piispa Keskitalon mukaan messun ja
sen jälkeisten kirkkokahvien tunnelma
oli poikkeuksellisen lämmin.
– Koin, että saamelaisyhteisö otti
uuden piispan vastaan sydämellisesti.
Harriet Urponen

Lataa
ovellus
PI PLIA -s
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TU.FI
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Su 24.3. klo 18 Sinetän
kappelissa musiikki-ilta,
Noora Tikkala, Sanna Peltola,
Ounasjoen kuoro, Sinetän
viihdekuoro, Lehtojärven
laulajat, johtaa Heidi
Kenttälä, sekä viulisti Tamas
Dioszegi.
Ke 27.3. klo 18 Meltauksen
kappelissa musiikki-ilta, Ilari
Kinnunen, Sanna Peltola,
Ounasjoen kuoro, viulisti
Tamas Dioszegi. Taksia saa
käyttää. Kolehti
Yhteisvastuun hyväksi.

ESTEETÖN PÄÄSIÄISVAELLUS
OUNASRINTEEN KAPPELILLA
8.–9.4.

• Rakentaminen su 7.4. klo 10–17 ja
kenraaliharjoitus klo 17
• Esitykset ma ja ti 8.–9.4. klo 9–15
• Purku ti 9.4. klo 15 alkaen

PÄÄSIÄISVAELLUS
SEURAKUNTAKODILLA
14.–18.4.

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
La 16.3. klo 14–16.30
Riemukierroshiihto
-tapahtuma Kirkkolammella.

PÄÄSIÄISVAELLUS on sisätiloihin rakennettava tapahtuma. Pysähdyspaikoilla
roolihenkilöt kertovat Jeesuksen elämän
tapahtumista. Vaelluskierroksilla ryhmä
kulkee tapahtumapaikalle toiselle oppaan
kanssa. Tilat lavastetaan kertomusta varten ja roolihenkilöillä on roolivaatteet.
Tilojen lavastamisessa ja lavastuksen
purkamisessa tarvitaan monenlaisia kädentaitoja.
Seurakuntakodilla oleva tarpeisto sijaitsee
talon pohjakerroksessa. Lavastamisen ja
purkamisen aikana on kuljettava portaikossa. Ounasrinteen kappelilla vaelluksen
rakentaminen tapahtuu samassa tasossa.
Työhön osallistuville on ruoka- ja kahvitarjoilu.
Roolihenkilöt opettelevat kertomaan
tapahtumasta valmiin käsikirjoituksen mukaan. Eläytyvä kerronta riittää. Vaellus on
suunniteltu niin, että se sopii kaikenikäisille.
Jos olet kiinnostunut rakentamisesta tai
roolihenkilönä toimimisesta, tule aloitustapaamiseen to 14.3. klo 18–20 kirkon
kryptaan. Tutustumme vaelluksen käsikirjoitukseen yhdessä ja voit ilmoittautua
työtehtäviin. Voit olla vaelluksessa mukana
yhtenä tai useampana päivänä.

To 28.3. klo 11 soppatykki
Lordin aukiolla – keittoa maksutta. Paikalla myös YV-tonkka,
jonka kautta voi lahjoittaa
Yhteisvastuukeräykselle.
Su 7.4. klo 18 Auttin kappelissa
Yläkemijoki soi. Topi Litendahl,
Sanna Peltola, Yläkemijoen
kuoro.
La 13.4. klo 12 pilkkikilpailut
Niesissä Seppo Suopajärven
rannassa, Niesintie 1632, Mirva
Suni.
To 25.4. klo 11 soppatykki
Lordin aukiolla – keittoa maksutta.
Paikalla myös YV-tonkka, jonka
kautta voi lahjoittaa Yhteisvastuukeräykselle.

• Rakentaminen to ja pe 11.–12.4. klo
12–16, rakentajien ruokailu Ruustinnassa
klo 10.50–12
• Kenraaliharjoitus la 13.4. klo 14–16
• Palmusunnuntaina 14.4. yleisölle avoimet
ajat klo 15–18
• Esitykset koululais- ja päiväkotiryhmille
• ma–ke 15.–17.4. klo 8.30–14 ja
• to 18.4. klo 8.30–11.30, purku klo 12–15
• Roolihenkilöiden ruokailut arkipäivinä
Ruustinnassa klo 10.50–11.30

KIITOSATERIA ti 23.4. klo 18 seurakuntakeskuksen juhlasalissa vaelluksen
työtehtävissä mukana olleille. Ilmoittaudu
tälle aterialle vaelluksen aikana.
OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ:

lapsityönohjaaja seija.luomaranta@evl.fi
p. 040–7317987
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YKSINÄISYYDESTÄ
YHTEISÖLLISYYTEEN
Mistä alkaa matkamme ja mitä kaipaamme matkan aikana?
Tällä aukeamalla kolme Rovaniemen seurakunnan työntekijää
kirjoittaa kokemuksiaan yksinäisyydestä sekä rohkaisee meitä
toisten ihmisten kohtaamiseen ja yhteyteen Jumalan kanssa.
Jo pienikin hymy luo yhteyden ilmapiiriä. Voit katsoa
tähtitaivaalle ja saada kosketuksen itseesi ja Jumalaan.
Ja koskaan et ole yksin, sillä aina voit jutella Jeesukselle.

” Antaessaan
saa myös itsekin”
JUMALA loi meidät yhteyteen Häneen
ja toisiin ihmisiin. Syntiinlankeemus taas
rikkoi tätä yhteyttä. Meillä kaikilla on
kuitenkin edelleen tarve tähän yhteyteen.
Toisaalta meillä on myös ajoittain tarve
yksinoloon, joka on kuitenkin toista kuin
yksinäisyys. Merkillistä on, että ryhmässä
ja parisuhteessakin voimme kokea yksinäisyyttä. Aikamme suuria haasteita on
yhä kasvava yksinäisyys. Sitä kohtaamme
diakoniatyössä.

Yksinäisiä
mietteitä, yhdessä
Jokkatuvalla
JOKKATUPA on matalan kynnyksen
kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille. Siellä voi tavata toisia ihmisiä ja osallistua erilaisiin ryhmiin. Tiistaisin klo 14-15
Jokkatuvalla kokoontuu ryhmä, jota ohjaa
seurakunnan työntekijä; sairaalapappi,
diakoniatyöntekijä tai kanttori.
Ystävänpäivän alla ryhmässä pohdittiin yksinäisyyttä ja todettiin mm seuraavia asioita.
Nykymaailma kannattaa itsekkyyttä, mikä
johtaa yksinäisyyteen. Entinen yhteisöllisyys
on vähentynyt.
Yksinäisyys tuntuu ikävältä, mutta on olemassa myös hyvää yksinoloa, jota me kaikki
tarvitsemme. Yksinolon ja yhdessäolon suhde
täytyisi olla tasapainossa, sopivasti molempia.
YKSINÄISYYTTÄ voi vähentää etsimällä
ihmisiä, jotka ovat samalla aaltopituudella.
Jokkatupa on kävijöilleen juuri sellainen
paikka, missä voi olla oma itsensä ja saa turvallisesti jutella muiden kanssa sen verran
kuin tuntuu. Joku kävijöistä totesi, että ei
ole koskaan aivan yksin, kun voi aina jutella
Jeesukselle.
Sanna Kerola
Sairaalapastori

DIAKONIATYÖSSÄ olen nähnyt, että varsinkin kriisien yhteydessä yksinäisyys ikään
kuin paljastuu. Ystäviä ja tukiverkostoja ei
ole silloin kun niitä eniten tarvitsisi. Silloin
voi onneksi vielä kääntyä ammattiauttajan
puoleen. Velkakriisissä oleva ajautuu usein
yksinäisyyteen. Häpeä ja masennus eristävät
ystävistäkin. Velkakierteestä on vaikea
puhua edes lähimmille ihmisille.
KÖYHYYS voi myös johtaa yksinäisyyteen.
Rahattomuus estää osallistumista moniin
harrastuksiin ja vapaa-ajanviettoon. Mihin
pääset mukaan tänään ilmaiseksi? Vähävaraisten perheiden lasten harrastuksia tuemme diakoniatyön kautta juuri sen vuoksi,
etteivät lapset syrjäytyisi rahattomuuden
johdosta.
PÄIHDEONGELMA johtaa yksinäisyyteen.
Pitkälle kehittynyt päihderiippuvuus rikkoo
lähisuhteita ja jäljelle jää usein vain ryyp-

pykaverit. Ja monesti kavereitakin on vain
niin kauan kuin on rahaa jäljellä. Sairaus tai
vamma voi johtaa yksinäisyyteen. Liikkuminen voi rajoittua vain omaan asuntoon.
Vanhukset voivat syrjäytyä maaseudulla, jos
ei ole lähellä omia lapsia eikä naapureitakaan. Yksin voi olla myös kaupunkilähiössä,
vaikka naapureita olisi paljonkin ympärillä.
Ei ole helppoa tehdä tuttavuutta.
Diakoniatyössä kohdataan vastaanotoilla,
kotikäynneillä ja puhelinkontakteissa paljon
yksinäisiä ihmisiä. Näissä kohtaamissa on
tärkeää, että joku antaa aikaa, kuuntelee ja
välittää minusta yksinäisestäkin. Suurin osa
taloudellista apua hakevista asuu yhden hengen talouksissa. Monilla maaseudun kylillä
ja eri puolilla ydinkaupunkia diakoniatyö järjestää vanhusten ryhmiä. Näillä ryhmillä on
tärkeä merkitys yksinäisyyden torjunnassa.

TORIN laidassa oleva Helmikammari monine ryhmineen on vanhusten kohtaamispaikka, jonka tarkoituksena on pitää ovia
auki kaikille jotka kaipaavat juttuseuraa
ja virkistystä arkeen. Kaikki diakoniatyön
järjestämät retket, leirit, teematapahtumat
pyrkivät vahvistamaan yhteyttä. Diakonian
vapaaehtoistoiminta mahdollistaa mielekästä tekemistä ja yhteyttä toisiin ja usein
palvelun kohteena ovat juuri eri tavoin
yksinäiset ihmiset.
ANTAESSAAN saa myös itsekin. Ja meille
kaikille pieni huomio: Jo pienikin hymy tai
ystävällinen sana karkottaa yksinäisyyttä
ja luo yhteyden ilmapiiriä, eikä se maksa
mitään.
Markku Kukkonen,
johtava diakoni

”Yhteys toiseen
ihmiseen on tärkeää"
RAKKAUTENI pimeään tähtitaivaaseen,
metsään ja rauhaan ei ole kadonnut koskaan. Tänä talvena kävellessäni yksin metsässä olen miettinyt, miksi en tunne pelkoa
pimeässä. Yksinolo jopa helpottaa olemista
ihmisenä. Mietin, mistä turvallisuuden
tunne voi tulla?
KEHITTYESSÄNI minuksi elämän alku
on tapahtunut äitini turvallisessa pimeässä kohdussa. Siellä useimmat meistä ovat

yksin, mutta napanuoralla kiinnittyneinä
toiseen ihmiseen. Kasvu yhteyteen alkaa siis
jo kohdusta. Syntymän hetkellä parkaisu viestii yksinäisyydestä, tarpeesta tulla
hoivatuksi ja hyväksytyksi. Kuka tahansa
toinenkin ihminen voi hoitaa tätä äidin
lapselle tarjoamaa empatiaa, intensiivistä
hoitoa, fyysistä että psyykkistä vuorovaikutusta. Siis meistä jokainen voi olla toiselle
avuksi, jotta hän kykenee kannattelemaan
vastasyntynyttä elämään.

KIINTYMYSSUHTEESSA, varhaisessa
vuorovaikutuksessa, lähtee kehittyminen minäksi, kuka minä olen? Ilman,
että tutustumme itseemme, hyväksymme
itsemme sellaisena kuin olemme, meidän on
vaikea luoda yhteyttä toisiimme. Elämässä
me kehitymme ja törmäilemällä toisiimme
opimme itsestämme. Tästäkin syystä yhteys
toiseen ihmiseen on tärkeää.
YHTEISÖLLISYYTTÄ, läsnäoloa, me
opimme kohdusta hautaan asti kohdatessamme lapsuuden perheenjäseniä, eri
ympäristöissä erilaisia ihmisiä, parisuhteessa, perheessä, työyhteisöissä, erilaisissa
ryhmissä – vuorovaikutuksessa toisiimme.
Usko rakkauden ja toivon olemassaoloon
pysäyttää meidät läsnäoloon ja keskusteluun
toinen toistemme kanssa.
PIMEÄSSÄ metsässä katson taivaalle – näen tähdenlennon. Hiljaisuudessa,
yksinäisyydessä saan kosketuksen itseeni ja
Jumalaan, jonka rakkaus yhdistää meidät.
Marjo Rundgren
perheneuvoja
diakonissa, sosionomi (YAMK)
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JOUNI HAGSTRÖM

Päihdetyön

KAHVIPORINAT

Muurolan kappelilla klo 14-15.30
ti 26.3., 30.4. ja 28.5.

Kahvia keittelee ja kansanne
jutustelee
Antti Härö ja Laila Juntti

www.rovaniemenseurakunta.fi

LUOTTAMUSTA SANASTA

Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Maakuntakatu 7

Torstaisin klo 17
21.3., 25.4. ja 23.5.

YKSINÄI-Ä
SYYDESsT

e s it y
ss a
toukokuu ellä
Rovaniem

”Pelkään ettei kukaan
oikeasti kuule.”

Ryhmässä luetaan Raamattua ja
keskustellaan sairaudesta nousevista
ajatuksista ja tunteista. Kaikille avoin
ja palvelee erityisesti syöpää
sairastavia tai sairastaneita sekä
heidän läheisiään.

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

Tule etsimään rohkeutta ja voimia elämääsi!

Miesten saunaillat
Norvajärvellä
Lähtö klo 17.30
srk-keskuksen pihalta,
Rauhankatu 70.

Esitys yksinäisyydestä herättää ja luo toivoa
Yksinäisyys on teemana toukokuun puolivälissä Rovaniemellä nähtävässä
esityksessä.
Työryhmä on syksystä alkaen ideoinut esitystä ja sen sisältöä. Esityksen ohjaa
Kaisa Lakkala, musiikista vastaa Harriet Urponen ja mentorina toimii ohjaaja/
kirjailija Tuula Väisänen. Työryhmässä ovat mukana myös diakoniatyöntekijä Laila
Juntti ja psykiatri Sanna Blanco-Sequeiros, jotka ovat oman työnsä kautta
kohdanneet yksinäisyyteen liittyviä haasteita.
– Ajatuksena on tuoda esille eri-ikäisten yksinäisyyttä. Esityksen kautta voimme
luoda tunneviestejä yksinäisyydestä, Laila Juntti sanoo.
– Siten ihmiset voisivat havahtua huomaamaan lähellä olevaa yksinäisyyttä ja
ajattelemaan, mitä he voisivat tehdä yksinäisyyden lievittämiseksi
lähiympäristössään. Yleistunnelmana tavoittelemme toivon näkökulmaa.
Esityksen paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin keväällä.

Kirkon keskusteluapua
Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat
kuuntelijaa silloin, kun elämä tuntuu raskaalta ja huolet
liian suurilta. Usein jo se helpottaa, kun saa puhua ja on
joku joka kuuntelee. Kirkon keskusteluavun päivystäjät
ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia
sekä työntekijöitä. Kaikki keskusteluavun palvelut ovat
käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi.
 PALVELEVA PUHELIN 0400 22 11 80 su-to klo 18-01,
pe ja la klo 18-03
Tarjoaa soittajalle mahdollisuuden purkaa mieltä
painavia asioita puhelimessa, nimettömänä.
 PALVELEVA NETTI tarjoaa keskusteluapua netin
välityksellä. Viestiisi vastaataan 3-5 päivän kuluessa.
Voit ottaa yhteyttä myös nimettömänä.
https://www.verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti  
 PALVELEVA CHAT keskustelut ovat kahdenkeskisiä
jossa yhteydenottaja näkyy päivystäjälle nimettomänä.
Chat on avoinna klo 12-20.
 PALVELEVA KIRJE kirjoita kirje ja lähetä se osoitteella:
Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki. Jos haluat
vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi.
Lue lisää www.kirkonkeskusteluapu.fi

Haluaisitko tulla
kuuntelijaksi Kirkon
keskusteluavun kanaville
Kirkon keskusteluapu palvelee
puhelimessa, netissä, chatissä ja
kirjeenä. Päivystystyötä tehdään yksin,
mutta päivystäjille on säännöllisesti
tapaamisia työnohjauksen ja
jatkokoulutuksen merkeissä. Päivystäjät
haastatellaan ja valitaan tehtävään
haastattelun pohjalta.
Päivystäjältä toivotaan
• halukkuutta antaa aikaa toisten
ihmisten hyväksi
• kykyä vaitiolovelvollisuuden
noudattamiseen
• tällä hetkellä tasapainoista
elämäntilannetta
• mahdollisuutta päivystää n. 4 h/
kuukaudessa
Jos olet kiinnostunut ota yhteyttä
toiminnanohjaaja Laila Junttiin
puh. 0400-152243,
sähköposti laila.juntti@evl.fi.

Illat järjestetään:
13.3., 27.3., 10.4., 24.4.,
8.5. ja 22.5.
lisätietoja pastori
Aki Hätinen, 040-6216474

Tervetuloa lämminhenkisiin
perhemessuihin Ounasrinteen ja
Muurolan kappeleilla.
Messun päätteeksi tarjolla
ruoka ja kahvi sekä askartelua lapsille.

Ounasrinteen kappelilla 17.3. ja 5.5. klo 15-17
Muurolan kappelilla 31.3. klo 14-16
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Eeva Hiukka asuu kaukana kaikesta, mutta

”En minä täällä yksin ole”

Yksitoista kerrosta taloa
muttei yhtään huonetta
ei kotia
Siinä pitää minun asua
ilman portaita
ilman mattoa
Katsoa katolta
harmaata valoa
alas astua
ilman siipiä
Aino Aatsinki-Rannanpää

PASI KOKKO

Vanhus
Yksin puuhailen pienessä mökissä
tässä
kun ilta saapuu elämässä.
Aamulla uni loppui varhain
vuoteessa odotan, josko päivä sarastais
parhain.
Haen lehden, yritän lukea
sekä vaatteet ylleni pukea.
Aamutoimeni joutuu verkkaisasti
vaan onhan aikaa, vaikka iltaan asti.
Radio aamuhartauden antaa
Jumalan sanan korviini kantaa.
Kädet ristissä kuuntelen, virteen yhdyn
sen jälkeen päivää odottamaan ryhdyn.
Soisko puhelin päivänä tänä?
Jospa joku muistaisi, toivon sitä.
Toisko posti kirjettä, korttia
alanpa odottaa postin tuojaa, seurata
porttia.
Tulis portista ystävä seuraksi tänään
edes hetken viipyisi vierelläin.
Vaikka sanoja paljon ei välillä ois
veisi ystävä odotuksen, kaipuun, ikävän
pois.
On kulunut päivä, ei puhelin soi,
ei kirjettä, eikä korttia posti tuo,
ei muistanut ystävä saapua luo.
Vaan jos huomenna, joskus ensi viikolla toiveeni toteutuis nuo.
Iltahartauden kuuntelen väsyneenä
kuin päivä ollut ois raskasta työtä.
Pääni painan tyynylle uupuneena,
kädet ristien toivotan Jumalalle
hyvää yötä.
Elvi Himanen

Eeva Hiukka on tuntenut diakonissa Kirsti Vuolon jo yli 30 vuoden ajan. Yhteisiin hetkiin kuuluu myös vanhojen valokuvien katselu.

EEVA HIUKKA asuu 60-luvulla rakennetussa omakotitalossaan kauniissa
maisemissa, Ounasjoen rannalla. Matkaa
Rovaniemen keskustaan tulee nelisenkymmentä kilometriä.
– Tämän päivän arki on aika helppoa. Ei
tarvitse kuin nukkua, syödä ja käydä joskus
kylässä. Kyläilemään pääsen Kirstin matkassa.
Diakonissa Kirsti Vuolo on tullut tapaamaan Eevaa. Juuri tänään on erityisen vilkas
päivä, sillä hetkeä aiemmin kotisairaanhoitaja
on käynyt Eevan terveystilannetta läpi.
– Eevan kanssa olemme tunteneet yli 30
vuotta, sanoo Kirsti.
– Monta kertaa olemme Kirstin kanssa
olleet yhteisillä kesäleireilläkin. Elokuussa
lähdetään taas leirille. Ilman Kirstiä ja hänen
kuljetusapuaan en pääsisi täältä paljon mihinkään. Ja Kirsti on seurallinen ja mukava
ihminen, Eeva kehuu.

Lapsilta polttopuut,
naapuri auraa tien
Aikaisemmin Eevalla oli Marraskoskella
tuttu pariskunta, jonka matkassa hän pääsi
kulkemaan kylällä.
– Nyt täällä kylällä ei ole ketään kenen
kanssa kulkisi. Ennen montakin autoa meni
edestakaisin, mutta ne ovat loppuneet. Niin
kuin ihmisetkin.
Eevalla on kuusi lasta. Hän jäi leskeksi,
kun mies kuoli vuonna 2005. Perheellä
oli aikanaan karjaa ja hevonen sekä muita
kotieläimiä.
– Yksinäni tässä asustelen. Lapset käyvät
lähinnä kesälomiensa aikana. Rovaniemellä
asuva poikani ehtii käydä silloin tällöin myös
viikonloppuna ja arkenakin. Toinen poika on
Kittilässä ja kolmas asuu Muoniossa. Kaikki

lapset ovat löytäneet paikkansa ja töitäkin on
heillä riittänyt.
– Lapset hoitavat minulle polttopuita ja
naapuri käy aukaisemassa tien traktorilla.

Yksinäisyys
ei pelota
Eeva Hiukka ei yksin asumisestaan huolimatta ole kokenut yksinäisyyden hetkiä.
– Kun ei mulla sellaisia tule. Tuntuu, että
en minä täällä yksin ole. Vaikka ei täällä ketään ole, eikä kuulu. Totta se henkimaailma
täällä sitten on kaverina. Yksinäisyys ei ole
minua koskaan pelottanut. Enkähän minä
täällä asuisi, jos pelkäisin.
– Olen monelle sanonutkin, että minulla ei
ole enää ystäviä. Ennen aikaan oli vielä ystäviä, mutta ajat ovat muuttuneet. Ihminen ei
tarvitse kuin yhden hyvän ystävän, se riittää,
Eeva toteaa.
– On kysymys sellaisesta maaseutupaikan
yksinäisyydestä, että naapurit ovat kaukana.
Ja naapurissa asuu toinen samanlainen, joka
ei jaksa lähteä pitkän matkan päähän kävelemään. Tilanteen vuoksi on pakosta yksin,
Kirsti tuumaa.

Kotiseutupiirissä
Eeva jaksaa käydä
Eeva on käynyt aina aktiivisesti seurakunnan tilaisuuksissa, katulähetysilloissa,
jumalanpalveluksissa, diakoniapiirissä ja
kotiseutupiirissä. Tilaisuuksia on nyt
vähemmän, mutta Meltauksen kotiseutupiiriin Eeva edelleen pääsee, Kirstin
kyydissä.
– Ja kun Eevan kanssa lähdetään, niin hän

tulee kepin kanssa tuonne postilaatikolle,
päätien varteen, Kirsti kertoo.
– Jos seurakuntaa ei täällä Marraskoskella
olisi, niin ei täällä olisi mitään paikkaa missä
käydäkään, Eeva tuumaa.
– Kaikkiin seurakunnan tilaisuuksiin
on ovi auki seurakuntalaisille, ja tulla saa,
vaikka ei kuuluisikaan seurakuntaan, Kirsti
sanoo.

Kirjoittajat osallistuvat Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyön
järjestämään yli 60-vuotiaiden
kirjoitus- ja keskustelupiiriin.

”Saapi tehdä
mitä haluaa”
Eeva Hiukalla ei ole käynyt mielessäkään
asuminen muualla kuin omassa kodissa.
– Lapsukaisillekin sanoin, että en lähde
mihinkään ennen kuin on pakko. Asun
kotona niin kauan kuin pystyn asumaan.
sanoo Eeva.
– Eevan tilanne on hyvä, sillä hän vielä
muistaa, jaksaa tehdä itse ruokaa, vaikka
siivouspalvelu ja kotisairaanhoito toki käyvät.
Ja täältä kylältäkin löytyy yksi nuori mies,
joka on luvannut, että aina kun on hätä niin
hänelle saa soittaa, Kirsti sanoo.
– Kotona on mukava asua. En minä tunne, että olen täällä yksin. Tähän yksinasumiseen on tottunut. Ei minulla koskaan täältä
ikävä mihinkään. Eikä kukaan käske. Saapi
tehdä itse mitä haluaa. Ei tarvitse laittaa
ruokaa, jos ei ole itsellä nälkä. Jos olisi joku,
niin ruokaa pitäisi laittaa, vaikka itsellä ei
olisi nälkä.
– Koti on kaikki kaikessa niin kauan kuin
pystyy asumaan ja olemaan. Jos tulee tilanne,
että ei pysty, niin pakkohan se on sitten
lähteä, Eeva Hiukka toteaa.
Pasi Kokko

NUOREN
”PUHEENVUORO" |

”Jotta jaksaisin
päivästä päivään…”
”Kaikki alkoi jo ala-asteella ja jatkui
aina yläasteen viimeiseen luokkaan,
koska luokan oppilaat eivät vaihtuneet
koskaan kunnolla. Fyysinen kiusaaminen vaihtui lähinnä syrjinnäksi ja
haukkumiseksi 5. luokalla. Kaikki
tämä aiheutti syrjääntymistä ja yleistä
joukkoon kuulumattomuuden oloa ja
vihaa. Asiaan ei auttanut opettajien
puhuttelut jotka tuntuivat vain pahentavan tilannetta. Jouduin muovaamaan
omaa maailman näkemystäni vain, jotta jaksaisin päivästä päivään ilman että
itsetuhoiset ajatukset eivät vahingoittaisi itseäni. Mitä koulusta jäi käteen
niin emotionaalinen syrjäytyminen
masennus ja ihmisviha.”
Kirjoittaja on yksinäisyyttä
kokenut nuori.
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JOUNI HAGSTRÖM

Retki Lähetysjuhlille Jyväskylään 17.-19.5.

Lähtö bussilla pe 17.5. aamulla, paluu su 19.5. illalla.
Tarkempi aikataulu lähtijöille retkikirjeessä.
Bussimatkan hinta 65 €.
Hotellimajoitus kahden hengen huoneissa on maksettava itse.
Retkelle ilmoittautumiset viimeistään 8.3.:
https://rovaniemi-ilmo.service.innofactor.com
tai
Paula Pyyhkälä 040 621 3628
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

RIEMUKIERROS

Joulupukki lähettää!

Kirkkolammella
la 16.3. klo 14-16

Olisipa edes joku, vaikka harakka
Yksinäisiä on enemmän, kuin ladun varressa somman jälkiä.
Kun suksi luistaa, kuka pysähtyy, katsoo, kuuntelee, kysyy tai
koskettaa. Olisiko meillä syytä pysähtyä ja nähdä muutakin kuin
jäljet lumessa. Kaikki eivät kykene jättämään edes jälkiä.
MIES liikkuu vaivalloisesti kyynärsauvojen avulla.
Lattialankkuun painuu sauvojen terävistä piikeistä
kolot jokaisella askeleella. Mitä siitä. Sairaus on haavoittanut suuremmilla ruhjeilla väsynyttä ruumista
ja sodan aiheuttamat arvet eivät koskaan haihdu
sielusta. Kyllä lattialankut kestävät vielä tämän jäljellä
olevan ajan.
Harvakseltaan sauvat kolahtelevat lattiaan miehen
kiertäessä ikkunan luo.
- Näkyisikö ulkona mitään elämää. Edes harakka tai
orava? Raskaasti huokaisten hän istuu penkille mietteissään. - Ketäpä siellä. Naapurin talokin kylmillään.
Kuolivat. Koko kylä kohta tyhjä. Jälkikasvu lähtenyt
opiskelemaan tai tienestin perään maailmalle. Ei vanhaa muista kukaan, ei edes lehtimyyjät.
IÄKÄS näkönsä menettänyt nainen makaa laitoksen sängyssä omassa huoneessa. Hän kuulee oven
käyvän.
Kukas sielä? laiha, kurttuinen käsi hapuilee sängyn
laidan yli oven suuntaan - Tuliko sinne joku?
Laitossiivooja vain, pyyhin tämän lattian.
Jaa, mie luulin, että joku ihminen. Jos vaikka joku
sukulainen. Mistäpä niitä.
TOISLUOKKALAINEN, punatukkainen tyttö laahustaa yksin koulusta kotiin. Kyyneleet tipahtelevat
sinisen toppatakin rinnuksiin. Tielle saakka kuuluu
poikien kiusan huudot: “Punapää- munapää - punapää - munapää ”.
AINA hän saa olla yksin, he asuvat kaukana kylästä.

Koti on tyhjä ja pimeä, kun hän tulee koulusta. Äiti
tulee vasta myöhään töistä ja isästä hän ei tiedä missä
on tai milloin tulee.

Tyttö riisuu ulkovaatteet eteiseen ja sytyttää valot
kaikkiin huoneisiin, kurkistelee sänkyjen alle ja komeroihin. Hän syö nopeasti jääkaapista ottamansa välipalan. Ulkona on jo aivan pimeää. Portailta kuuluu outoa
kolinaa. Onneksi ovi on lukossa. Häntä pelottaa. Hän
sieppaa sänkynsä päältä unilelun, pehmoisen nallen ja
ryömii sen kanssa sohvan taakse tekemäänsä pesään.
Sinne täkkien ja tyynyjen sisään hän kaivautuu nallensa kanssa. Sieltä äiti löytää myöhään illalla yksinäisen
lapsensa nukkumasta nalle kainalossa.

JOS pysähdymme, nämä yksinäiset me voimme
nähdä ja kuulla. Vai näemmekö?
ENTÄ ne ihmiset, pienet ja suuret, joiden jäljet
lumessa näyttävät suorilta ja selkeiltä? Me emme
tiedä kuinka syvässä hangessa he ovat joutuneet
kahlaamaan. Nyt me ehkä näemme kauniita hyvin
käyttäytyviä nuoria, menestyneitä aikuisia, varakkaita vanhuksia. Me emme näe niitä arpia, jotka he
ovat saaneet koulukiusattuina, hyväksikäytettyinä
lapsina, varattomuutta vastaan taistelleina tai liian
suuren vastuun kantajina liian nuorena. Emme voi
tietää heidän yksinäisyytensä määrää. Jos tietäisimme, katsoisimmeko toisin?
YKSINÄISYYTEEN voi tuoda lohtua harakkakin,
kuinka paljon enemmän voi hyväksyvä, lempeä katse.
Näen sinut. Olet olemassa.
Tellervo Koho
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva opettaja,
joka on myös ollut pitkäaikainen luottamushenkilö
ja mukana monenlaisessa
vapaehtoistoiminnassa seurakunnassa.

Koko perheen
talvitapahtuma!
Mäenlaskua, lumikenkäilyä,
Karvakaverit, Keppari-rata, lumiukkojen tuunausta!
Hiihtostartti klo 15.30.
Puﬀetista makkaraa, kahvia ja pullaa!

Ilmoittaudu hiihtäjäksi
www.rovaniemen seurakunta.ﬁ/Yhteisvastuu-sivulla tai
puh. 040-5830966.
Jälki-ilmoittautuminen Kirkkolammen ja srk-keskuksen
välisellä parkkipaikalla klo 14 alkaen.
Kaikki hiihtäjät palkitaan! Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

93,4MHz

Su klo 9.55-12
NYT HAASTATTELUT MYÖS verkossa: www.rovaniemenseurakunta.fi/radioROVADEI

Haluatko keskustella, ripittäytyä,
esirukouspalvelua, liittyä kirkkoon?

Päivystävä pastori

on tavattavissa ma- pe klo 10-13
kirkkoherranvirastossa, puhelin 040 685 4925.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Katulähetysilta
maanantaisin klo 17 srk-kodin
yläsalissa, Rauhank. 70 F
Sanaa, laulua, keskustelua
kahvikupposen äärellä.

Soppatykkitempaus
torstaina 28.3. klo 11
Lordinaukiolla.

Soppaa jaetaan niin kauan kuin sitä
riittää. Paikalla seurakunnan työntekijöitä
ja vapaaehtoisia. Mahdollisuus
osallistua Yhteisvastuukeräykseen!

www.rovaniemenseurakunta.fi

Tule mukaan seurakunnan toimintaan
vapaaehtoistyön kautta
ROVANIEMEN seurakunnassa vapaaehtoistehtävien julkaisu tapahtuu Vapaaehtoistyo.fi/rovaniemi
-sivuston kautta.
Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistehtäviä
kokoava sivusto. Sieltä löydät oman tapasi auttaa!
VOIT HAKEA sinua kiinnostavaan tehtävään
ilman, että osallistumispakkoa on jatkossa.

Tehtävien organisoinnista vastaavat vapaaehtoistoiminnan ohjaajat, joiden kanssa asioista voi
aina sopia.

VAPAAEHTOISET ovat ihan tavallisia ihmisiä

ja tavalliset taidotkin riittävät. Tehtäviin saa opastuksen ja apua tarvittaessa. Jokainen vapaaehtoinen tavataan, tehdään sopimus vapaaehtoistöiden
tekemisestä ja samalla valmennetaan tehtävään

Helmikammari
Ikäihmisten kyläpaikka,
Pohjolankatu 4.
Avoinna ma-to klo 10-14,
myös kahvio avoinna.

Helmikaupassa myytävänä käsintehtyjä kortteja,
käsitöitä ja suruadresseja.
Tuotto oman seurakunnan diakoniatyölle.
Viikko-ohjelma lauantaisin Uusi Rovaniemi-lehdessä
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Naperokerhot

KEVÄTALLAKKA | Tapahtumat

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

Maanantaisin klo 9-11 Viirinkankaan kerhotilassa
Perjantaisin klo 10-12 Aapakirkolla
Naperokerho on tarkoitettu 2-vuotiaille lapsille.
Tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja
oppimisedellytyksiä ikäkauteen sopivalla toiminnalla.
Lapsi saa leikkiä saman ikäisten lasten kanssa ja
opetella ryhmässä toimimisen taitoja.
Kerhopäivällä on rytminsä, joka hahmottuu lapselle
kokemuksellisesti leikkimisenä, toimintana, liikkumisena, ulkona olemisena, satu- ja lukuhetkinä, laulamisena, musisointina ja hiljentymisenä.
Naperokerhossa painottuu lämmin lapsen ja vanhemman kohtaaminen.
Ryhmään otetaan 10 lasta. Kerhomaksu 40€/ kausi.
www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset

KEVÄÄN 2019
PERHEKERHOT
Tule lasten kanssa perhekerhoon!
Siellä kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat alle
kouluikäisten lastensa kanssa kerran viikossa 1,5-3 tunniksi
kerrallaan. Päiväohjelmassa hartaushetki, leikkiä, laulua,
askartelua ja yhteinen kahvihetki.
Perhekerho on maksuton, eikä sinne tarvitse ilmoittautua.
Maanantaisin
Viirin kappeli 9.30-11.30, joka toinen maanantai, Kappelinpolku 6.
Tiistaisin
Aapakirkko avoin perhekerho 9-12, Aapatie 6
Koskenkylä 10-11.30, Eliisantie 3 D 10
Ounasrinne 9.30-11, Saaruantie 3
Seurakuntakoti avoin perhekerho 9-12, Rauhankatu 70 F
Muurolan kappeli 10-11.30 joka toinen tiistai 5.2. eteenpäin
Keskiviikkoisin
Aapakirkko iltaperhekerho 17.30-19, Aapatie 6
Viirinkankaan kerhotila iltaperhekerho 17.30-19, Keltakangas 2
Torstaisin
Sinetän kappeli avoin perhekerho 9-11.30, Kittiläntie 2177
Ylikylän Yllärillä 9-10.30, Kivikangas 1
Perjantaisin
Viirinkankaan kerhotila 9-11, Keltakangas 2
Nivavaaran kerhotila 9-11, Asematie 1
Korkalovaaran kappeli 9-11, Vaaranlammentie 3
Vauvakahvila Katutasolla 10-12, Kansankatu 17

ISOSHAKU
kesän ripareille on käynnissä!

Hakuaika päättyy 14.3.
Hakukaavakkeita saa työntekijöiltä, nuorisotoimisto Aikulta
tai lataamalla netistä osoitteesta

rovaniemenseurakunta.ﬁ / tue mukaan / nuorille ja rippikoululaisille

KOULUIKÄISTEN

MAINIOILLA

LEIREILLÄ
on vielä tilaa

23.-24.3. Nastaleiri 1-3 luokille Norvajärvellä,
hinta 24€, ilmoittautuminen 11.3. mennessä.
Mukana Jere Turpeinen ja Petteri Mäki-Hirvelä.
12.-14.4. Aprillileiri 5-7 luokille Norvajärvellä,
hinta 32€, ilmoittautuminen 25.3. mennessä.
Mukana Jenniina Heikkilä ja Juho Rinne.
18.-21.4. Nuorten pääsiäisleiri Norvajärvellä, hinta 50€,
ilmoittautuminen 4.4. mennessä.
Lisätietoja antavat: Ari Jarva ja Jenni Rautio.

PIXABAY

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu
kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa.
10.3. klo 18 Tuomasmessu.
16.3. klo 13 kryptassa rukousiltapäivä.
17.3. klo 18 konsertti, Barokkitunnelmia. Kamarikuoro AVE ja soitinyhtye
Gaudium, solisteina Wenhao Zhang
ja Mika Pohjantähti. Johtaa Anitta
Ainali-Vuollo ja Maie Kuusik.
Bach-Händel-Buxtehude-Roman.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
19.3. klo 19 urkukonsertti, Jens
Korndoerfer. Vapaa pääsy, ohjelma
10 €.
31.3. klo 18 pianokonsertti, Risto
Lauriala. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
3.4. klo 20 Arja Korisevan ja Minna
Lintukankaan konsertti ”Enkelin
silmin”. Liput 25 €.
7.4. klo 18 Petri Laaksosen konsertti ”Toivo jäljelle jää”. Liput 20 €.
8.4. klo 19 Kohti pääsiäistä - Lapin
musiikkiopiston konsertti, Julia
Pihavainion ja Minna Sallisen
lauluoppilaat. Vapaa pääsy.

KESKIKAUPUNKI
7.3. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta, puhe Helinä Sundelin.
13.3. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
13.3. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30.
Isäntänä Vesa-Pekka Koivuranta.
15.3. klo 18 israelilaista kansantanssia Keltakankaan kerhohuoneella, Keltakangas 2.
16.3. klo 14 -16.30 Riemukierroshiihto - tapahtuma Kirkkolammella.
21.3. klo 17 Luottamusta sanasta-keskusteluilta Perheasiain neuvottelukeskuksessa.
21.3. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta, puhe Henna Kelloniemi.
23.3. klo 17 srk-keskuksessa
OMA-ilta.
27.3. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30.
Isäntänä Mauri Miettunen, lauluilta.
28.3. klo 11 soppatykki Lordin aukiolla - keittoa maksutta. Paikalla
myös YV-tonkka.
29.3. klo 18 israelilaista kansantanssia Keltakankaan kerhohuoneella, Keltakangas 2.
4.4. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta, puhe Janna
Salmi.
5.-7.4. Ilkka Puhakka vierailee Rovaniemellä. Luvassa on opetussarja
”Jeesus opettajana”
seurakuntakeskuksessa. Aiheena
perjantaina klo 18-20 ”Maailma johon Jeesus syntyi”.
Lauantaina klo 12-16 ”Ei kukaan
ole puhunut niin kuin tuo mies”.
Yksi aikakausien merkittävin
puhe, Vuorisaarna. Sunnuntaina aiheena klo 13-17 on ”Jeesuksen
identiteetti. Tätä naista ei
saa kivittää”.
6.4. klo 17 srk-keskuksessa
OMA-ilta.
10.4. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30.
Isäntänä Topi Litendahl.

KORKALOVAARA

ALAKEMIJOKI

10.3. klo 13 kappelissa messu. Puheenvuoro Gideoneilta. Kirkkokahvit.
17.3. klo 13 kappelissa messu, Herättäjän kirkkopyhä, kirkkokahvit.
24.3. klo 10 kappelissa messu,
Rauhanyhdistyksen Marianseurojen kirkkopyhä.
31.3. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvikinkerit.

28.3. klo 18 kappelissa virsi-ilta,
klo 17.30 Hirvaan diakoniakylätoimikunta tarjoaa kahvit
ruokapankin työn tukemiseksi.
31.3. klo 14-16 kappelissa Pyhät
Meiningit-perhemessu ja tapahtuma. Messun jälkeen
ruokailu ja lapsille askartelua.
5.4. klo 17 kappelilla varhaisnuorten Donkkis Big Night.

7.4. klo 11 kappelissa 4-vuotiaiden
synttärit.
7.4. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.

YLÄKEMIJOKI

OUNASJOKI
10.3. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
17.3. klo 10 Meltauksen kappelissa
messu. Kirkkokahvikinkerit.
24.3. klo 18 Sinetän kappelissa
musiikki-ilta Yhteisvastuun hyväksi, Noora Tikkala, Sanna
Peltola, Ounasjoen kuoro, Sinetän
viihdekuoro, Lehtojärven laulajat
sekä viulisti Tamas
Dioszegi.
27.3. klo 18 Meltauksen kappelissa
musiikki-ilta Yhteisvastuun hyväksi, Ilari Kinnunen, Sanna Peltola,
Ounasjoen kuoro, viulisti Tamas
Dioszegi. Taksia saa käyttää. Kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
28.3. klo 13 Maijasen kappelissa
diakoniakerho ja kinkerit.
7.4. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Puheenvuoro Gideoneilta.
Kirkkokahvit.

OUNASVAARA
10.3. klo 15 kappelissa messu.
17.3. klo 15-17 kappelissa Pyhät
Meiningit-perhemessu ja tapahtuma. Messun jälkeen
ruokailu ja lapsille askartelua.
21.3. klo 18 kappelissa Kappeli-ilta.
6.4. klo 17 kappelilla varhaisnuorten Donkkis Big Night.
7.4. klo 15 kappelissa 4-vuotiaiden
synttärit.

t
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10.3. klo 10 Auttin kappelissa
jumalanpalvelus.
10.3. klo 12 Viirin kappelissa messu.
12.3. klo 10.30 Tennilä-Viirin kinkerit kylätalossa, Veittivaarantie 76.
14.3. klo 14 Vanttausjärven kinkerit Leena Sääskilahdella, Vanttausjärventie 901.
16.3. klo 18 Auttin kappelissa Kohti
Pääsiästä yhteislaulutapahtuma
yhteistyössä Viirin
Rauhanyhdistyksen kanssa. Topi
Litendahl, musiikki Veikko Virtanen
ja vapaaehtoiset, puhe Olli
Pohjonen.
17.3. klo 12 Auttin seudun ( Autti,
Pajulampi, Pirttikoski) kinkerit Eila
Uusi-Auttilla, Auttin yhdystie 78.
21.3. klo 10 Vanttauskosken kinkerit Viirin srk-kodissa.
24.3. klo 10 Auttin kappelissa
messu.
24.3. klo 12 Viirin kappelissa
jumalanpalvelus.
7.4. klo 18 Auttin kappelissa
Yläkemijoki soi Yhteisvastuulle.

SAARENNAMMANKYLÄT
7.3. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi- yhteislaulutapahtuma.
10.3. klo 11 Aapakirkossa messu.
12.-pe 15.3. klo 9/10 Aapakirkossa
lasten kirkkohetket.
12.3. klo 18 Jouttikeron kappelissa
Virsi-ilta.
13.3. klo 18 Perunkajärven kinkerit
Raija ja Pekka Kuoksan kotona,
Järvikankaantie 11.
17.3. klo 11 Aapakirkossa messu.
17.3. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
21.3. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi- yhteislaulutapahtuma.
22.3. klo 18 Alanamman kinkerit
Namman riistan toimitalolla.
24.3. klo 11 Aapakirkossa messu.
30.3. klo 11 Misin kinkerit Maija
Närhen kotona, Kieliseljäntie 412.
31.3. klo 11 Aapakirkossa messu,
Leipäsunnuntai.
31.3. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu ja kappelikinkerit.
4.4. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi- yhteislaulutapahtuma.
7.4. klo 11 Aapakirkossa messu.
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Herrankukkarossa on tilaa monipuoliselle toiminnalle, turvallisessa huolenpidossa, iloitsee Jenniina Heikkilä.

Tallessa Herrankukkarossa
OUNASRINTEEN kappelin
päädyssä pitkään tyhjillään ollut
asunto on kokenut upean muodonmuutoksen viime vuoden aikana.
Remontin valmistuttua tilassa
vietettiin avajaisia ensimmäisenä
adventtisunnuntaina ja tänä vuonna uudistunutta tilaa on päästy
vihdoin käyttämään.
Tila sai nimekseen Herrankukkaro. Eikö se kuulostakin siltä, että

tässä tilassa olet erityisen hyvässä
tallessa, turvallisessa huolenpidossa.
Herrankukkarossa kokoontuvat
mm. diakoniatyön torstaikerholaiset, rippikoululaiset, isoskoululaiset, Tube-kerholaiset ja myös
uutena toimintamuotona alkaneen
After Schoolin lapset. After School
tarjoaa torstaisin koulun jälkeen
kodikkaan paikan olla yhdessä,

syödä välipalaa, tehdä läksyjä,
pelata, musisoida ja mitä milloinkin mieleen juolahtaa. Se on kiva
vaihtoehto niille koululaisille, joita
muutoin iltapäivällä odottaisi tyhjä
koti. Vanhemmillekin torstai-iltapäivä tarjoaa turvallisen fiiliksen siitä, että tiedät lapsesi olevan tallessa
Herrankukkarossa.
Jenniina Heikkilä
nuorisotyönohjaaja

PUUROAAMUT
Tarjolla herkullinen aamupuuro leivän ja kahvin kera!
MUUROLAN KAPPELISSA
5.3., 2.4., 30.4. klo 10-11.
Puuroaamun jälkeen voit osallistua
kaikenikäisten- tai perhekerhoon.
OUNASRINTEEN KAPPELISSA
tiistaisin klo 9-11.

Perheleiritoiminta käynnistyi
Yhteisvastuukeräysvaroilla
OLEMME taas keräämässä varoja

Yhteisvastuukeräykselle. Hyvä on
väliin tarkastella, mitä keräysvaroilla on saatu aikaan. Rovaniemi
on ollut Yhteisvastuukeräyskohteena yhdeksänkymmentäluvulla
pariinkin kertaan. Tässä yksi
esimerkki:
Vuonna 1994 Yhteisvastuukeräys
rahoitti Yhteisvastuu lapsistamme
– kokeiluprojektin, jonka tarkoituksena oli etsiä ja kokeilla erilaisia
malleja tukea perheitä, joiden omatoimista elämänhallintaa vaarantavat
kasautuneet vastoinkäymiset ja siitä
aiheutuva uupumus ja voimattomuus lastensuojelun näkökulmasta.
Taloudellinen lama oli tuolloin juuri
alkanut ja useat perheet joutuivat
monenlaisiin syrjäytymisvaaroihin.
Tavoitteena oli myös käynnistää
eri verkostojen välinen yhteistyö
perheiden tukemiseksi.
Tuolloin saimme Yhteisvastuuvaroja myös Rovaniemen seurakunnan

diakoniatyölle, joka aloitti kyseisen hankkeen. Yhteistyöhön tuli
mukaan Rovaniemen kaupungin ja
Rovaniemen maalaiskunnan sosiaalitoimet ja nuorisotyö sekä seura-

Yhden leiriperheen palaute:
”Leirillä ei tarvinnut tehdä arjen
asioita. Oli paljon toimintaa ja
tekemistä lapsille. Perhe koki
loman mukavana reissuna.
Meillä oli vapaus tehdä sellaisia
asioita mitä itse haluttiin esim.
voimme mennä mustikkaan.
Mihinkään ohjattuun toimintaan
ei ollut pakko osallistua.
Paikkana seurakunnan
leirikeskus Norvajärvellä
koettiin viihtyisänä, tilat olivat
miellyttävät ja luonto on lähellä.”
Jaana Sarajärvi, diakoni

Olet lämpimästi tervetullut!
kunnan lapsi- ja nuorisotyö. Tältä
pohjalta kehittyi käyttökelpoinen
yhteistyömalli perheleirityössä.
Vuodesta 1994 alkaen on järjestetty joka kesä yksi perheleiri
Norvajärven leirikeskuksessa.
Leireillä (4 vrk) on ollut mukana
10-15 perhettä. Leirin lisäksi joinakin vuosina perheleiriyhteys on
jatkunut ryhmätoimintana. Ohjaajia
on ollut eri työaloilta Rovaniemen kaupungilta ja Rovaniemen
seurakunnalta. Moniammatillinen
leiriyhteistyö on koettu kaikkien
toimijoiden mielestä hyödylliseksi.
Leireille osallistuneet perheet ovat
antaneet hyvää palautetta. Perheleirin nimeksi on vakiintunut ”Irti
arjesta -perheleiri”. Yhteisvastuukeräysvarat mahdollistivat näin
kokeilun, joka sitten johti jatkuvaan
työmalliin.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Kevään 2019 OMA-illat

Lauantaisin klo 17 seurakuntakeskuksessa.

23.3., 6.4., 4.5. ja 18.5.
Ylistystä, opetusta, ohjelmaa lapsille ja
kouluikäisille.
Tervetuloa mukaan!

Markku Kukkonen,
johtava diakoni

IRTI ARJESTA -PERHELEIRI (4 vrk) NORVAJÄRVEN LEIRIKESKUKSESSA:
Rovaniemen kaupunki / sosiaali- ja sivistystoimi ja Rovaniemen seurakunta / diakoniatyö, lapsityö ja nuorisotyö
järjestävät yhteistyössä Irti arjesta -perheleirin, jonka tarkoituksena on tukea perheitä, joiden omatoimista
elämänhallintaa saattavat kuormittavat kasautuneet vastoinkäymiset ja siitä aiheutuva uupumus ja
voimattomuus. Leiri on osallistujille maksuton.
Leirin sisällöstä: lasten ja perheiden yhteistä tekemistä kesäisen luonnon keskellä, aikuisille alustuksia ja
keskustelua vanhemmuudesta, mukavia leikkejä ja pelejä
Leirille haetaan. Asiasta kiinnostuneet perheet voivat kysellä ensi kesän leiristä diakoni Jaana Sarajärveltä
puh.040-7212028 tai perhetyöntekijä Seija Kivimäeltä, puh.0400-238255, joilta saa myös hakemuksia

Torstaisin 7.3., 21.3., 4.4., 25.4. ja 23.5.
klo 18 srk-keskuksen juhlasalissa.
Rauhankatu 70, sis. Yliopistonkadun puolelta.
Askel Jumalan läheisyyteen.
Ohjelmassa iltapalaa, opetusta ja puheenvuoroja,
musiikkia ja rukousta.
Opetus Helinä Sundelin, ylistys Heidi Kotila.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
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4 vuotias?
Me järjestämme
hänelle juhlat!

Kaikki on valmiina!
Ohjelmaa, kakku,
lahja ja kavereita!
Valitse oma juhlapaikkasi
Su 7.4. klo 11 Korkalovaaran kappeli
Su 7.4. klo 15 Ounasrinteen kappeli
Su 5.5. klo 15 kirkko ja seurakuntakeskus
Su 19.5. klo 11 Aapakirkko
Lisätietoja puh. 040 653 8415
ilmoittautumiset www.rovaniemenseurakunta.fi

Sinetän kappelilla
”Taikinaa vaivaa,
kampanisun taikaa,
uunissa paistuu,
hyvältä maistuu!”

KAMPANISUN tuoksu täytti
Sinetän kappelin koko perheen
Puuhaa ja perinteitä- tapahtumassa 17. helmikuuta. Lihakeitto maistui myös väelle, jota
oli iloksemme saapunut paikalle
reilu 90 henkilöä. Perheiden
poppanaa valmistui pitkä pätkä
ja perinteiset askartelut käpylehmistä punostöihin olivat mukavia
muistoja kotiin viemiseksi. Pyhässä hetkessä näyttäytyivät taas
kappelin oma hiiri ja naapurin
kissa. Samanlaisilla elementeillä,
tehdään myös muut perheta-

pahtumamme, joita pidämme
säännöllisesti.
Haluamme tarjota perheille
tapahtumia, mihin on helppo
tulla. Lapset saavat olla lapsia, ei
tarvitse jännittää jaksaako lapsi
olla hiljaa tai mitä jos nälkä yllättää. Tapahtumissamme on aina
jotakin suuhun pantavaa tarjolla
ja monenlaista yhteistä tekemistä.
Pieni pyhä hetki, on laulujen ja
käsinukkenäytelmän rytmittämä,
johon useimmiten perheen pienimmätkin jaksavat osallistua.
Seuraavaksi vietämme perhekerhon yhteydessä Ihan pihalla
- koko perheen iloista ulkotapahtumaa torstaina 21.3. klo
9.30-11.30. Tapahtuma on avoin
kaikille. Luvassa on ulkoaktiviteetteja makkaranpaistoineen. Jo pe-

rinteeksi muodostunut Pääsiäisrieha pidetään palmusunnuntaina
14.4. klo 11-13. Pääsiäisriehassa
on pyhän hetken, tarjoilun ja
askartelujen lisäksi ulkoaktiviteetteja mm. poniratsastusta ja
mäenlaskua.
Myös suuren suosion saavuttanut äitien hemmottelupäivä on
tulossa taas toukokuussa. Siitäkin
lisää infoa lähempänä. Seurailkaahan Facebookista Roi srk, lapsi- ja
perhetyön sivuja sekä Rovaniemen
seurakunnan internet sivuja.
Kirsi Braks, lastenohjaaja
Minna Laakko, nuorisotyönohjaaja

Lämpimästi tervetuloa
tapahtumiimme
koko perheen voimin!
Toivottaa Sinetän kappelin väki
PÄIVI RATA-ROMAKKANIEMI

SYKSYN 2019 PÄIVÄ- JA NAPEROKERHOT
Päiväkerho on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille. Kerhot
kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaa viikossa eri puolilla
Rovaniemeä. Päiväkerhot ovat kasteopetukseen
pohjautuvaa viriketoimintaa.
Naperokerho 2-vuotta täyttäneille.
Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä
toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen tietoja -ja
taitoja kartuttavaa toimintaa: lauluja, leikkejä, askartelua ja
ulkoilua. Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.

KERHOPAIKAT
Naperokerhoja 2-vuotiaille Aapakirkossa ja Koskenkylässä
Aapakirkko, Aapatie 6
Korkalovaaran kappeli, Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila, Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1
Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3
Seurakuntakoti, Rauhankatu 70
Sinetän kappeli, Kittiläntie 2177
Ilmoittautumiset 1.3. - 30.4.
LUKUKAUSIMAKSU 40€
Kävitpä sitten kerran tai
kolme kertaa viikossa!

LISÄTIETOJA:
Mira Uimaniemi
puh. 040 6538 415

Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI

Ylh.
Kampanisu valmiina uuniin.
Vas.
Kiira ja Riina Vanhatapio
leivontapuuhissa.
Alh.
Perheiden poppana valmistuu.
Kaikki saivat osallistua
poppanan tekoon.
Alh. vas.
Perheiden poppana valmiina.
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perheille puuhaa
KUVAT: KIRSI BRAKS

Lastenohjaajat Kirsi Braks,
Tarja Juopperi ja Martta
Hakkarainen osallistuivat
perhetapahtumaan.

KEVÄÄN 2019 PÄIVÄKERHOT

Haloo, puhelimessa
Katri Haapasaari.

Tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille.
Kerhot kokoontuvat kahdesta kolmeen kertaa viikossa
eri puolilla Rovaniemeä.
Päiväkerhot ovat kasteopetukseen pohjautuvaa
viriketoimintaa. Kerhoon voi osallistua kolme vuotta täyttävä
lapsi. Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä
toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen tietoja
ja taitoja kehittävää toimintaa; lauluja, leikkejä, askartelua
ja ulkoilua.
Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.
KERHOPAIKAT
Korkalovaaran kappeli, Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila, Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1
Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3
Seurakuntakoti, Rauhankatu 70
Sinetän kappeli, Kittiläntie 2177
LUKUKAUSIMAKSU 40€
Kävitpä kerran tai
kolme kertaa viikossa!

KIRKKOKOJU on avoinna lapsia ja perheitä
varten Korkalovaaran, Sinetän, Ounasrinteen,
Muurolan kappeleissa ja Aapakirkossa.
Lapsi voi valita kojusta itselleen puuhaa, piirustustarvikkeita, hauskoja tehtäviä ja värityskuvia tai
mukavia kirjoja. Kojua voivat käyttää messuun tai
johonkin tilaisuuteen osallistuvat lapset ja perheet.
Esilläolevaa ja ajankohtaisesta kirkollisesta teemasta kertovaa materiaalia voi ottaa mukaan kotiin tai
tuliaisiksi vaikkapa kummiperheeseen.
KirkkoKojulle voit poiketa aina,
arkena ja sunnuntaina.
Koju on lasten ja perheiden ikioma.
Kirjoja löytyy ja tehtävä oma.
Löydät monenmoista huvia
ja mukavia värityskuvia.
Kojun eväät on ihan Raamatusta,
myös se tärkein juttu: ”Mä tykkään susta!”
Jeesus rakastaa jokaista lasta,
pientä, suurta ja vauhdikasta

MERVI PURO

Kirkkokoju
palvelee lapsia
ja perheitä

LISÄTIETOJA
mira.uimaniemi@evl.fi
040-6538415

ILTAPERHEKERHO
keskiviikkoisin klo 17.30-19
Aapakirkko, Aapatie 6
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2
Avoin perhekerho on perheiden kohtaamispaikka,
missä voi vaihtaa ajatuksia samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa. Perhekerhossa leikitään, lauletaan,
askarrellaan sekä tarjotaan syötävää.
Kerho on maksuton eikä sinne tarvitse ilmoittautua.

Kaveripyynnön lähettää

Rovaniemen seurakunta

14 TAPAHTUMAT

6.3.2019 Pääsky

MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ | Taiwan

TUTUKSI |
Jaana Sarajärvi
diakoni

JOUNI HAGSTRÖM

PASI KOKKO

Työn vastapainoksi Lapin luonto on Jaanalle
henkireikä ja perhekin viihtyy luonnon
helmassa.

KALAJOELTA lähtöisin oleva Jaana Sara
järvi aloitti diakonin virassa Rovaniemen
seurakunnassa helmikuun alussa. Seurakunta
on työpaikkana tuttu jo pitemmältä ajalta, sillä
hän tuli sijaiseksi Yläkemijoen alueelle syyskuussa vuonna 2017.
– Olin elokuun lopussa valmistunut diakoniksi ja seuraavana päivänä pääsin jo töihin. Työ on
ollut mielenkiintoista.
Ennen Rovaniemelle muuttoa Jaana asui
perheineen Hailuodossa viitisen vuotta. Muiden
töiden lomassa kypsyi ajatus opinnoista vielä
aikuisiällä.
– Aloin miettiä, että pitäisi saada vielä joku
kunnon ammatti. Oulu oli vieressä, joten lähdin
Diakonia-ammattikorkeakouluun (DIAK)
avoimiin opintoihin yrittämään miltä opiskelu
maistuisi. Se tuntui hyvältä ja opinnot pääsivät
käyntiin. Oikean suunnan löysin ja oikeaan
ammattiin opiskelin.
Diakoniatyö tukee seurakuntalaisten elämää
monin tavoin.

”

Meille ei
tarvitse esittää
mitään.
– Diakonin työ on auttamistyötä. Autamme
lähimmäisiä, joilla menee huonosti ja joilla
on elämässä vaikeaa. Olen lähiö- ja perhetyön
diakonityöntekijä, joten asiakkaina on paljon
perheitä, mutta myös päihdeongelmaisia ja mielenterveysasiakkaita. Työ on lähinnä auttamista
vastaanotoilla ja kodeissa.
Diakonin työ on välillä henkisesti raskasta.
On vaikeita päiviä, mutta joukkoon mahtuu
hyviäkin hetkiä.
– Ihmisillä on paljon taloudellisia huolia, ja
rahaongelmat vaikuttavat usein myös mielenterveyteen, tuoden masennusta ja päihteidenkäyttöä.
Diakonin työssään Jaana haluaa tarjota ihmiselle henkistä apua ja tukea.
– Kohdatessamme ihmisiä he arvostavat meitä
diakoneja työntekijöinä. Pystymme antamaan
kokonaisvaltaista apua ja kohtaamaan asiakkaan
sellaisena kuin hän tulee. Meille ei tarvitse esittää mitään. Voi olla sellainen kuin on, kaikkine
ongelmineen.
Ennen Hailuodon aikaa Jaana perheineen asui
ensimmäisen kerran Rovaniemellä jo vuosina
1999-2007.
– Kaikki lapsemme, kolme tytärtä, ovat syntyneet Rovaniemellä.
Jaanan mielestä Rovaniemi on sopivan kokoinen kaupunki, josta löytyvät kaikki palvelut.
– Ja tästä on lyhyt matka Lappiin, jonka luonto ja eräkohteet ovat henkireikä perheellemme.
Lapset, mutta etenkin mieheni, tykkäävät liikkua
luonnossa. Metsästämme ja yritämme kalastaa.
Pilkkiminen on myös kivaa, silloin suuntaamme Olkkajärvelle tai Kemijoelle, Jaana Sarajärvi
sanoo.
Pasi Kokko

Joseph Chou ja May Tsai
kiittävät lämpimästä
vastaanotostaan
Rovaniemen seurakuntaa.

Taiwanilaiset Joseph Chou ja May Tsai Rovaniemellä:

”Ulkona on kylmää,
mutta sydämessänne
on lämpöä”
TAIWANILAINEN pastori Joseph Chou vietti alkuvuodesta ikimuistoisen kuukauden työntekijävaihdossa
Rovaniemen seurakunnassa. Napapiirille hän tuli Suomen
Lähetysseuran kautta.
– Ulkona on kylmää, mutta sisällä on lämmintä, erityisesti
sydämessänne on hyvin lämmintä, se on kuin palava liekki.
Voin tuntea ihmisistä huokuvan lämmön ja rakkautenne Jumalaa kohtaan sekä halunne tukea lähetystyötä auttaaksenne
alueita, jotka eivät vielä ole kristillisiä.
Rovaniemelle parisen viikkoa myöhemmin matkannut Josephin puoliso May Tsai iloitsee kokemastaan rakkaudesta.
– Melkein joka päivä jaan sitä mitä olen täällä kokemassa,
Jumalan rakkautta ja ihmisten osoittamaa rakkautta.
Joseph Chou kasvoi buddhalaisessa perheessä. Hänestä tuli
kristitty 22-vuotiaana.
– Minusta tuli kristitty ollessani yliopistossa. Valmistumisen jälkeen työskentelin IT-spesialistina 22 vuoden ajan,
viimeiset 18 vuotta pankkialalla. Vaikka työni ei liittynyt
kirkkoon, niin aina siitä alkaen kun minut kastettiin, kirkko
oli elämäni ja perheeni keskiössä.
– 38-vuotiaana kysyin Jumalalta, haluaisiko Hän minut
palvelijakseen. Siihen aikaan ajattelin, että olen fiksu ja
voimakas, olisin valmis menettämään kaiken palvellakseni
Jumalaa. Mutta Jumala ei avannut ovea, jotta palvelisin Häntä kokoaikaisesti. Kymmenen vuoden ajan kyselin Jumalalta
joka vuosi, olisiko tämä se vuosi, että voisin aloittaa palvella
Sinua täysiaikaisesti. Mutta en saanut Häneltä vastausta.
– 48-vuotiaana sanoin Jumalalle: Olen tulossa vanhaksi ja
heikoksi, pian ei ole mitään mitä voisin antaa sinulle. Nyt on
viimeinen kerta, kun pyydän saada palvella sinua täysiaikaisesti. Jos vastauksesi edelleen on EI, niin tyydyn siihen, enkä

pyydä enää uudestaan. Mutta ollessani 48-vuotias Jumala viimein avasi oven minulle. Lopetin työni IT-johtajana ja menin
seminaariin opiskelemaan teologiaa.

ROVANIEMEN seurakunnassa Joseph päivysti kirkossa
maanantaisin ja tiistaisin helmikuun aikana.
– Tapasin useita kansainvälisiä turisteja. He olivat tulleet
Kiinasta, Japanista, Ranskasta, Italiasta ja joistakin muista
maista.
Myös May Tsai oli ensimmäistä kertaa Suomessa.
– Opin tuntemaan muutamia suomalaisia lähetystyötekijöitä jo monia, monia vuosia sitten Taiwanilla ja opin heiltä, että
heidän rakkautensa tuli Jumalan rakkaudesta. He auttoivat
rakentamaan kirkkoa ja myös sairaaloita köyhiä ihmisiä
varten.
Kristittyjä on Taiwanilla vielä vähän.
– Koska Suomi on jo kristitty maa, melkein kaikki ihmiset
ovat syntymästään kristittyjä. Niinpä seurakunnissa jäseniä
on satoja ja tuhansia. Sitä on vaikea kuvitella Taiwanilla.
Siellä meillä on vapaus levittää evankeliumia ja halutessaan
ihminen voi kääntyä kristityiksi, mutta siellä kristittyjä on
vain seitsemän prosenttia 23 miljoonasta ihmisestä. Joten
Suomen kirkkoa voisi verrata vesimeloniin Taiwanin kirkon
ollessa maapähkinä, Joseph sanoo.
Joseph Chou ja May Tsai kiittävät vielä lämpimästä vastaanotosta Rovaniemellä ja Suomessa.
– Saakoon Jumala siunata Suomea ja siunata teitä ihmisiä
täällä. Te olette niin ihania, pidämme teistä, rukoilemme
teidän puolestanne ja maanne puolesta.
Ulla Miettunen
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Virsi elää

Konsertteja
Rovaniemen kirkossa
17.3. klo 18 Barokkitunnelmia.
Kamarikuoro AVE ja soitinyhtye Gaudium,
solisteina Wenhao Zhang ja Mika Pohjantähti.
Johtaa Anitta Ainali-Vuollo ja Maie Kuusik.
Bach-Händel Buxtehude Roman.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
19.3. klo 19 urkukonsertti, Jens Korndoerfer.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
http://www.jenskorndoerfer.com
31.3. klo 18 pianokonsertti, Risto Lauriala.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
2.4. klo 19 Lapin musiikkiopiston
oppilaskonsertti.
Vapaa pääsy.
3.4. klo 20 Arja Korisevan ja Minna
Lintukankaan konsertti ”Enkelin silmin”.
Liput 20 €.

SEURAKUNNAN yhteinen virsilaulu on erottamaton osa luterilaista
kansankirkkoamme. Yhdessä laulettu
virsi vahvistaa seurakuntaa monella
tavalla. Siinä koetaan sekä hengellistä
rakentumista, että musiikillista iloa.
Lähes jokainen kirkollinen toimitus
tai tilaisuus sisältää virren. Mutta
yhdessä laulamiseen on lukuisia
mahdollisuuksia seurakunnassamme.
Tässä esimerkkeinä tilaisuuksia, missä virsien laulaminen on huomattava:
Virrestä voimaa seurakuntakeskuksessa joka toinen keskiviikko
klo 13
13.3. Lauri Ahola, 27.3. Mauri
Miettunen, 10.4. Maie Kuusik, 24.4.
Sanna Peltola, 8.5. Päivi Hintikka

22.5. Joona Saraste
Aapakirkko joka toinen torstai
klo 18 7.3. 21.3. 4.4. jne. Ritva Elina
Pylväs ja Tiina Ronkainen
Helmikammarissa lauletaan
toivevirsiä erityisesti t orstaisin klo 12
hartaushetkessä.
Jouttikeron kappeli klo 18 virsi-ilta, 12.3. ja 7.5, Sanna Peltola
Auttin kappeli, kohti pääsiäistä
16.3. klo 18 Veikko Virtanen,
Topi Litendahl
Ounasrinne, klo 18 Kappeli-ilta,
21.3. ja 16.5. Päivi Hintikka

Muurolan kappeli, klo 18 virsi-ilta,
28.3.ja 23.5, Päivi Hintikka
Meltauksen kappeli klo 18 virsi-ilta,
27.3. ja 8.5. Sanna Peltola
Songan kylätalo klo 18, laskeudumme paastoon, 17.4. Sanna Peltola
Kannattaa myös tutustua erinomaiseen virsisivustoon www.virsikirja.fi.
Toimii sekä tietokoneella että älypuhelimella. Hakusanalla voi etsiä
virren helposti. Myös paljon taustatietoa virsistä.
Laulamisen iloa toivottaen
Mauri Miettunen

7.4. klo 18 Petri Laaksosen konsertti
”Toivo jäljelle jää”.
Liput 20 €.
8.4. klo 19 Kohti pääsiäistä – Lapin
musiikkiopiston konsertti, Julia Pihavainion
ja Minna Sallisen lauluoppilaat.
Vapaa pääsy.
14.4. klo 18 Club for Five -yhtyeen konsertti.
Pääsylippu, ennakkomyynti
www.clubforfive.fi/keikat
28.4. klo 18 Vocaliisat -kuoron
Nyt on kaikki täynnä valoa
– ortodoksien kirkkomusiikin konsertti.
Pääsylippu 20 €.
11.5. klo 16 Musiikkiopiston konsertti,
Arto Heikkilän piano- ja urkuoppilaat.
Vapaa pääsy.

Hartaasti odotetut
ortodoksiveisut soivat
Rovaniemen kirkossa huhtikuussa!
VOCALIISOJEN suurimman
osa-alueen kuoron ohjelmistosta
käsittää perinteinen ortodoksinen
kirkkomusiikki. Kuoronjohtaja
Anniina Kervinen on siirtänyt veisuja seka- ja mieskuoroasetelmasta
naiskuorolleen jo viiden vuoden

ajan. Transkriptiot ja sovitukset
on tehty kurinalaisesti rikkomatta
kanonisesti hyväksyttyjen veisujen
alkuperäistä sävelmuotoa. Kirkkolaulut on harjoitettu huomioimalla
musiikin teologinen sisältö.
Kuorolaiset ovat olleet mukana
vakavalla ja hartaalla kunnioituksella
musiikkitradition sisäistämisessä. Veisuista suurin osa on kerätty Suuren
Paaston ja kirkkovuoden jumalanpalvelusten kanonisesta sävelmistöstä.
Konsertissa kuljetaan Kristuksen
kärsimysmatkaa kohti riemullista
Ylösnousemusjuhlaa, Pääsiäistä.
Veisut ovat vaikuttaneet syvästi kuulijoiden mieliin.
Suomessa on ainutlaatuista kuulla
ortodoksista moniäänistä kirkkomusiikkia naiskuorolle sovitettuna.
Kuoronjohtajan rakkaus kirkkolauluun on antanut sysäyksen siirtää tätä
perinnettä Vocaliisoille.
Nyt on kaikki täynnä valoa –konsertti Rovaniemen kirkossa su 28.4
klo 18. Liput 20 €

ARJA KORISEVA
KONSERTOI ROVANIEMEN
KIRKOSSA 3.4. KLO 20
yhdessä pianisti Minna Lintukankaan kanssa. Konsertti on nimeltään
Lauluista Voimaa - Enkelin silmin ja
se kutsuu rauhoittumaan ja pysähtymään tunnelmallisten, voimaa antavien laulujen äärelle. Konsertti on
osa Arjan 30-V taiteilijajuhlan Lapin
kirkko-ja kappelikiertuetta.
Liput ovelta 25€ tuntia ennen konsertin alkua.
Ennakkovaraukset 040-879 7272.
Vain käteismaksu.

39. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitus Pasi Kokko
p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.fi | Jouni Hagström p. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.fi | Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström,
Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Elina Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi ja Maarit Simoska. | Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI |Ulkoasu ja taitto Kotimaa Oy | Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy |
Jakelu : Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Jakelureklamaatiot: www.jakelupalaute.fi/paasky | Tilaukset 25 euroa vuodessa | Painos 30 400 kpl.

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 10.4.2019 | Aineisto ma 25.3.2019.
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Syöpää sairastava Maria Luonuansuu:

”Yksinäisyys tapasi minutkin,
vaikka luulin että sitä ei tule”
Jos joku haluaa palvella, niin ottakaa kohteeksi sellainen, jonka tiedätte olevan yksin, Maria Luonuansuu rohkaisee.

Maria Luonuansuu, 82, teki pitkän päivätyön diakonissana kuunnellen ja auttaen
ihmisiä, jakaen heidän taakkaansa. Kahdeksan vuotta sitten Maria sairastui
syöpään. Nyt hänellä on kannettavanaan oma taakkansa, mutta kuorma kevenee,
kun usko antaa turvan ja ystävien lyhyetkin käynnit tai soitto ilahduttaa.
MARIA sai aikoinaan perustella ammatinvalintansa äidilleen.
- Haudoin asiaa pitkään ja kun olisi
pitänyt hakea sairaanhoitajakouluun, niin
sanoin äidille, että minä en lähde valtion
kouluun vaan haluan Diakonissalaitokselle.
Halusin valtakirjan mennä koteihin, joissa
odotetaan kävijää. Se oli pontimena hakea
opiskelemaan diakonissaksi. Sain ratkaisulleni siunauksen myös kotoani.
Kärsämäeltä syntyjään oleva Maria opiskeli
diakonissaksi Oulussa, valmistui vuonna
1966 ja lähti ensimmäiseen työtehtäväänsä
Etelä-Pohjanmaalle.
– Yhteensä kymmenisen vuotta vierähti
kolmessa seurakunnassa, Lehtimäellä, Alajärvellä ja Laihialla. Oli helppo työskennellä,
kun väki oli kristillisesti valistunutta. Kirkkoa
arvostettiin ja kirkon työntekijää erityisesti.
Työ oli kotisairaanhoitoa, ryhmien vetämistä
ja sielunhoitoa.
– Halusin muuttaa lähemmäs Posiolla asunutta siskoani. Minulle ehdotettiin paikkaa
Taivalkoskelle. Siellä olin töissä yli kahdeksan vuotta. Taivalkoski on aivan erikoinen
seutu murteineen, kauniine maisemineen ja
Päätalo-vaikutuksineen.
Vuonna 1983 Maria aloitti työnsä Rovaniemen seurakunnassa.
– Se oli hyvä siirto. Täällä oli hyvä aloittaa
isossa työyhteisössä. Piirini oli tässä kaupungin alueella.
Eläkkeelle Maria jäi vuonna 1997.
ELÄMÄ sai uuden käänteen kahdeksan

vuotta sitten, kun Maria sairastui syöpään.
– Ensimmäinen kasvain pystyttiin leikkaa-

maan. Se meni hyvin, enkä tarvinnut paljon
mitään lisähoitoja. Parin vuoden päästä tuli
toinen syöpä. Oli uusi leikkaus, mutta etäpesäkettä oli jo ehtinyt tulla, ja sitä nyt vielä
hoidetaan.
– Tämä sairaus ei parane, Maria toteaa.
– Lohtuna on, että Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistys järjestää sopeutumisvalmennuskursseja, joissa asiaa käsitellään. Kursseilla saa sekä sielun että ruumiin ravintoa,
opastusta ja kuntoutusta. Kurssit ovat toivoa
antavia. Siellä on aina asiantuntijoita, jotka
osaavat hoitaa meitä sairaita, ja meitä sairaitahan on paljon.
Maria on isolapsisesta perheestä ja hän
on toiminut monissa työyhteisöissä, joten
yksinäisyys on nyt uusi asia.
– Viime syksynä oli pitkä ja pimeä kaamos,
jolloin tuntui, että tästä ei tule mitään. En ole
ollut masennukseen taipuvainen enkä ”palanut loppuun”, mutta syksy tuntui vaikealta.
Onneksi oli ihmisiä, joille uskalsin soittaa,
että ”tulisitko käymään, eikä tarvitse tuoda
mitään, oma itsesi vaan, että jutellaan vähän”.
– Yksinäisyys tapasi ihan selvästi minutkin,
joka luulin, että ei sitä minulle tule. Olenhan
niin eläväinen ihminen ollut.
– Tiedän, että minulla on paljon vertaisihmisiä, jotka jäävät yksinään kotiin. Syöpäpoliklinikka on ainoa varma paikka, jossa
käydään ja sitten on kirjanpitoa hoitojen
välillä.
– Rohkaisen, että ottakaa puhelin käteen
ja soittakaa. Kaikilla löytyy joku ihminen. Tai
ottakaa vaikka yhteyttä sairaalasielunhoitajaan. Ei kannata jäädä itkemään kotiin. Olkaa
rohkeita.

”
Jonakin päivänä minun
on kuoltava, mutta
kaikkina muina päivinä
minä saan elää!”
Erään syöpäpotilaan ajatus.

– Eletään niin kauan kuin eletään. Kun
tulee lähtö, niin sitten lähdetään.

MARIALLE usko on luonnollinen asia ja
ollut elämässä alusta saakka ainoa turva.
– Minulla on paljon ystäviä, jotka rukoilevat minulle jaksamista ja jopa paranemista. Paraneminen on sitten siellä Luojan
suunnitelmissa. Tämä sairaushan ei koskaan
parane, mutta saattaa pysähtyä hetkeksi.
Lääkkeet ovat hyviä, mutta fysiikkani ei jaksa
aina kestää hoitoa, joten on pahoinvointia ja
kipujakin. Huonoja päiviä on, mutta sitten
on hyviäkin päiviä.
Mariasta tuntuu, et ihmisillä on paljon
enemmän menoja kuin ennen vanhaan.
Kuka ehtii vielä auttamaan?
– Jos joku haluaa palvella, niin ottakaa
kohteeksi joku sellainen, jonka tiedätte
olevan yksin. Käyntiin riittää puolikin tuntia,
se ilahduttaa.

– Yhtenä iltana kollegatyttönen pisti
minulle pullapitkon ovensuusta, vaikka oli jo
ilta ja työ jo loppunut. Se oli kuin Tiitus olisi
käynyt täällä Paavalia lohduttamassa.

MARIA ottaa taudin realistisesti, tietäen
mihin se päättyy.
– Olen kiitollinen vuosista, jotka sain
tehdä terveenä ja reippaana sekä kaikista
tapaamistani ihmisistä, joita on ollut paljon.
Vielä on 60 vuoden takaisia ystävyyssuhteita
ja kymmenkunta kurssikaveriani, jotka ovat
mukana tässä taistelussa.
– Silloin kun jaksan, voin keksiä jonkun
kyläpaikan, sellaisen jonne voin mennä
milloin tahansa.
Maria kertoo vielä soittaneensa kollegalleen, jonka mies sairastaa samalla tavalla
kuin Mariakin.
– Kollega sanoi, että sairauden myötä
vanhat tutut ovat kaikonneet. Yksi tuttu otti
yhteyttä ja kysyi vaimolta, mistä sairastuneen miehen kanssa voisi keskustella. Vaimo
sanoi, että aivan samoista asioista kuin kenen
tahansa kanssa ja että ei tarvitse pelätä,
osaako puhua ja tarvitseeko puhua koko ajan
sairaudesta. Voi puhua kaikesta mitä maa
päällään kantaa.
– Siis soittakaa ja puhukaa, rohkeasti vaan,
Maria Luonuansuu kannustaa.
Pasi Kokko
Lisätietoa:
www.pohjois-suomensyopayhdistys.fi
www.rovaniemenseurakunta.fi/yhteystiedot/
sairaalasielunhoitajat

