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Lasten ja nuorten
turvallisuuden hyväksi
Risti on
rakkauden
merkki
YKSI ihmisen elämän perustavanlaatuinen kysymys on:
Rakastaako kukaan minua?
Pääsiäisen tapahtumat
antavat tähän epävarmaan kysymykseen varman vastauksen:
Kyllä, Jumala rakastaa.
Jumala rakastaa sinua juuri
sellaisena kuin olet. Sinun ei
tarvitse tuntea häpeää, sillä
Hän loi sinut juuri tuollaiseksi syystä. Eikä Jumala tee
virheitä.
Sinä ja minä toimimme
kyllä itsekkäästi, välinpitämättömästi ja rakkaudettomasti,
eli teemme syntiä. Niin pahaa
asiaa et voi kuitenkaan tässä
elämässä tehdä, etteikö Jumala
sitä sinulle anteeksi antaisi –
Jeesus varmisti sen, kun hän
kuoli ristillä puolestasi. Sinut
on vapautettu syyllisyydestä,
elämään ja rakastamaan.
Ennen pääsiäistä kuljemme
Jeesuksen jalanjäljissä kohti
ristiä. Kun näemme ristin,
helposti ajattelemme kuolemaa. Risti ei kuitenkaan
muistuta meitä kuolemasta
vaan ikuisesta elämästä. Se
muistuttaa meitä Jumalan
suunnattomasta rakkaudesta,
joka on kuolemaa suurempi.
1. kirjeessä korinttilaisillekin
todetaan: ”Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.”
Risti on muistutus, että
Jumala rakastaa sinua niin,
että sattuu. Että Hän oli valmis
kulkemaan läpi helvetin sinun
vuoksesi. Ja että Hän kulkee
kanssasi, tänäänkin.
Milla Purosalo-Vandenbroucke
oppilaitostyön pastori

VIIME aikojen uutiset lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä,
raiskauksista sekä netissä toimivasta
julmasta pedofiilien verkostosta ovat
shokeeranneet meidät. Ne ovat järkyttäneet turvallisuudentunnettamme ja
luottamusta toinen toisiimme. Kuvitelmat turvallisesta lintukodosta ovat
viimeistään nyt hajonneet. Esiin tulleet
tapahtumat ovat synnyttäneet myös
vihaa rikoksia tehneitä kohtaan.
Lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskaamiset ovat tappamista,
joilla tuhotaan lapsen ja nuoren henkistä
minuutta, itsetuntoa ja ihmisarvoa. Jeesuskin varoitti hirmuisen ankarilla sanoilla
lapsen elämän tuhoamisesta: ”Joka viettelee yhdenkin näistä pienistä, hänelle olisi
parempi sijoittaa kaulaan myllynkivi ja
upottaa meren syvyyksiin.” (Matt 18).
KIRKKOHALLITUS on hyväksynyt
marraskuussa 2018 asiakirjan Turvallinen seurakunta ohjaamaan seurakuntien
moni-ilmeistä toimintaa turvallisuusnäkökohtia painottaen. Lähes satasivuisessa asiakirjassa turvallisuus nähdään
laaja-alaisesti.
Asiakirjassa turvallisuudella tarkoitetaan
kokonaisvaltaista kokemusta vaarojen ja
uhkien poissaolosta. Kirkon ja seurakuntien tulee olla ihmisille turvallisia kaikilla
tasoilla: fyysisellä, henkisellä, hengellisellä,
sosiaalisella, emotionaalisella ja seksuaalisella tasolla. Seurakunnan toiminnan
lähtökohtana on huolehtia toimintaan
osallistuvien seurakuntalaisten, vapaaehtoisten ja työntekijöiden turvallisuudesta
kaikissa tilanteissa.
TURVALLINEN seurakunta -asiakirja
tarjoaa toimintamalleja tilanteisiin, joissa täytyy uskaltaa ja osata toimia. Konkreettiset, hyvin käytännölliset näkökulmat auttavat seurakuntia miettimään
niiden omiin tilanteisiin turvallisuuskäytäntöjä ja toimintamalleja lähtien riskien arvioinnista. Asiakirjassa annetaan
myös konkreettisia ohjeita seksuaalisen

”

Sanoma kuolleiden ylösnousemuksesta on
yritys sanoittaa
sanoittamatonta.
turvallisuuden takaamiseksi sekä siihen,
kuinka toimitaan seksuaaliseen häirintään liittyvissä epäilyissä.
Viime aikojen tapahtumien perusteella
kaikissa seurakunnissa, myös Rovaniemellä, on tarpeen käydä lävitse ja päivittää
turvallisuuskäytäntöjä Turvallinen seurakunta –asiakirjan avulla.

HIIPPAKUNTAMME piispa Jukka Keskitalo muistuttaa blogissaan sanomalehti Kalevassa, että ”lasten ja nuorten
turvallisuus on koko yhteiskunnan
asia. Kaikkien toimijoiden pitää peilata
toimintaansa meille tärkeitä arvoja vasten – oli sitten kysymys seurakunnasta,
urheiluseurasta tai harrastuspiireistä.”
Toimijatahojen, kuntien, seurakuntien,
harrastusjärjestöjen, urheiluseurojen jne.
on panostettava aiempaa suurempaan
herkkyyteen ja valppauteen nähdä, kuulla
ja seurata lasten ja nuorten tilanteita,
tunnelmia ja kuulumisia. Kaikkien on toimittava ennaltaehkäisevästi kiusaamisen,
seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön
estämiseksi. Jos sellaisia tulee ilmi, niihin
on puututtava nopeasti ja lujalla otteella.
Toiminnan ja hallinnon rakenteet tulee

VIIKON SANA |

myös tarkastaa ja tarvittaessa muuttaa,
etteivät ne sisällä riskejä lasten ja nuorten
seksuaaliselle turvallisuudelle.

IKÄVIEN uutisten virrassa emme saa
turtua. Tarvitaan yhteistä työtä, hyvien
käytänteiden jakamista ennaltaehkäisevänä työnä lasten ja nuorten turvallisuuden eteen. Kirkon asiakirjasta voivat
hyötyä myös muut toimijat. Asiakirja
löytyy verkosta pdf-dokumenttina hakusanalla ”turvallinen seurakunta”.

Pääsiäinen vastaa
ikiaikaiseen kaipuuseen
REILUN viikon päästä on kristikunnan
suurin juhla, pääsiäinen. Se kuuluttaa
kaksinkertaista ilosanomaa: synnit
annetaan anteeksi ja kuolevaisille on
luvassa kuoleman kautta parempaa.
Pääsiäinen vastaa inhimillisen olemassaolon ikiaikaiseen kaipuuseen löytää mielekkyys ja tarkoitus elämän ja kuoleman
arvoituksille. Kautta historian ihmissydämet ovat etsineet päämäärää.
Nyt meille jälleen kerran kuulutetaan:
”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän
antoi.” (Ortodoksinen pääsiäistropari)
Sanoma kuolleiden ylösnousemuksesta,
josta emme viime kädessä mitään tiedä, on
yritys sanoittaa sanoittamatonta.
Elämä ja kuolema ovat pääsiäissanoman
kirkkaassa välähdyksessä jotain paljon
enemmän, suurempaa ja valtavampaa kuin
mitä pääsiäisen tapahtumista ilosanomana
on kirjoitettu tai mitä pääsiäisestä kaikkiaan ymmärrämme.
Vanha kirkkorukous sanoittaa toivon
kuolon uneen nukkuville: ”Jumala, Sinä
kätket elämämme kuoleman salaisuuteen,
korottaaksesi sen taas valoon puhtaana ja
uudistuneena.”
Rauhan, levon ja toivon pääsiäistä
kaikille.

Pääsiäisen Pääsky
saapui seuraksesi!

Olet ainoa turvani

Rukous

Sinä, Jumala, olet ainoa turvani.
Miksi olet hylännyt minut?
Miksi minun täytyy kulkea surusta
synkkänä,
kärsiä vihollisen sortoa?
Lähetä valosi ja totuutesi! Ne johdattakoot minua,
ne viekööt minut pyhälle vuorellesi,
sinun asuntoihisi.
Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen,
sinun eteesi, Jumala, minun iloni!
Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittaen,
Jumala, minun Jumalani!
Miksi olet masentunut, sieluni,
miksi olet niin levoton?
Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.
Ps. 43: 2–5

Jumala, taivaallinen Isämme.
Opetuslasten tavoin
me olemme hitaat käsittämään,
miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla.
Auta meitä ymmärtämään,
että hän kärsi meidän syntiemme tähden
ja että meillä on nyt avoin tie
sinun yhteyteesi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen

PÄÄSIÄINEN on kristityille

vuoden tärkein juhla. Valmistaudumme siihen monin tavoin.
Lehdestä löydät kattavasti
tietoa pääsiäisen kirkkohetkistä, joihin olet lämpimästi
tervetullut mukaan. Koskettaako
sinua eniten pääsiäiskonsertti, hiljainen
rukoushetki tai pääsiäisyön messu?
Pääsiäisvaellukselle vapaaehtoisena
osallistuva Erkki Jääskeläinen kertoo, mitä
pääsiäinen hänelle merkitsee. Tutustumme
myös ikäihmisten kyläpaikkaan Helmikammariin, joka jo kymmenen vuoden
ajan on toiminut seurakuntalaisten yhteisenä olohuoneena.
Antoisia lukuhetkiä Pääskyn parissa!
Terveisin Pääskyn toimitus
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Kirkko hiilineutraaliksi
vuoteen 2030
mennessä
Haudan hoito ei ole pakollista, mutta seurakunnan hautainhoitorahasto tarjoaa palvelua sitä tarvitsevalle, kertoo
hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli.

Oikea hetki laittaa hoitosopimus kuntoon

Hoidettu hauta takaa
huolettoman kesän
VIELÄ on aikaa kesään, mutta nyt on
hyvä hetki miettiä omaisen haudan
hoitoa.
– Kun tähän aikaan ottaa yhteyttä,
niin sopimukset saadaan voimaan
hoitokauden alkuun mennessä, sanoo
Rovaniemen seurakunnan hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli.
Kirkkolaissa haudanhoitovelvoitteesta määrätään, että ”haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti
hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija.”
– On tärkeää, että ihmiset huolehtivat
haudan hoidosta. Pakollista hoito ei ole,
mutta seurakunnan hautainhoitorahasto tarjoaa palvelua sitä tarvitsevalle.
Miia Ylipullilta kysytään toisinaan,

Mitä maksaa?
Esimerkki hoitosopimuksen
hinnasta: yksi hoitokausi, yhden
hautapaikan sisältävä hauta
yhtenäisellä nurmialueella, kaksi
kukkaa = 75 €.
Hoitosopimuksen hinta
määräytyy seuraavien kriteerien
mukaan:
• arkku- vai uurnahauta
• haudan hautapaikkojen
lukumäärä
• haudan pinta (nurmi,
metsänpohja, reunakivet)
• kukkien määrä
• montako hoitokautta (yksi,
viisi, vai kymmenen)
Hautainhoitorahaston
lisäpalveluja ovat esimerkiksi
muistomerkin oikaisu 60 €/tunti
(näitä voidaan toteuttaa vasta
juhannuksen jälkeen),
syyskanerva 12 €, kynttilä
jouluksi tai pyhäinpäiväksi 12 €.
Hinnastot ovat nähtävissä
seurakunnan internet-sivuilla.

onko hoidetulla haudalla oltava kukkia.
– Ei. Hoidetun haudan merkki eivät
ole kukat, vaan se, että hauta on siisti,
rikkakasvit eivät rehota ja muistomerkki on suorassa.
– Mikäli omaiset asuvat esimerkiksi
eri paikkakunnalla, eivätkä halua istuttaa haudalle kukkia ja tehdä hoitosopimusta, niin kukkapesä voidaan poistaa
ja hauta on siistimpi.
– Jos muistomerkki on vaarallisesti
kallistunut tai jopa kaatunut, on se yksi
hoitamattoman haudan kriteereistä.
Muistomerkin voi joko oikaista itse,
tai oikaisun voi tilata muistomerkkejä
toimittavista liikkeistä tai hautainhoitorahastolta.

HAUTAOIKEUDEN haltija voi tehdä
haudan hoidosta sopimuksen hautainhoitorahaston kanssa, hauta- ja
puistotoimistossa.
Asiakkaita palvelevat toimistossa
toimistosihteerit sekä hautausmailla
hautausmaanhoitajat. Hautausmaalla hoitovastuu jaetaan alueittain
kausityöntekijöinä työskenteleville
puutarha-alan ammattilaisille. Avuksi
palkataan noin 50 kesätyöntekijää.
Haudanhoitoon on aina liitettävä kukat. Kukkavaihtoehtoja ovat verenpisara

tai ruusubegonia, josta värivaihtoehdot
ovat punainen, oranssi tai vaaleanpunainen.
– Sopimukseen kuuluu, ettei haudanhaltija voi muuttaa sopimusta kesken
hoitokauden esimerkiksi lisäämällä itse
kukkia tai lannoitusta. Silloin emme
voi enää vastata hoidon laadusta, Miia
Ylipulli sanoo.
Hautainhoitorahastolla on hoidossa
noin 2500 hautaa. Pitkäaikaishoitojen
(esim. 5 tai 10 vuotta) päättymisestä
ilmoitetaan kirjeitse aina edellisen hoitosopimuksen allekirjoittaneelle, mikäli
yhteystiedot ovat ajan tasalla. Yhteystietojen muutoksista on helpointa viestiä
sähköpostitse hauta- ja puistotoimistoon.
Tänä vuonna hoitosopimusta koskevia kirjeitä ja tarjouksia on lähtenyt
yhteensä yli 1500.
Hautainhoitorahaston hautojen
hoidoista koituvat kustannukset on
katettava kokonaisuudessaan asiakkailta perittävillä maksuilla, eikä niihin saa
käyttää seurakunnan verotuloja.
Pasi Kokko
Lisätietoja:
Hauta- ja puistotoimisto
roisrk.hautaus-puisto@evl.fi
016 335 5213
Rauhankatu 70

Kysy hautojen
hoidosta
Radio RovaDeissä puhutaan
hautojen hoidosta sunnuntaina 5.
toukokuuta klo 9.55-12.
Voit lähettää kysymyksesi
sähköpostitse radiorovadei@evl.
fi 24. huhtikuuta mennessä.
Radiossa kysymykset käsitellään
nimettöminä.
Studiossa kysymyksiin on
vastaamassa Rovaniemen
seurakunnan hautaustoimen
päällikkö Miia Ylipulli.

SUOMEN evankelis-luterilainen kirkko
tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030
mennessä. Kirkkohallituksen täysistunto
hyväksyi kirkon energia- ja ilmastostrategian ”Hiilineutraali kirkko 2030”
kokouksessaan.
Kirkon toiminnassa ilmastopäästöjä tulee
asiantuntijatyöryhmän arvion mukaan eniten
kiinteistöjen lämmittämisestä ja sähkönkulutuksesta, mutta myös liikkumisesta ja hankinnoista. Tavoitteena on leikata hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia nykytasosta sekä kiinteistöjen
että toiminnan osalta. Loput 20 prosenttia eli
ilmastopäästöt, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää vähentää muilla keinoilla,
pyritään kompensoimaan. Kompensointi
tapahtuu esimerkiksi kiinnittämällä huomiota
seurakuntien omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon.
Energia- ja ilmastostrategiassa asetetut
tavoitteet koskevat sekä koko kirkkoa että
jokaista seurakuntaa.
– Ilmastotalkoisiin kutsutaan mukaan kaikki
seurakunnat, sillä käytännössä kirkon hiilineutraalius toteutetaan paikallisseurakunnissa
talouskohtaisesti. Kirkkohallituksen tehtävänä
on auttaa seurakuntia luomalla toimintamalleja sekä tarjoamalla neuvontaa ja tukea, kertoo
ilmastostrategiatyöryhmän sihteerinä toiminut
johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta.

Perinteet ja kummien
saaminen tärkeimpiä
syitä lapsen kastamiseen
PERHEEN perinteiden jatkaminen ja
kummien saaminen lapselle ovat tärkeimpiä syitä kastaa lapsi luterilaisen kirkon
jäseneksi. Neljä viidestä piti perinnesyitä
ja halua saada lapselle kummi tärkeimpinä
tekijöinä oman lapsen kastamiselle. Erityisesti naisvastaajat korostivat perinnesyitä
ja kummiutta tärkeänä kastepäätökseen
vaikuttavina tekijöinä.
Tulokset kävivät ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi
1 029 alle kouluikäisen lapsen vanhempaa.
Kolmen neljästä (74 %) lapsi oli kastettu
luterilaiseen kirkkoon, viidenneksen lasta ei
ollut kastettu (22 %). Luterilaiseen kirkkoon
vastaajista kuului 65 prosenttia.
Tutkimus osoitti myös, että päätös lapsen
kastamisesta tehdään varsin varhaisessa vaiheessa. Useampi kuin kaksi viidestä vastaajasta
oli päättänyt ensimmäisen lapsensa kasteesta
jo ennen parisuhteen muodostamista. Vain
yksi kymmenestä vastaajasta teki päätöksen
kasteesta lapsen syntymän jälkeen.
Vuonna 2017 syntyneistä lapsista kastettiin
67 prosenttia. Kastettujen osuus on laskenut
voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2000 lapsista kastettiin vielä lähes 90 prosenttia.
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HENKILÖ | Petri Laaksonen
HEIKKI JUNTTI

JOUNI HAGSTRÖM

Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

Ilta yksinäisyydestä
YKSINÄISYYS koskettaa meitä kaikkia
monin tavoin. Se ei katso ikää, sukupuolta tai
yhteiskuntaluokkaa. Yksinäisyys voi yllättää kenet tahansa. Juho Saaren toimittaman
Yksinäisten Suomi – teoksen (2016 Gaudeamus) mukaan joka viides suomalainen kokee
yksinäisyyttä joskus ja joka kymmenes usein.
Joka kahdeskymmenes on jatkuvasti yksin.
Eniten yksinäisyyttä koetaan nuoruudessa ja
vanhana.
Yksinäisyyttä käsitellään eri näkökulmista
Ounasrinteen kappelissa 11.4. klo 18 ja Sinetän kappelissa 12.6. klo 18.
Illoissa kuullaan blogipuheita yksinäisyyden eri näkökulmista: Nuoren yksinäisyydestä
puhuu Eetu Lohela, naisen yksinäisyydestä
diakoni Riitta Nurmimäki, miehen yksinäisyydestä eräkirjailija Juhani Valli ja ikäihmisen
näkökulmasta eläkkeellä oleva opettaja Tellervo
Koho.
Illassa on vahvasti mukana myös musiikkia
ja runoja, joista vastaavat keramiikkataiteilija Vuokko Mänty, laulava eläkeläinen Sulo
Kangas, kanttori Sanna Peltola ja diakoni
Marja-Leena Kivilompolo. Illan muissa ohjelmissa ovat mukana erityisnuorisotyönohjaaja
Jenni Rautio, sairaalapastori Sanna Kerola,
johtava diakoni Markku Kukkonen ja Sinetän
kappelissa myös diakonissa Kirsti Vuolo. Illan
päätteeksi on hartaus ja yhteinen maksuton
iltapala.

”
Pääsiäinen muuttaa kuoleman.
Se ei ole enää viimeinen
vihollinen, vaan lempeä ovi,
jonka kautta astumme
toisenlaiseen elämään.
Kari Kuula Kirkko ja koti -lehdessä

Lapin keväästä nauttiva Petri Laaksonen oli konsertoimassa Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 7. huhtikuuta.

Satojen laulujen isä hiljentyy salaisuuden äärelle:

”Pääsiäinen antaa
kaiken keskellä toivoa”
PETRI LAAKSONEN, 56, on tuottelias ja monipuolinen
laulaja, lauluntekijä ja säveltäjä. Hänet muistetaan esimerkiksi euroviisuhiteistään Sata salamaa ja Eläköön elämä tai
ikivihreästä laulustaan Täällä Pohjantähden alla. Joulun
suuri salaisuus -laulu on myös Laaksosen käsialaa, mutta
kristityillä on edessään jouluakin suurempi juhla: pääsiäinen.
– Pääsiäinen pitää sisällään koko kristinuskon salaisuuden ja on siinä mielessä äärimmäisen merkittävä. Hiljennyn
tämän mysteerin äärelle, Laaksonen sanoo.
– Pääsiäisen keskeinen sanoma on, että yksi on uhrautunut
toisten puolesta. Kaikki ei ole vain näkyvässä ja aineellisessa, vaan on meitä selittämättömästi suurempaa, joka antaa
toivoa.
– Kun itse kukin täällä elämme ja tallustamme murheiden,
vaikeuksien ja sairauksiemme kanssa, niin on vähintäänkin
vallankumouksellinen uutinen, että pääsiäisen takia kaiken
keskellä on toivoa.
Petri Laaksonen muistaa vielä hyvin lapsuutensa pääsiäisiä.
– Kävimme kiirastorstain kirkossa. Pitkäperjantaina ei
saanut mennä ulos kauheasti ”riekkumaan”, eikä edes
kyläilemään. Pyrittiin rauhoittumaan kiirastorstaina ja pitkäperjantaina. Tilanne muuttui, kun pääsiäisaamu ja -riemu
koittivat.
– On arvokasta, että kaikella on aikansa, niin ilolla kuin
murheellakin. Näitä suuria kysymyksiä on mielenkiintoista
miettiä elämän ja kuoleman kannalta.
Vielä nykyisinkin Laaksonen haluaa kiirastorstaina ehtoolliskirkkoon, mahdollisesti pitkäperjantainakin.
– Ensimmäinen ja toinen pääsiäispäivä menevät minulla
enemmän seurustelun merkeissä. Tänä vuonna olen menossa
kylään ystäväperheen luo Turkuun.
KAIKELLA on aikansa, niin ilolla kuin murheellakin.

Petri Laaksonen koki elämässään suuria menetyksiä, kun
hänen äitinsä kuoli rintasyöpään vuonna 2012 ja vain yhdeksän kuukautta myöhemmin menehtyi Mika-veli.
– Se oli pysäyttävä ja tyhjentävä ajanjakso. Lyhyessä ajassa
olivat poissa perusasiat, joihin olin viitisenkymmentä vuotta
tuudittautunut ja tottunut. Vaikka rakkaat ihmiset ovat
poissa, niin rakkaus on vain lisääntynyt. Olen kiitollinen siitä,
mitä näiden rakkaiden läheisten kautta olen elämääni saanut.
Poismenneet elävät minulle edelleen.
– Ajattelin niin, että läheisteni on nyt hyvä olla. He ovat
saaneet rauhan ja päässeet kotiin.
– Toivon, että myös lauluni voivat välittää toivon sanomaa
sekä uskoa ja rohkeutta elää. Itsekin koen saavani lohdutusta
ja iloa, kun laulujani laulan.

TÄNÄKIN keväänä Petri Laaksonen on kiertänyt Lapin
tuntureita ja konsertoinut tunturikappeleissa. Samalla hän
huolehtii hyvinvoinnistaan hiihtoladulla.
– Pääsen taas sivakoimaan ja ottamaan miehestä mittaa
sekä nauttimaan kauniista maisemista.
Aivan Helsingin keskustassa asuva Laaksonen viihtyy
luonnon äärellä.
– Lapissa on tilaa, avaruutta ja luonnonrauhaa. Se antaa
voimaa. Ensimmäisen kerran pääsin Lappiin 19-vuotiaana
ylioppilaana. Lähdimme Kiilopäältä tallustelemaan elokuun
loppupuolella. Mieleeni jäi vahvana elämyksenä, että tänne
haluan uudestaan.
Kokenut laulaja-lauluntekijä saa luonnosta inspiraatiota
myös sävellystyöhönsä.
– Ihminen on luonnontuote ja siten osa luontoa. Tähän aikaan vuodesta päivällä on jo pituutta ja kevättäkin on ilmassa.
Pääsiäisenä on aikaa mietiskellä elämää, sen suuria kysymyksiä, sekä myös levätä, Petri Laaksonen sanoo.
Pasi Kokko
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Seurakunnan talous
kehittyi ennakoitua paremmin
JOUNI HAGSTRÖM

Rovaniemen seurakunnan talous kehittyi viime vuonna
hieman ennakoitua paremmin. Viime vuoden ylijäämäksi
kirjataan runsaat 253.000 euroa. Syksyllä 2017 laaditussa
talousarviossa ennakoitiin ylijäämän olevan noin 170.000
euroa. Vuoden 2017 alijäämä oli runsaat 102.000 euroa.

TOIMINTATUOTTOJEN ja toimintakulujen erotusta kuvaava toimintakate parani reilulla 360.000 eurolla,
-8.439 miljoonaan euroon -8.802
miljoonasta eurosta. Myös talousarvioon verrattuna toimintakate parantui
2,4 prosentilla.
TOIMINTAKATTEEN parannuksen
taustalla on ennen muuta toiminta-

JOUNI HAGSTRÖM

KIRKOLLISVEROJA eli ansioja pääomatuloveroja kertyi 1,3 %
enemmän kuin vuonna 2017. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä oli
runsaat 9 miljoonaa (noin 8,9 miljoonaa euroa vuonna 2017). Vuosi 2018
oli ensimmäinen, kun kirkolle ei enää
yhteisöverotuloja tilitetty. Seurakunnat ovat saaneet vuodesta 2016 lähtien
valtionrahoitusta yhteisövero-osuuden
sijaan. Valtionrahoitusta seurakunnille maksetaan yhteiskunnallisten asioiden (mm. hautatoimi, kulttuuriperintö
ja väestökirjanpito) hoitamisesta.
Vuonna 2018 Rovaniemen seurakunnan saama valtionrahoituksen osuus
oli 1.210 miljoonaa (1.206 miljoonaa
euroa vuonna 2017).
SEURAKUNNAN talouden tasapainoa parhaiten kuvaava tunnusluku
on vuosikate ja sen määrä oli 890.000
euroa (413.000 euroa vuonna 2017).
Vuosikate parani 115 % edellisvuodesta. Vuosikate kattoi 136 % poistoista
(77 %) sekä 262% (36 % vuonna 2017)
investoinneista.

NYT |

Koristellaan
yhdessä
Pääsiäispuu!
Rovaniemen seurakunnan talouden tasapainoa parhaiten kuvaava tunnusluku on
vuosikate ja sen määrä oli 890.000 euroa.
kulujen 3,5 %:n lasku. Talousarvioon
verrattuna toimintakulut kuitenkin
hivenen ylittyivät. Toimintakulut
vuonna 2018 olivat 10.251 miljoonaa
euroa (10.619 miljoonaa euroa vuonna
2017).

HENKILÖSTÖMENOT vuonna 2018
olivat 2,8 % edellisvuotta pienemmät
eli runsaat kuusi miljoonaa euroa.
Lasku johtui sosiaaliturva- ja eläkemaksuprosenttien pienenemisestä.
Palvelujen ostoihin käytettiin runsaat
kaksi miljoonaa euroa.

INVESTOINTIMENOT olivat lähes
490.000 euroa. Investoinneista huomattavin oli Viirin hautausmaan konesuojan
ja sosiaalitilan rakentaminen. Hankkeen
osuus vuoden 2018 investoinneista oli
runsaat 163.000 euroa.
HAUTAINHOITORAHASTON

tulos oli lähes 40.000 euroa ylijäämäinen. Tuloksen kasvuun vaikuttaa
ennakoitua suuremmat korkotuotot
asuntorahastosijoituksesta. Hoidettuja
hautoja oli kaikkiaan 2321 (2470).

KAIKENIKÄISET kaupunkilaiset toivotetaan tervetulleiksi osallistumaan Pääsiäispuu-tempaukseen Rovaniemellä. Yhteisöllisen projektin tarkoituksena on somistaa puu
yhdessä maalatuilla ja koristeluilla pääsiäismunilla. Näyttävä tempaus tuo väriä katukuvaan ja juhlistaa pääsiäistä. Kuka tahansa
on tervetullut osallistumaan näyttävän puun
koristelemiseen yhteiseksi iloksi!
Pääsiäismunat ripustetaan Kauppatoria
reunustavaan puuhun tai puihin (riippuen
munien määrästä) 15. huhtikuuta. Pääsiäispuu
on nähtävillä täydessä väriloistossaan kahden
viikon ajan. Tempauksen jälkeen munat laitetaan säästöön tulevien vuosien varalle.
Kuka tahansa voi halutessaan maalata
munia kotonaan, työpaikoilla tai harrastuspiireissä käydä ripustamassa ne puuhun joko
yhteisissä ripustustalkoissa tai itsenäisesti.

Näin voit osallistua:

Kevättalven aamu
itkee räntää harmauteen
kostea koleus kulkee mukanani
vanhaan kirkkoon
hämärään ja hiljaiseen
Kirkossa istuu vain muutama
ihminen
silti täynnä on
kirkko varjoinen
Peittyy pyhin
mustalla kankaalla
synkkyys ja syyllisyys
on kaikkialla
Surusta herää herkkä laulu
ja kohoaa
katsoo Kristusta
Aino Aatsinki-Rannanpää

Via dolorosa
Hiljaisen viikon
sanoman kuulet.
Via dolorosa - se tie
kärsivän kulkijan
Golgatan kummulle vie.
Ääneti ristiä kantaa
viaton, tahraton mies.
”Se tie vie viimein taivaaseen,
mutta tie se on tuskien.”
Maailman synnit harteita painaa,
pilkkaajat vierellä vaivaa.
Via dolorosa
kärsimysuhrin ristille johtaa.
Aurinko sammuu –
vaan ylhäältä aukenee tie,
josta nyt kaikille
taivainen rakkaus hohtaa.
”Hän kuoli kaiken täyttäen,
mutta tie oli tuskien.”
Keskellä ajan Jumalan lapset
ristin painoa kantaa,
kaitaista tietä kulkee.
Via dolorosa, tuskien tie.
Kerran sen päässä
vaivat on poissa,
elävä tie
siunatun kulkijan taivaaseen vie.
Nanni Törrö

1. Pistä munaan ripustuskoukku
2. Tee narusta (puuvillalanka/villalanka)
ripustin ja kiinnittäkää se ripustuskoukkuun. Jos maalaat useampia munia, tee
munista noin 1,5-2 metrin munaletkoja
ripustamisen helpottamiseksi.
3. Munan voi maalata näppärästi vaikka
grillitikun nokassa. Maaleina kannattaa
käyttää esim.
akryylimaaleja, pullovärejä tai muita
hyvin sään kestäviä maaleja.
4. Tule ripustamaan pääsiäismunasi yhteisiin ripustustalkoisiin Kauppatorille
15.4. klo 10 tai käy ripustamassa ne
silloin kun sinulle parhaiten sopii.

YHTEISET purkutalkoot järjestetään maanantaina 29.4. klo 10.
PÄÄSIÄISPUU-TEMPAUKSESSA

ovat mukana mm. Rovaniemen kaupungin
kulttuuripalvelut, Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, Rovaniemen
kaupungin nuorisopalvelut, Rovaniemen
kaupunginkirjasto, Rovaniemen seurakunta,
Neuvokas ja Kauppatorin asukastupa.
Idea munilla koristellulle puulle on saatu
Tampereen Oma Tesoma -kaupunginosahankkeesta.
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Helmikammari
10 vuotta

Helmikammarin virsipiireissä lauletaan yhdessä ja tutustutaan virsiin. Pöydän päässä istuva toiminnanohjaaja Riitta Nurmimäki kertoo, että suosituimpia ovat viikkohartaudet ja yhteiset
lauluhetket.

Ikäihmisten yhteiseen
olohuoneeseen on helppo tulla
HELMIKAMMARIN kotoisa kyläpaikka
on jo kymmenen vuoden ajan palvellut
kohtaamisen ja keskinäisen jakamisen
paikkana keskellä kaupunkia. Rovaniemen
torilta on helppo poiketa viihtyisiin tiloihin
ja virren veisuu kaikuu sisäänkäynnille asti.
Vs. toiminnanohjaaja, diakoni Riitta Nurmimäki pitää työstään.
– Asiakkaat ovat ikäihmisiä. Kävijöille on
kertynyt moninaista elämänkokemusta täällä
jaettavaksi. He osaavat myös nauttia ikäihmisenä olemisesta. Täällä voi tavata toisia
sekä osallistua toimintaan omien voimiensa
mukaan.

Helmikammari
• Aloitti 2009.
• Monipuolista ohjelmaa ja
yhdessäoloa ikäihmisille
• Toiminnasta vastaa Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyö
• Avoinna maanantaista torstaihin klo
10-14
• Toimii osoitteessa Pohjolankatu 4,
Torin reunalla

MONIPUOLISESTA viikko-ohjelmasta

löytyy jokaiselle jotakin. Esimerkiksi maanantaisin on liikuntaa, käsitöitä ja yhteislauluja sekä raamattupiiriä tai hengellistä
keskustelupiiriä. Tiistaihin mahtuu myös
raamattu-, kirjallisuus- tai virsipiirejä.
– Toisessa piirissä lauletaan virsikirjaa
alusta loppuun ja toisessa tutustutaan viikon
virsiin.
– Muistelupiiriin tulee maakuntamuseosta henkilö vetämään keskustelua vaikkapa

siitä, miten jotakin työvälinettä on käytetty
aikoinaan, mistä jotkut sanat tulevat tai mitä
evakkomatkalla on tapahtunut.
– Keskiviikkoisin on bingoa tai pelataan
lautapelejä. Englannin opetuksessa on sekä
alkeis- että jatkoryhmät.
– Torstaisin meillä on viikkohartaus. Rukouspalvelu on noin kerran kuukaudessa.
– Kävijät esittävät toiveita ohjelmaksi ja toi-

minnanohjaajan tehtävänä on löytää vetäjät
tarvittaessa. Ryhmät pyörivät täysin vapaaehtoisin voimin.
– Yhdessä tilaisuudessa kävijöitä on 5-35
henkilöä, päivästä riippuen. Suosituimpia
ovat viikkohartaudet ja yhteislauluhetket.
Usein käydään aluksi näissä tilaisuuksissa
ja sitten tullaan muihinkin, kun paikka ja
toiminta tulevat tutuksi.

YKSINÄISYYDEN poistajana toimiva
Helmikammari tarjoaa ison olohuoneen,
jonne on helppo tulla.
– Kyläilykulttuuri on muuttunut. Enää ei
mennä toisen kotiin niin helposti kyläilemään.
– Täällä on aina joku, jonka kanssa
keskustella ainakin hetken. Moni kävijöistä
toteaa, että mitäs minä siellä kotona tekisin
ja sinne jäisin, koska täällä näen muita. Saa
muuta ajateltavaa kuin ne omat asiat.
Helmikammarin kynnys on matala.
– Meille voi tulla vain kahvillekin ja lukea
päivän lehden. Kun tulet jo kasvoiltasi tutuksi, niin sinua opitaan kaipaamaan. Kävijät
tulevat toisilleen merkityksellisiksi. Ihmisestä

halutaan pitää huolta.
Juhlavuottaan viettävä Helmikammari on
ollut monelle kävijälle tärkeä paikka, jota
muistellaan lämpimästi vielä jälkeen päin.
– Olemme iloisia kymmenestä ensimmäisestä vuodesta. Toivottavasti toiminnalla
on vielä kymmeniä vuosia lisää edessä päin,
Riitta Nurmimäki sanoo.
Pasi Kokko

Helmikammarin
10-vuotisjuhla
tiistaina 23.4.
Ovet avoinna klo 10-14.
Juhla alkaa kello 12. Ohjelmassa on
musiikkia, runoja, katsaus
Helmikammarin menneisiin vuosiin ja
tietenkin tilojen esittelyä.
Tervetuloa!

KUVAT: JOUNI HAGSTRÖM

NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |
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Anneli Rantanen ja Pentti Luokkanen
tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä
ROVANIEMEN seurakunnan
Helmikammari ei pyörisi ilman
vapaaehtoisia työntekijöitä.
Anneli Rantasen tehtäviin keittiöllä kuuluu leipominen ja kahvin
keittäminen. Hän on ollut vapaaehtoisena jo kahdeksan vuotta.
– Ensin kävin laulamassa, yhteislaulu on minulle tärkeä harrastus.
Minut toivotettiin lämpimästi
tervetulleeksi ja jossain vaiheessa
”luiskahdin” vapaaehtoistyöhön.
Anneli leipoo muun muassa
pullia, sämpylöitä ja kampanisuja,
joskus piirakoitakin.
– Myös pannukakut ovat suosittuja. Kävijät ovat olleet tyytyväisiä
leivonnaisiini, hän myhäilee.
Helmikammarin lisäksi Anneli
käy Aapakirkon diakoniakerhossa.

Helmikammarin
kävijät ovat
tyytyväisiä
Anneli Rantasen
leivonnaisiin.

93,4MHz

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

Katulähetysilta
maanantaisin klo 17 srk-kodin
yläsalissa, Rauhank. 70 F.
Huom! Ei järjestetä 15.4. eikä 22.4.

Soppatykkitempaus
torstaina 25.4. klo 11
Lordinaukiolla.

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

www.rovaniemenseurakunta.fi

Kevään 2019 OMA-illat
PENTTI Luokkanen oli toivot-

tamassa Annelia tervetulleeksi
Helmikammariin kahdeksan
vuotta sitten.
– Yksinäinen kun olen, niin
eräs vapaaehtoinen kehotti minua
käymään Helmikammarilla. Tulin
tänne ja siitä se lähti. Kävin vapaaehtoiskurssin ja olen hyvin tyytyväinen. Tämä työ antaa voimaa.
Pentti työskentelee keittiössä ja
on salissa vastaanottamassa väkeä.
– Ja olen pyörittänyt bingoakin.
Seurakunnan toiminnassa Pentti
on ollut mukana jo pitkään.
– Seurakunta on minulle tärkeä.
Olen ollut Lähetysjuhlilla ja kantamassa kolehtia kirkossa. Pääsiäisvaelluksella olen nyt mukana
kuudennen kerran peräkkäin.
– Jokainen on tervetullut tänne ja
jos torilla joku kysyy, mikä paikka
on Helmikammari, niin voin ottaa
käsipuolesta kiinni ja sanoa, että
lähdetäänpä katsomaan, Pentti
Luokkanen toteaa.

Pentti Luokkanen
osallistuu
seurakunnan
vapaaehtoistyöhön
monin tavoin,
muun muassa
Pääsiäisvaellukselle.

Lea Vattulainen

Lauantaisin klo 17 seurakuntakeskuksessa.

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

MIKSI JERUSALEM, MIKSI ISRAEL?
Palmusunnuntaina 14.4. klo 17- 19 Israel-aiheinen
seuratilaisuus seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Mukana Mika ja Eeva Pouke Uusheräyksestä.
Järjestäjinä Uusheräyksen Keskusliitto ry ja
Rovaniemen Rauhan Sana ry.

Haluatko keskustella, ripittäytyä,
esirukouspalvelua, liittyä kirkkoon?

Päivystävä pastori

on tavattavissa ma- pe klo 10-13
kirkkoherranvirastossa, puhelin 040 685 4925.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Norvajärven leirikeskus? Missä? Mitä siellä tapahtuu?
Voisinko minä hyödyntää leirikeskuksen tiloja?
Sinä ihan tavallinen seurakuntalainen, yhdistyksen tai seuran
toimihenkilö tai yrityksen henkilöstön toiminnan suunnittelija,
tule tutustumaan ja näkemään!

ollut mukana alusta alkaen
LEA Vattulainen on ollut Helmikammarin toiminnassa mukana
kaikki kymmenen vuotta.
– Tämä on toinen koti. Ihan
ensimmäisestä päivästä alkaen olen
käynyt täällä. Nyt käyn kolmesti
viikossa.
– Tykkään siitä, että tämä on
hengellinen paikka ja että on
hartaustilaisuuksia. Itse vedän
virsipiiriä.
– Käsityökamarissa olemme
tehneet peittoja. Kymmenen
vuoden aikana meillä on syntynyt
yli 600 Äiti Teresa -peittoa, joita
on lähetetty eri puolille maailmaa,
viimeisimpänä kohteena lastenkoteihin Venäjälle. Romaniaan ja
Moldovaan puolestaan kootaan
kenkälaatikkoihin sukkia ja lapasia,
joita olen tehnyt varmaan satoja.
– Meille vanhoille tämä on sellainen virkistyspaikka. Tiedämme
aina minne lähteä. Tänne on kiva
tulla. Perheenjäseniäkään ei näe
niin usein kuin Helmikammarin
väkeä. Täällä on hyvä olla, Lea
Vattulainen sanoo.

Norvajärven
leirikeskuksessa
AVOIMET OVET LAUANTAINA 24.8. KLO 12-15
Samalla pääset tutustumaan
seurakunnan työaloihin ja
niiden toimintaan.
Tapahtumaa on toteuttamassa
lapsi- ja perhetyön sekä
nuoriso-, diakonia- ja
kehitysvammaistyön väkeä.

Päivän ohjelmaa:
Leirikeskuksen esittelyä
Toimintarasteja
Lauluesityksiä
Hartaus
Makkaran ja rieskan paistoa
Saunomista ja uimista
Arpajaiset

Lisätiedot:
Tuovi Kärsämä 040 772 4281, tuovi.karsama@evl.ﬁ

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Kaveripyynnön lähettää
Lea Vattulainen on ehtinyt tehdä jo suuren määrän Äiti Teresa -peittoja
Helmikammarin käsityötalkoissa.

Rovaniemen seurakunta
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Erkki Jääskeläinen on Pääsiäisvaelluksen Pietari:

"Pääsiäinen
on ylösnousemusjuhla"
Erkki Jääskeläisen kevääseen kuuluu
jo perinteisesti osallistuminen
Pääsiäisvaellukseen.
– LÄHDIN MUKAAN, koska haluan

– KUN ME synnymme tänne, niin jo silloin
lähdemme pääsiäisvaellukselle omassa
elämässämme, iloineen ja suruineen, sanoo
Erkki Jääskeläinen.
– Menemme kaikki kuitenkin sitä taivaspaikkaa kohti ja pääasia on, että pääsemme
taivaaseen jossain vaiheessa. Sinne emme
pääse omien ponnistusten ja yrittämisten
kautta, vaan pääsemme sinne ainoastaan
armosta.
– Jeesus oli ristillä, kuoli ja kärsi. Koen olevani syntinen ihminen ja Jeesus on kuollut
puolestamme ristillä, mutta emme saa silti
jäädä ristille ja ristin juurelle vaan meidän
pitää jatkaa siitä eteenpäin tiedostaen se, että
Jeesus on ylösnoussut. Pääsiäinen on ennen
kaikkea ylösnousemusjuhla: Hän on meidän
keskellämme täällä, tänään ja nyt, Pyhän
Henkensä kautta.
Pääsiäisvaellus on monen ihmisen yhteinen ponnistus. Vaellusta on rakentamassa

ERKKI JÄÄSKELÄINEN muutti Kemistä
Rovaniemelle nuorena miehenä, runsaat
neljäkymmentä vuotta sitten. Seurakunta
tuli alkuun tutuksi ennen kaikkea musiikkiharrastuksen myötä.
– Menin Mauri Miettusen vetämään
nuorisokuoroon ja Maurin perässä olenkin
kulkenut.
– Maurin luotsaaman Immanuel-kuoron
kanssa kävimme reissussa Ruotsissakin. Hän
veti myös Keefa-kvartettiamme ja sen jälkeen
liityin vielä Tuomaskuoroon.
Erkki on myös opiskellut yksinlaulua parin
vuoden ajan Lapin musiikkiopistossa.
Viime vuonna Erkki Jääskeläinen jäi
pitkän työuran jälkeen eläkkeelle. Hän soitti
aikoinaan tenorisaksofonia Rovaniemen
maalaiskunnan puhallinorkesterissa, mutta
harrastukseen tuli muutaman kymmenen
vuoden katkos.

– Ajattelin, että eläkkeelle jäätyäni on
mahdollisuuksia vaikka mihin. Työkaverit
keräsivät läksiäislahjakseni rahaa, jolla ostin
saksofonin. Viime syksynä pistimme Maurin
ja kavereiden kanssa pystyyn puhallinkvartetin.

JOITAKIN vuosia sitten Erkki Jääskeläinen
meni seurakunnan järjestämälle maallikkokurssille ja valitsi raamattupiiri-linjan.
Nyt hän vetää miesten raamattupiiriä Korkalovaaran kappelin asunnolla parittomilla
viikoilla torstaisin klo 19.30.
Viisi lasta ja pian jo viisi lastenlasta takaavat eläkeläiselle vipinää arkeen. ”Kotijoukoissa” Erkki vastaa muun muassa ruuan
valmistuksesta, kun tytär tulee koulusta ja
vaimo töistä.
Pääsiäistä Erkki Jääskeläinen viettää joko
osallistumalla seurakunnan tilaisuuksiin tai
matkaamalla perheineen mökille.
Pasi Kokko

Pääsiäisvaellus seurakuntakodilla
14.-18.4. ja palmusunnuntaina 14.4.
yleisölle avoimet vaellukset klo 15-18.

JOUNI HAGSTRÖM

jotakin kautta viedä evankeliumia eteenpäin. Varsinkin miehet ovat arkoja ottamaan uskonasioita esiin ja tämä on yksi
keino.
Pääsiäisvaelluksen kierroksilla ryhmä
kulkee seurakuntakodin tiloissa tapahtumapaikalta toiselle oppaan kanssa. Pysähdyspaikoilla roolihenkilöt kertovat Jeesuksen
elämän tapahtumista. Erkki nähdään tuttuun
tapaan Pietarin roolissa, kun kierros pysähtyy
kuulemaan Pietarin ja Andreaan ajatuksia
kalastajaveneen äärellä.
– Ei tarvitse kauhean paljon olla esillä,
mutta kun pienen roolin vetäiset, niin se
osoittaa, että tuo ukko ajattelee varmaan
muutakin kuin vain roolihahmoa.
– Yksi Pääsiäisvaellukselle mukaan tulleista
vapaaehtoisista sanoi minusta hyvin, että hän
osallistuu saadakseen välitettyä lapsille sanoman ja viedäkseen asiaa draamana eteenpäin.

iso joukko eri-ikäistä väkeä, erilaisista
taustoista.
– Mukana on siten eri näkökulmia ja
monien ihmisten kokemuksellista läsnäoloa.
On hyvin merkityksellistä, että saamme isolla
vapaaehtoisten porukalla tämän vuosittain
toteutettua. Kukaan ei tule sinne omin avuin,
vaan Taivaan Isä on kutsunut ne, jotka Hän
haluaa esitykseen mukaan.

”
Kun me synnymme tänne,
niin jo silloin lähdemme
pääsiäisvaellukselle omassa
elämässämme, iloineen ja
suruineen.

Kukaan ei tule
Pääsiäisvaellukseen omin
avuin, vaan Taivaan Isä
on kutsunut ne, jotka Hän
haluaa esitykseen mukaan,
Erkki Jääskeläinen sanoo.
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PALMUSUNNUNTAISTA
2. PÄÄSIÄISPÄIVÄÄN
Rovaniemen seurakunnassa
SUNNUNTAI 14.4.

Hämmennyksestä
toivoon
Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi
yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa.
Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan.
Mutta miehet sanoivat heille: ”Miksi etsitte elävää
kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä,
hän on noussut kuolleista.
(Luuk. 24:4–6.)

H

ätääntyminen ja hämmennys ovat sanoja, jotka kuvaavat Jeesuksen ystävien reaktioita hänen haudallaan pääsiäisaamuna. He
hätääntyivät pelästyessään, että oli tapahtunut haudan ryöstäminen. He hämmentyivät, koska eivät voineet käsittää, mitä
oli tapahtunut. Ymmällä olo vaihtui kuitenkin ylenpalttiseksi
riemuksi, kun ylösnoussut Kristus ilmestyi heille, ja he saivat takaisin uskon,
toivon ja elämän.

PITKÄPERJANTAINA Jeesuksen läheiset olivat vajonneet epätoivoon ja
useimmat heistä olivat paenneet. Opetuslapset linnoittautuivat lukittujen
ovien taakse opettajansa kuoleman jälkeen. He olivat peloissaan ja ajattelivat,
ettei heidän tulevaisuutensa voi olla Jeesuksen kovaa kohtaloa parempi.
PÄÄSIÄISAAMUN varhaisina hetkinä tapahtui yhtäkkiä jotakin, joka mursi
opetuslasten ulkoiset ja sisäiset lukot: tyhjän haudan hämmennyksen jälkeen
he saivat kohdata Ylösnousseen Herran. Hän, joka oli ystävilleen vakuuttanut
olevansa ylösnousemus ja elämä, näytti sanansa todeksi ja täytti lupauksensa. Pakenevista ja pelokkaista oppilaista tuli uhkarohkeita ylösnousemuksen
todistajia.
USKOMME ei ole näkemisen tai tiedon varassa. Emme usko Jumalaan,

Kristukseen tai Pyhään Henkeen sen takia, että olemme Jumalan nähneet.
Uskomme on Jumalan synnyttämä, meille lahjaksi annettu. Näin usko on
meissä tapahtuva ihme aivan samaan tapaan kuin luonto herää ihmeellisellä
tavalla pimeän talven jälkeen uuteen elämään.

SANNA KROOK

PÄÄSIÄISEN ollessa tänä vuonna kalenterissamme myöhään kevättalvella,
saamme jo nyt omin silmin todistaa tätä uuden elämän heräämistä luonnossa. Oulun hiippakunnan eteläisimmissä osissa pääsiäistä vietetään jo pitkälle
edenneen kevään tunnelmissa. Hiippakunnan pohjoisimmissa osissa talvi pitää vielä luontoa otteessaan. Luonto kuitenkin todistaa kaikkialla Luojastaan.
Uusi elämä luonnossa on kuin heijastusta ja muistutusta uudesta elämästä
Kristuksessa.
PÄÄSIÄISEN ilojuhla tyhjän haudan puutarhassa on lupauksen täyttymys. Jumalan
lupaukset eivät täyty vain Raamatun lehdillä
ja historiassa. Ne täyttyvät myös tänään, kaikkialla siellä, missä ihmiset tulevat osallisiksi
ylösnousemuksen evankeliumista. Lupauksensa mukaisesti Kristus on läsnä siellä, missä
kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään.
Lupauksensa mukaisesti Kristus on salatulla
tavalla, mutta todellisesti läsnä pyhässä ehtoollisessa. Myös meidän elämämme lukkojen
läpi Kristus tahtoo tulla ja hänen armonsa
kumartuu alas meidän syntiimme (virsi 104).
Totisesti Kristus on ylösnoussut!
Jukka Keskitalo
Piispa
Oulun hiippakunta

Palmusunnuntai
Klo 10 messu kirkossa, liturgia ja
saarna Mirja-Liisa Lindström, avustaa Rainer Väänänen, kanttorina
Päivi Hintikka. Tyttökuoro Lumitähdet.
Klo 10 Muurolan kappelissa messu,
Mikko Reijonen.
Klo 11 Aapakirkossa messu, Topi Litendahl.
Klo 11-13 Sinetän kappelissa perhepyhä, Karita Kaukonen, Minna
Laakko, Kirsi Braks.
Klo 13 Jouttikeron kappelissa messu, Topi Litendahl.
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa
palmusunnuntain messu, Ilari Kinnunen. Kirkkokahvit.
Klo 15 Perunkajärvellä Eetun tuvalla Kohti Pääsiäistä - palmusunnuntain palvelus, Topi Litendahl.
Klo 15-18 srk-kodilla Pääsiäisvaellus, opastetut kierrokset lähtevät
klo 15, 15.30, 16, 16.30 ja klo 17. Klo
17.30 lähtevä kierros on viittomakieltä käyttäville. Yläsalissa lähetystyön basaari, jossa on kahvio ja
myyjäistuotteita.
Klo 17- 19 srk-keskuksessa Israel-aiheinen seuratilaisuus ”Miksi
Jerusalem, miksi Israel?”. Mukana
Mika ja Eeva Pouke Uusheräyksestä.
Klo 18 Club for Five –yhtyeen Hiljainen hetki-konsertti kirkossa.
Pääsylippu alkaen
22,50€ lippu.fi.

MAANANTAI 15.4.

Ma 15.4.- ke 17.4. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten pääsiäiskirkko, Topi
Litendahl.
Klo 10 Ounasrinteen kappelissa lasten pääsiäiskirkko, Elina Rask-Litendahl.
Klo 18 Ahtikirkko kirkossa, Heini
Kesti, Musiikkiluokkien kuoro.

TIISTAI 16.4.

Klo 10 Korkalovaaran kappelissa
lasten pääsiäiskirkko.
Klo 10 Muurolan kappelissa lasten
pääsiäiskirkko ja kaikenikäisten- ja
perhekerho.
Klo 18 Ahtikirkko kirkossa, Rainer
Väänänen, Sanna Peltola, YO-kuoro
Lucida Intervalla.
Klo 19 Tavivaaran kappelissa Lamentationes – Vanhan musiikin
lauluyhtye Punctumin pääsiäiskonsertti. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu
15€.

KESKIVIIKKO 17.4.

Klo 9.15 ja klo 10.15 Viirinkankaan
kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
Klo 10 lasten pääsiäiskirkko kirkossa, Elina Rask-Litendahl.
Klo 18 Ahtikirkko kirkossa, Ilari
Kinnunen, Sari Alakulppi, Lapin
Musiikkiopiston kuoro.
Klo 18 Virsi-ilta ”Laskeudumme
Pääsiäiseen» Songan Kylätalolla.
Tiina Jeskanen, Sanna Peltola ja
Ounasjoen kuoro.

TORSTAI 18.4.

Kiirastorstai
Klo 17 Meltauksen kappelissa messu, Noora Tikkala, Laura Alasaarela,
Ounasjoen kuoro.
Klo 18 Viirin kappelissa messu, Rainer Väänänen, Sanna Peltola, Yläkemijoen srk-kuoro.
Klo 18 Muurolan kappelissa messu,
Mirja-Liisa Lindström.
Klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi- yhteislaulutapahtuma.
Klo 18 Jouttikeron kappelissa messu, Topi Litendahl.
Klo 19 messu kirkossa, liturgia ja
saarna Anne Lehmus, avustaa Rainer Väänänen, kanttorina Maie
Kuusik. Saaren kuoro.
Klo 19 Korkalovaaran kappelissa
messu, Ilari Kinnunen.
Klo 19 Sinetän kappelissa messu,
Noora Tikkala, Laura Alasaarela,
Ounasjoen kuoro.
Klo 20 Ounasrinteen kappelissa
messu, Mikko Reijonen.

PERJANTAI 19.4.

Pitkäperjantai
Klo 10 kirkossa jumalanpalvelus, liturgia Ilari Kinnunen, saarna Juhani
Alaranta, kanttorina Joona Saraste.
Rauhanyhdistyksen nuorten kuoro.
Klo 10 Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus, Topi Litendahl.
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki, Karita Kaukonen.
Klo 15 kirkossa Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki, Anne Lehmus.
Klo 17.30 kirkossa Rauhanyhdistyksen nuoriso- ja srk-päivien seurat ja ehtoollinen.

LAUANTAI 20.4.

Klo 23 pääsiäisyön messu kirkossa,
liturgia ja saarna Topi Litendahl,
avustaa Noora Tikkala, kanttorina
Joona Saraste.

SUNNUNTAI 21.4.

Pääsiäispäivä
Klo 10 messu kirkossa, liturgia Karita Kaukonen, saarna Anne Lehmus, avustaa Terhi Ämmälä, kanttorina Sanna Peltola. Anne Lehmuksen lähtösaarna.
Klo 10 Muurolan kappelissa messu,
Mikko Reijonen.
Klo 10 Auttin kappelissa messu, Tiina Jeskanen, Mauri Miettunen.
Klo 11 Aapakirkossa messu, Aki
Hätinen.
Klo 11 Sinetän kappelissa messu,
Rainer Väänänen, Laura Alasaarela.
Kirkkokahvit.
Klo 12 Viirin kappelissa messu, Tiina Jeskanen, Mauri Miettunen.
Klo 13 Jouttikeron kappelissa messu, Aki Hätinen.
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa
messu, Karita Kaukonen. Kirkkokahvit.
Klo 14 Maijasen kappelissa messu,
Rainer Väänänen, Laura Alasaarela.
Kirkkokahvit.
Klo 15 Ounasrinteen kappelissa
messu, Mikko Reijonen.

MAANANTAI 22.4.

II pääsiäispäivä
Klo 18 Tuomasmessu kirkossa, musiikissa Mauri Miettunen ja Tuomaskuoro, palvelutehtävissä Gideonit.
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PUUROAAMUT
MUUROLAN KAPPELISSA
30.4. klo 10-11.
Puuroaamun jälkeen voit osallistua
kaikenikäisten- tai perhekerhoon.

JOUNI HAGSTRÖM

Tarjolla herkullinen aamupuuro leivän ja kahvin kera!

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

OUNASRINTEEN KAPPELISSA
tiistaisin klo 9-11.

Olet lämpimästi tervetullut!
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

ROVANIEMEN KIRKKO

ILTA YKSINÄISYYDESTÄ

Ounasrinteen kappelissa to 11.4. klo 18
Sinetän kappelissa ke 12.6. klo 18
Puheet Eetu Lohela, diakoni Riitta Nurmimäki,
eräkirjailija Juhani Valli, opettaja, eläk.Tellervo Koho.
Mukana myös Sanna Kerola, Jenni Rautio, Markku Kukkonen,
Kirsti Vuolo.
Musiikkia ja runoja: Vuokko Mänty, Sulo Kangas, Sanna Peltola
ja Marja-Leena Kivilompolo.
Lopuksi hartaus ja maksuton iltapala.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

PÄÄSIÄISVAELLUS

sunnuntaina 14.4. klo 15-18
seurakuntakodilla, Rauhankatu 70 F
Pysähdyspaikoilla roolihenkilöt kertovat
Jeesuksen elämästä ja pääsiäisen tapahtumista.
Opastetut kierrokset lähtevät
klo 15, 15.30, 16, 16.30 ja klo 17.
Klo 17.30 lähtevä kierros on viittomakieltä käyttäville.
Lähetystyön basaarissa kahvio ja myyjäistuotteita.

Sopii koko perheelle!

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

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

Sunnuntaisin klo 10 messu
kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa.
La 13.4. klo 13 kirkon kryptassa
rukousiltapäivä.
Su 14.4. klo 18 Club for Five
-yhtyeen Hiljainen hetki-konsertti.
Pääsylippu alkaen 22,50€
lippu.fi. Ovelta 23€ jos lippuja on
jäljellä.
Ma 15.4. klo 18 Ahtikirkko.
Ti 16.4. klo 18 Ahtikirkko.
Ke 17.4. klo 10 lasten pääsiäiskirkko ja klo 18 Ahtikirkko.
To 18.4. klo 19 kiirastorstain
messu.
Pe 19.4. klo 10 pitkäperjantain
jumalanpalvelus, klo 15 Jeesuksen
kuolinhetken rukoushetki ja
klo 17.30 Rauhanyhdistyksen
nuoriso- ja srk-päivien seurat ja
ehtoollinen.
La 20.4. klo 23 pääsiäisyön messu.
Su 21.4. klo 10 messu. Anne Lehmuksen lähtösaarna.
Ma 22.4. klo 18 Tuomasmessu.
Ti 23.4. klo 19 Rauhanyhdistyksen
seurat.
Ke 24.4. klo 18 selkokielinen
Arki-illan ehtoollinen.
La 27.4. klo 10 Kansallisen veteraanipäivän jumalanpalvelus. Kunniakäynnit ja seppeleenlaskut muistomerkeillä.
Su 28.4. klo 18 Vocaliisat –kuoron
”Nyt on kaikki täynnä valoa”
-ortodoksien kirkkomusiikin
konsertti. Pääsylippu 20€.

KESKIKAUPUNKI
Ke 10.4. klo 13 srk-keskuksessa
Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus ja klo 18 Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30. Isäntänä Topi Litendahl.
Pe 12.4. klo 18 israelilaista kansantanssia Keltakankaan kerhohuoneella, Keltakangas 2.
Su 14.4. klo 15-18 srk-kodilla
Pääsiäisvaellus, opastetut kierrokset lähtevät klo 15, 15.30, 16, 16.30
ja klo 17. Klo 17.30 lähtevä kierros
on viittomakieltä käyttäville.
Yläsalissa lähetystyön basaari,
jossa on kahvio ja myyjäistuotteita.
Klo 17- 19 srk-keskuksessa Israelaiheinen seuratilaisuus ”Miksi Jerusalem, miksi Israel?”. Mukana Mika
ja Eeva Pouke Uusheräyksestä.
Ti 16.4. klo 19 Tavivaaran kappelis-

sa Lamentationes – Vanhan musiikin lauluyhtye Punctumin pääsiäiskonsertti. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 15€.
Ke 17.4. klo 9.15 ja klo 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
Ke 24.4. klo 13 Virrestä voimaayhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa ja klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30. Isäntänä Aki Hätinen.
To 25.4. klo 11 soppatykki Lordin
aukiolla - keittoa maksutta. Klo 17
Luottamusta sanasta-keskusteluilta Perheasiain neuvottelukeskuksessa ja klo 18 srk-keskuksessa
Sanan ja rukouksen ilta, puhe
Liisa Alanne.
Pe 26.4. klo 18 israelilaista kansantanssia Keltakankaan kerhohuoneella, Keltakangas 2.
Su 28.4. klo 13 siioninvirsiseurat
srk-kodin alasalissa.

KORKALOVAARA
La 13.4. klo 12-14 Kevätriemua! –
tapahtuma kappelin sisäpihalla.
Su 14.4. klo 13 kappelissa palmusunnuntain messu.
Ti 16.4. klo 10 kappelissa lasten
pääsiäiskirkko.
To 18.4. klo 19 kappelissa kiirastorstain messu.
Pe 19.4. klo 13 kappelissa Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki.
Su 21.4. klo 13 kappelissa pääsiäismessu.
Su 28.4. klo 13 kappelissa messu.

OUNASJOKI
Su 14.4. klo 11-13 Sinetän kappelissa perhepyhä.
Ke 17.4. klo 18 Virsi-ilta ”Laskeudumme Pääsiäiseen” Songan
Kylätalolla.
To 18.4. klo 17 Meltauksen kappelissa ja klo 19 Sinetän kappelissa
kiirastorstain messu.

t
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Su 21.4. klo 11 Sinetän kappelissa
ja klo 14 Maijasen kappelissa pääsiäismessu.

OUNASVAARA
To 11.4. klo 18 kappelissa Ilta yksinäisyydestä.
Pe 12.4. klo 18 kappelissa nuorten
messu.
Ma 15.4. klo 10 kappelissa lasten
pääsiäiskirkko.
To 18.4. klo 20 kappelissa kiirastorstain messu.
Su 21.4. klo 15 kappelissa messu.
Su 28.4. klo 15 kappelissa messu.
Ti 30.4. klo 17-19 Vappuviuhkaperhetapahtuma Ounasrinteen
kappelissa.

ALAKEMIJOKI
Su 14.4. klo 10 kappelissa messu.
Ti 16.4. klo 10 kappelissa lasten
pääsiäiskirkko.
To 18.4. klo 18 kappelissa kiirastorstain messu.
Su 21.4. klo 10 kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI
To 18.4. klo 18 Viirin kappelissa
kiirastorstain messu.
Pe 19.4. klo 10 Auttin kappelissa
pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
Su 21.4. klo 10 Auttin kappelissa ja
klo 12 Viirin kappelissa messu.
La 27.4. klo 10 Viirin kappelissa
jumalanpalvelus, Kansallinen Veteraanipäivä, kunniakäynti Viiriin
hautausmaalla, Topi Litendahl,
Sanna Peltola, Vohon Veikot.
Klo 12 kunniakäynti Auttin hautausmaalla, Topi Litendahl, Sanna
Peltola, Vohon Veikot.

SAARENNAMMANKYLÄT
To 11.4. klo 12 pilkkikilpailut
Niesissä Seppo Suopajärven
rannassa, Niesintie 1632, Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Su 14.4. klo 11 Aapakirkossa ja
klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
Ma 15.4.– ke 17.4. klo 9 ja 10
Aapakirkossa lasten pääsiäiskirkko.
To 18.4. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi- yhteislaulutapahtuma
ja klo 18 Jouttikeron kappelissa kiirastorstain messu.
Su 21.4. klo 11 Aapakirkossa ja
klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
Su 28.4. klo 11 Aapakirkossa
messu.
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Juha Saitajoen
mukaan
ylösnousemus on
mysteeri, mutta
koko ajan on
kysymys toivosta ja
luottamuksesta.

Kuvataiteilija Juha Saitajoki ui mystisessä meressä

”Ole levollinen ja anna asioiden olla”
ROVANIEMELÄISSYNTYINEN kuvataiteilija Juha Saitajoki

tutkii mystiikkaa ja on tehnyt
aiheesta väitöskirjankin.
– Mystiikka on kiinnostava alue,
yhtä leveä kuin pitkä. Moottorin
tapaan mystiikan tutkimus vaikuttaa kuvan tekemiseeni ja vastaavasti
kuvan tekeminen tutkimukseeni.
Vuonna 2003 Saitajoki teki
väitöskirjan, joka koostuu tutkimuksesta ja näyttelysarjasta.
Väitöstutkimuksessaan hän tarkastelee 1500-luvun espanjalaisen
naismystikon, Jeesuksen Teresan
kirjoituksien ja italialaisen kuvanveistäjän Gian Lorenzo Berninin
veistoksen uskonnollista kokemusta, ”sydämen lävistystä”. Veistos
sijaitsee Santa Maria della Vittoria
-kirkossa Roomassa.
Saitajoki kiinnostui aiheesta
luettuaan Seppo A. Teinosen
teoksen Rakkauden tuska: Espanjan suuret mystikot.
– Kirjassa oli kuvaus sydämen lävistämisestä, mystisestä kokemuksesta, ja se on kulkenut mukana
koko ajan, kunnes tuli tilanne, että
tästä voisi tehdä tutkimuksen.

MYSTIIKASSA kuvataiteilijaa

kiehtoo, miten voi olla mahdollista koskettaa tällaista aluetta.
– Mystiikkaa kosketellaan ja
halutaan kosketella koko ajan,
mutta kuitenkin mystiikka pakenee
määritelmiä. Se ei olekaan määriteltävissä halki, poikki ja pinoon

-periaatteella.
– Nykymaailmassa tietoa ja rakenteita tarvitaan, mutta on asioita,
joiden vain pitää antaa olla. Siitä
kirjoittaa myös Pyhä Teresa Levon
rukouksessaan: että on levollinen
ja antaa asioiden olla.
– Espanjalaiset 1500-luvun mystikot Pyhä Teresa ja Pyhän Ristin
Johannes ovat kirjoittaneet kuvauksia mystisestä tilasta, mutta sanat
toisaalta pakenevat kokemusta. Espanjan kultakauden uskonnollisilla
taideteoksilla on kuvallinen esitys
mystisestä kokemuksesta.
– Kiehtovinta mystiikassa on, että
jos lähdet uimaan tältä rannalta
seuraavalle rannalle, niin toista
rantaa ei näy.

JUHA Saitajoki valittiin vuoden
nuoreksi taiteilijaksi vuonna 1990
ja hänellä on ollut kymmeniä
näyttelyitä niin kotimaassa kuin
eri puolilla maailmaa. Suhde
kirkkoon on muuttunut vuosien
varrella.
– Jossain vaiheessa erosin kirkosta, mutta sitten liityin uudestaan
ja se on ollut hyvä ratkaisu. Erosin
aikoinaan, kun ajattelin kirkon
olevan niin kaukainen. Sitten
minua tahdottiin kummiksi, jolloin
tajusin, että pitää liittyä kirkkoon
ollakseen kummi.
– Kirkkoa tarvitaan. Se on perinne, ja kirkko on tärkeä siirtymätapahtumissa kuten syntymä, rippikoulu, häät ja kuolema. Minusta

Murkkujen Mutsien saunailta

on aika luontevaa, että seurakunta
on läsnä näissä tilanteissa.
Suomalaisten uskonnollisuutta
kartoittaneen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan on nähtävissä
lisääntynyttä kiinnostusta hengellisiin ja henkisiin asioihin.
– Esimerkiksi joogaa harrastetaan paljon. Buddhalaisuuskin lisää
suosiotaan. Kristillisestä ajattelutavasta löytyvät silti aivan samat
elementit, mutta eikö tätä tuoda
esille tarpeeksi selkeästi? Kirkastamalla tätä saarna tai puhe tulisivat
henkilökohtaisemmiksi, Juha
Saitajoki pohtii.

PÄÄSIÄINEN on Juha Saitajoelle muistojuhla.
– Kristus on karismaattinen henkilö. Ylösnousemus on mysteeri,
mutta koko ajan on kysymys toivosta ja luottamuksesta. Tuttavani
sanoi, että usko on harha, mutta se
on ihana harha.
– Mystikot kirjoittavat kärsimyksestä, ei kärsimyksestä kärsimyksen
vuoksi, vaan ennen kaikkea myötätunnosta. Mystikoilla kohteena on
ollut Kristus ja empaattisuus häntä
kohtaan.
Kuvataiteilijan oma suhde Jumalaan on mystinen, mutta millainen
on hänen Jumalansa?
– Siteeraan Pyhän Ristin Johannesta, jonka mukaan ”rakkaus
muuttaa rakastetun kaltaiseksi”,
Juha Saitajoki sanoo.
Pasi Kokko

Torstaisin 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!

NAISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ
mielenterveyskuntoutujille
Norvajärvellä ma 13.5.
Lähtö klo 10 kirkon
parkkipaikalta, paluu klo 16
Yhdessäoloa, ruokaa, musiikkia, tekemistä käsille ja mielelle,
mahdollisuus ulkoilla ja saunoa (omat saunakamppeet)
sekä hetki hiljentymiselle leirikirkossa.
Päivä on maksuton. Mukaan mahtuu 40 virkistäytyjää.
Ohjaajina sairaalapappi Sanna Kerola ja diakoniatyöntekijät
Marja-Leena Kivilompolo ja Jaana Sarajärvi.
Ilmoittautumiset viimeistään 3.5.
sanna.kerola@evl.ﬁ tai 040-7363356
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

järjestetään Norvajärven leirikeskuksessa
ti 23.4. ja 21.5.
Jos kaipaat tunnekuohuiseen teiniarkeen välillä muuta
leppoisaa juttuseuraa samassa tilanteessa olevista äideistä, haluat nauttia rauhassa iltapalaa tai haluat rentoutua
löylyn lämmössä muiden yhtä urpojen ja nolojen äitien
kanssa, olet enemmän kuin tervetullut Murkkujen Mutsien saunailtaan!
Saunaillat ovat maksuttomia.

LUOTTAMUSTA SANASTA

Lähtö kimppakyydein seurakuntakeskuksen pihasta,
Rauhankatu 70, klo 17. Paluu samaan paikkaan noin klo 20.

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

Ilmoittaudu viimeistään edellisellä viikolla Jenniina Heikkilälle vaikka tekstarilla; 040-7300153. Ilmoita samalla
allergiat ja onko sinulla oma auto käytettävissä kyyteihin.

Tule etsimään rohkeutta ja voimia elämääsi!

Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Maakuntakatu 7

Torstaisin klo 17
25.4. ja 23.5.

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

12

10.4.2019 Pääsky

Opinnot vauhdittamassa
palveluiden uudistamista
JOUNI HAGSTRÖM

ROVANIEMEN seurakunnassa on etsitty
strategiaan liittyen toiminnallisten palveluiden kehittämiseen uusia suuntaviivoja
Kirkko 2020 tuotekehitystyön erityisammattitutkinto -koulutusprojektilla, joka
käynnistyi syksyllä 2017 ja päättyi vuoden
2018 lopussa. Koulutusprojektin toteutti
Verutum Oy Lapin Oppisopimuskeskuksen johdolla.
Perjantaina 5.4. vietettiin juhlahetki
todistusten jaon myötä. Kuvassa edessä vas.
Henna Väistö , Jere Turpeinen, Sari Alakulppi, Laila Juntti, takarivi vas. Kirsi Braks,
Mervi Puro, Marja-Leena Kivilompolo, Merita Orell-Kiviniemi, Harriet Urponen, Tero
Hämäläinen ja Sanna Koivuranta-Virtanen.

Aikuisille kehitysvammaisille
retki ja kesäleiri kesäkuussa
Lapsiperheiden illanvietto

Ounasrinteen kappelilla
Ti 30.4. klo 17-19
Iltapalaa!

Simaa ja munkkeja!

Voit pukeutua naamiaisasuun!
Muskarimatka!

Tilaisuus on ilmainen

Askartelua!

Kasvomaalausta!
Kolehti
Yhteisvastuukeräykselle

RETKI JA LEIRI on tarkoitettu aikuisille
kehitysvammaisille, jotka ovat hyväkuntoisia,
jaksavat kulkea luonnossa 4 kilometriä ja nousta
Pyhä-Luoston retkellä portaat kaivokselle.
Retkeläisten tulee olla omatoimisia tai vähäisen
ohjauksen tarpeessa olevia sekä uteliaan ja iloisen
mielen omaavia!

Retki Pyhä-Luoston Lempivaaran
ametistikaivokselle ja Kairosmajalle 6.6.

• Lähtö klo 8 Rovaniemen kirkolta, paluu noin
klo 18 samana paikkaan. Hinta 40 – 50 € / leiriläinen, tarkentuu lähempänä. Hintaan kuuluu matkat, ruokailut, retket ja retkieväät.
• Ohjelmassa yhdessäoloa ja luonnossa kulkemista, tutustuminen Pyhä-Luoston kansallispuistossa olevaan Lempivaaran ametistikaivokseen, Kairosmajalla lounas, kauniin kuvasarjan esittely ja hartaus Revontulikappelissa.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Vipattaako leirijalka? Lähdetään yhdessä

JÄLJET-LEIRILLE!
Lasten kesäleirit Paaniemessä
järjestetään 12.-14.6. sekä 17.-19.6.
Leirien sisältö on sama, tarkoitettu 7-14-vuotiaille!
Laulua, leikkiä, uusia kavereita, hiljentymistä ja kaikkea
muuta leiritekemistä.
Mahdollisuus majoittua joko teltassa tai sisätiloissa!

Liikunnallinen kesäleiri Inarin
Menesjärvellä ja Lemmenjoella 11.6.-14.6.

• Lähtö ti klo 9 Rovaniemen kirkolta, paluu pe
noin klo 17 samaan paikkaan.
• Hinta 200 - 220€ / leiriläinen, tarkentuu lähempänä. Hintaan kuuluu matkat, majoittuminen, ruokailut, retket ja retkieväät.
• Majoittuminen kahden ja kolmen hengen
huoneissa Hotelli Korpikartanossa Inarissa.
• Ohjelmassa ulkoilua, luonnossa kulkemista,
askartelua, makkaran ja nokipannukahvin
kanssa puuhastelua kodassa. Tutustuminen
Lemmenjoen maastoon ja käynti Ravadaskönkäällä. Saamen kulttuurin esittelyä ja taiteilijan
huovutusnäytös. Myös kullanhuuhdonta kuuluu ohjelmaan.

Sekä retkeä että leiriä koskevat tiedustelut
mirva.suni@evl.fi tai 040-5644639
Rovaniemen seurakunta,
diakonia / kehitysvammaistyö

Leirin hinta 10€, maksetaan käteisellä leirille saapuessa.
Lisätietoja seija.luomaranta@evl.ﬁ, p. 040 731 7987.
Tule mukaan seikkailemaan!
Ilmoittautuminen 12.4.-12.5.:

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Leirikirje ilmoittautuneille lähetetään toukokuun lopussa.

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

Israel-aiheinen iltapäivä
Palmusunnuntaina
LIEKÖ mistään maasta ja kaupungista niin paljon kiistelty ja
taisteltu kuin Israelista ja Jerusalemista?
Mikä on tämän maan merkitys
Raamatun näkökannalta? Näin
pääsiäisen alla muistamme ensimmäistä pääsiäistä, jolloin Israelin
kansa lähti Egyptin orjuudesta
kohti luvattua maata. Joosuan
johdolla tämä maa valloitettiin.
Daavid, Israelin toinen kuningas
perusti Jerusalemin kaupungin,
josta tuli tuolloin niin hallinnon
kuin jumalanpalveluksen keskus. Hänen poikansa, Salomo,
rakennutti sinne ensimmäisen
temppelin. Nyt tästä temppelistä

on jäljellä enää itkumuuri, joka on
juutalaisten pyhin paikka. Jerusalem on se pyhiinvaelluskaupunki,
jonne juutalaisen tuli nousta kolme
kertaa vuodessa. Jerusalem on
pyhä kristityille myös siksi että se
on kaupunki, jossa löivät kristillisen seurakunnan ensimmäiset
sydämenlyönnit.
Kuuluuko Israel ja Jerusalem
vain Raamatun historiaan vai
vieläkö sillä on merkitystä Jumalalle? Tästä tulee puhumaan Eeva
ja Mika Pouke, jotka ovat olleet
lähetystyössä Israelissa. He ovat
asuneet Jerusalemissa yhdeksän
vuotta. Mika toimi tuolloin messiaanisen seurakunnan pastorina ja

Eeva Shalhevetjah-keskuksen toiminnanjohtajana. Tänä aikana he
tutustuivat Israeliin ja juutalaiseen
kulttuuriin. Tuolloin avautui Vanha
testamentti, Raamatun historia ja
ymmärrys Israelin ja juutalaisen
kansan merkityksestä Jumalan
valittuna kansana ja osana Jumalan
pelastussuunnitelmaa.
Eevan ja Mikan mukana tulee
heidän tyttärensä Saara ja Mirja,
joiden lapsuudenkoti on Jerusalemissa. He laulavat hebreankielisiä
lauluja.

Tilaisuus on seurakuntakeskuksessa Palmusunnuntaina
14.4. klo 17.
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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.

Tutkimusten mukaan nuorten tyytyväisyys rippikoulua kohtaan lisääntyy merkittävästi leirijakson pidentyessä.

Ilmoittautumiset ensi vuoden riparille alkavat

Rippileirit pitenevät
vuorokaudella
VUONNA 2005 syntyneet ilmoittautuvat tänä keväänä riparille.
Seurakunnan työntekijät vierailevat
7-luokissa ja kertovat vaihtoehdoista huhtikuun aikana. Jos rippikouluikäinen on 6- tai 8-luokalla,
on hän tervetullut tämän oman
ikäkauden kanssa riparoimaan.
Ilmoittautuminen on auki 2.5.23.6.2019 osoitteessa http://www.
rovaniemenseurakunta.fi /rippikoulut ja löytyy kätevästi myös

Ripari 2020
aikataulu:
• ilmoittautuminen sähköisesti
2.5. - 23.6.2019
• tieto ryhmävalinnoista
sähköpostiin heinä-elokuun
vaihteessa.
• jälki-ilmoittautuminen alkaa
8.7.
• vaihtotoiveet 7.8.-20.8.
• ryhmät kokoontuvat
ensimmäisen kerran lokamarraskuussa
• talvikaudella tapaamisia on
noin kerran kuussa
• ripari vuonna 2020

tapahtumahaulla ”Ripari2020”.
Sivustolla on myös runsaasti rippikoulutietoa. Tieto ryhmävalinnoista tulee sähköpostiin heinä-elokuun vaihteessa ja vaihtotoiveita voi
esittää 7.8.-20.8.

Vuorokauden
pidempi leirielämys
Rippikouluihin panostetaan
monella tapaa. Uusi satsaus on
leirien pidentäminen vuorokaudella. Tutkimusten mukaan nuorten
tyytyväisyys rippikoulua kohtaan
lisääntyy merkittävästi leirijakson
pidentyessä. Pidemmällä leirillä
usko ja kokemus osallisuudesta
vahvistuvat sekä oppiminen ja
ryhmäytyminen paranevat.

Rippikouluryhmiä
on tarjolla 26.
Alueiden omien rippikoulujen
lisäksi mukana on yhteisinä ripareita: 2 hiihtolomalla, 4 kesällä
sekä vaellusripari Hetta-Pallas
-reitillä. Leirimuotoisten lisäksi
tarjolla on kaksi päivärippikoulua
(Korkalovaara ja Seurakuntakoti) sekä pienryhmärippikoulu,
jonka tapaamisajat ja mahdollinen
leiriaika sovitaan yhdessä ryhmän

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

kanssa. Rovaniemen seurakuntaan kuuluvilta ei peritä maksua
omista rippikouluista, mutta
seurakuntaan kuulumattomilta
peritään 20€/leirivuorokausi.
Urheiluripari järjestetään yhteistyössä Santasportin kanssa. Se on
maksullinen ja siihen ilmoittaudutaan urheiluopiston sivuilla, myös
seurakunnan sivujen tapahtuman
”urheiluripari2020” kautta pääset
ilmoittautumaan.

Herätysliikkeillä ja
urheiluopistoilla on
myös rippikouluja.
Jos käyt tällaisen muualla pidettävän riparin, niin ilmoittaudu
Rovaniemen seurakunnan sivuilla
”Käyn riparin 2020 muualla”-ryhmään, jotta sinut voidaan merkata
konfi rmoiduksi riparin jälkeen.

Tervetuloa
kokemaan…
…elämyksellinen, suuri, iloinen,
eläväinen ja mahtava Ripari2020!
Ripariasioissa sinua auttavat oman
alueen työntekijät sekä nuorisosihteeri Merita Orell-Kiviniemi, merita.orell-kiviniemi, 0407301965

ISÄ - LAPSI-LEIRI
Norvajärvellä 24.-26.5.

Aikuiset 50 €, lapset 32 €.
Alle 2-v maksuton.

Alkaa pe klo 18, päättyy su klo 13. Matkat omin kyydein.
Ensikertalaiset etusijalla.
Ulkoillaan, saunotaan, leikitään ja lauletaan, askarrellaan,
keskustellaan, hiljennytään ja kuunnellaan.
Isät ja lapset yhdessä!
Lisätietoja: mira.uimaniemi@evl.ﬁ tai 040 653 8415
ILMOITTAUDU: www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ| Afrikka

TUTUKSI|
Milla Purosalo-Vandenbroucke
ANNA-MAIJA PARTANEN

JOUNI HAGSTRÖM

oppilaitostyön pastori

Rovaniemi on jo entuudestaan tuttu paikka
tuoreelle oppilaitostyön pastorille.

MILLA PUROSALO-VANDENBROUCKE

on Rovaniemen seurakunnan uusi oppilaitostyön pastori. Rovaniemi tuli tosin tutuksi
jo vuosina 2013 ja 2015 hänen toimiessaan
kesäteologina.
– Tuolloin olin paljon mukana etenkin rippikoulutyössä. Kesistä jäivät hyvät muistot.
Opiskelijamaailma on Millalla vielä tuoreena
mielessä.
– Työtä aloittaessani naureskelinkin, että
puolitoista vuotta onnistuin pysymään poissa
yliopistolta opintojeni päättymisen jälkeen.
Valmistuttuani aineenopettajaksi toimin tutkimusassistenttina jonkin aikaa ennen kuin lähdin
Seinäjoen seurakuntaan nuorten aikuisten
papiksi.
Lapin yliopistolla Millaa odotti lämmin vastaanotto. Ensimmäisenä työpäivänään hän pääsi
esittäytymään rehtorin aamukahveilla henkilökunnalle.

”

Vastaanotto
on ollut tosi
positiivinen.
– Vastaanotto on ollut tosi positiivinen. Kun
mainostimme yliopiston aulassa Alfa-kurssia
ja tarjosimme kahvia, ihmiset olivat uteliaita ja
tulivat juttelemaan. Kiinnostuneita oli yllättävänkin paljon.
Alfa-kurssi on tarkoitettu opiskelijoille ja
nuorille aikuisille, joille kristinusko ei ole vielä
tuttua.
– Ensimmäisellä kerralla oli 35 osallistujaa
ja toisella kerralla lähes saman verran väkeä.
Kurssilla käydään läpi kristinuskon alkeita ja
käsitellään vaikka sitä, kuka Jeesus on ja miksi
Jeesus kuoli. Lyhyen alustuksen jälkeen teemasta keskustellaan ryhmissä. Kurssin ohessa voi
suorittaa myös aikuisrippikoulun.
Vantaalta lähtöisin olevan Millan elämään
hengelliset asiat tulivat voimakkaasti rippikoulun myötä.
– Olin 16-vuotias, kun sain vahvan kokemuksen siitä, että minusta tulee pappi. Toivon
olevani pappi, joka on olemuksellisesti rento,
mutta puhuu sisällöllisesti täyttä asiaa.
Millan nuoruusvuosien seurakunnassa
nuorisotyö oli vahvasti sidottu jumalanpalveluselämään.
– Isoskoulutukseenkin menimme aina viikkomessun kautta. Olenkin innostunut jumalanpalveluksesta ja sen kehittämisestä. Haluaisin antaa
nuorille ja seurakuntalaisille enemmän vastuuta
jumalanpalveluksen sisällöllisestäkin toteuttamisesta.
Milla kuulee usein, että hänellä on pitkä ja
vaikea sukunimi. Nimestä on kiittäminen puolisoa, jonka Milla tapasi ollessaan opiskelijavaihdossa Belgiassa. Pariskunta on todistettavasti
käynyt napapiirillä aiemminkin:
– Hääkutsussamme oli selfie, jossa laskemme
Ounasvaaran kesäkelkkamäessä kesällä 2015,
Milla Purosalo-Vandenbroucke kertoo.
Ulla Miettunen
Pasi Kokko

Peteriä (vas.) ja Dianaa huoltaa nyt heidän isoäitinsä. Lapset voivat jo paremmin, kun he saavat käydä koulua ja heitä
tuetaan. Anna-Maija Partanen toi lapsille Rovaniemen Kontista ”uudet” koulureput sekä hieman vaatteita ja koulutarvikkeita.

Anna-Maija Partanen opettaa Keniassa

Isän sydän sykkii
Afrikan lapsille
LAPIN yliopistossa yliopistonlehtorina toimiva Anna-Maija Partanen tekee lähetystyötä opettamalla tulevia varhaiskasvattajia Afrikassa.
– Afrikan maissa on paljon asioita pielessä. Siellä on likaista, eikä joukkoliikenteestä huolehdita. Kuninkaan ystävillä
on rahaa ja bemareita, mutta köyhät ihmiset elävät surkeissa
oloissa.
– Koen silti, että minne Jumala on sinut lähettänyt, niin
siellä on hyvä olla. Se on kokemukseni Afrikasta.
Partanen kantaa ajatusta, että Isän sydän sykkii Afrikan
lapsille.
– Afrikassa on paljon lapsia, joiden vanhemmat ovat kuolleet ja lapsia myös hylätään. Lapset tarvitsisivat Isän sydän
-koulutuksen, -liikkeen tai -tapahtumia, joissa he saavat
kuulla, että on olemassa joku, joka ei koskaan jätä, joka aina
rakastaa, jonka syliin voi aina tulla ja joka aina kuulee.
NYKYINEN aika tarjoaa mahdollisuuksia erilaiseen lähetystyöhön,
– Ennen vanhaan käytiin monen vuoden koulutus ja lähdettiin moneksi vuodeksi toiseen maahan. Nyt kulkuyhteydet
ovat nopeita, ihmiset tapaavat toisiaan ja projekteja syntyy
spontaanimmin.
Anna-Maija Partanen toimii matematiikan didaktiikan
yliopistonlehtorina.
– Opetan tuleville luokanopettajille matematiikkaa vähäsen
ja matematiikan didaktiikkaa eli sitä mitä tiedämme matematiikan oppimisesta ja opettamisesta tutkimuksen kautta ja
miten lapset saisi ymmärtämään ja osaamaan matematiikkaa.
Mutta kuinka Partanen tuli lähteneeksi Afrikkaan?
– Ensimmäisellä kerralla en vielä mennyt Keniaan. Tapasin
Helsingissä verkostomessussa Susanna Ilomäen. Hän esitteli
suomalaisten johtamaa EduGate-projektia (”Education is a
gate to better future”), joka oli aloittanut varhaiskasvattajien
kouluttamisen Swazimaassa.

– Kuultuani projektista sydämessäni sykähti, että ”vau”,
minähän voisin kouluttaa matematiikan didaktiikkaa tuleville
varhaiskasvattajille. Susanna otti minut mukaan. Nyt olen
viitenä vuotena peräkkäin käynyt Afrikassa opettamassa.

MITEN sitten löytyi tie Keniaan?

– Olin joitakin vuosia sitten Norjan Lákšjohkassa, jossa
järjestettiin kristillinen konferenssi. Siellä tapasin kenialaiset
Richard ja Selpher Wasiken.
– Kerroin Richardille, mitä olin tehnyt Swazimaassa. Hän
totesi, että voisin tulla opettamaan heidänkin opettajiaan.
Yhdeksän kuukautta myöhemmin olin kouluttamassa
Keniassa.
– Richard ja Seplher tekevät paljon hyväntekeväisyystyötä
yhteisössään ja ovat perustaneet köyhälle alueelle koulun.
Työyhteisössä on kaksi koulua ja neljä seurakuntaa.
Partanen on toiminut koulutustehtävissä Itä-Keniassa,
Bungoman kaupungin lähellä sijaitsevassa koulussa.
– Richard auttoi ensin katulapsia, jotka kuitenkin palasivat
takaisin kaduille. Hän totesi, että lasten elämään täytyy puuttua aikaisemmin, ennen kadulle joutumista, joten hän päätti
perustaa koulun köyhille ja orvoille lapsille
– Köyhyyden näkeminen ahdistaa. Koulu on ihana paikkana Afrikassakin, koska siellä on lapsia. Ja lapsissa on tulevaisuus. Loistava tulevaisuuden näkymä on, että lapset saavat
ruokaa ja koulutuksen.
Partaselle tutussa koulussa oppilailla on koulumaksut, noin
250 euroa vuodessa. Noin puolet lapsista ei pysty maksamaan
koulumaksua.
– Sain sydämelleni, että tässä voisin olla tukemassa. Olemmekin Suomessa koonneet ryhmää, joka haluaa kuukaudessa
antaa vähän, jotta voimme tukea kenialaiskoulua opettajien
palkanmaksussa, Anna-Maija Partanen kertoo.
Ulla Miettunen
Pasi Kokko
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |

Lauluyhtye Club For Fiven

Lamentationes

– Vanhan musiikin lauluyhtye Punctumin pääsiäiskonsertti
Tavivaaran kappelissa
ti 16.4. klo 19.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 15€
Pääsiäisajan passioiden ja Stabat matereiden lisäksi myös Jeremiaan valitusvirret eli lamentaatiot ovat olleet kiinteä
osa hiljaisen viikon kirkollisia tapahtumia jo keskiajalta saakka. Säveltäjät
ovatkin satojen vuosien saatossa tehneet lamentaatioista lukuisia versioita.
Punctum on poiminut vaihtoehdoista
konsertteihinsa neljän länsieurooppalaisen renessanssisäveltäjän versiot
1400-, 1500- ja 1600-luvuilta.
Konsertissa lamentaatioversioita

kuullaan neljältä renessanssiajan säveltäjältä. Konsertin avaa englantilaisen
Robert Whiten kuusiääninen kiirastorstain lamentaatio, jossa erilaiset ääniyhdistelmät luovat teoksen eri osiin niiden
tekstin kaipaamia tunnelmia. Toinen
konsertin suurista teoksista on espanjalaisen Alonso Lobon lankalauantain
lamentaatio. Hollantilaisen Alexander
Agricolan pitkäperjantain lamentaatio
edustaa varhaisempaa renessanssia
arkaaisine avosointuineen ja vikkeline
korusävelineen. Myös ranskalaisen
Antoine Brumelin pitkäperjantain lamentaatio on sävelletty matalille äänille
ja vuorottelee pitkien sointutoistojen ja

korukuvioiden välillä.
Luterilaiseen pääsiäiseen lamentaatiot eivät ole perinteisesti kuuluneet.
Surumieliset sävelmät sopivat kuitenkin
hyvin myös suomalaiseen tapaan viettää
hiljaista viikkoa. ”Lamentaatioissa
on jotain poikkeuksellista syvällisyyttä ja sielukkuutta, mikä tekee niistä
pakahduttavia laulaa ja kuunnella.
Näin hienoja teoksia ei olekaan tainnut
Punctumin ohjelmistossa aiemmin
olla.” toteaa yhtyeen taiteellinen johtaja
Mikko Vehkaperä. Punctumissa laulavat Ilona Mettiäinen, Tuija Alariesto,
Kadri Joamets, Mikko Vehkaperä, Joona
Saraste ja Tatu Tikkanen.

Hartaasti odotetut ortodoksiveisut
soivat Rovaniemen kirkossa!
VOCALIISOJEN ohjelmistosta suurimman osa-alueen 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.

”Hiljainen Hetki” –kirkkokonsertteja kuullaan
keväällä ja kesällä 2019 eri puolilla Suomea.
Konsertit antavat mahdollisuuden rauhoittua ja
hiljentyä kuulemaan yhtyeen kokoamaa ja sovittamaa akustista ohjelmistoa, joka sisältää suomalaisille tuttuja virsiä, hengellisiä lauluja ja
muuta kirkkoon sopivaa laulumusiikkia. Keskeinen ajatus on hiljentymisessä sekä rauhan ja toivon näkökulmassa.
Club For Five tunnetaan monien vuosien ajalta
pitkälti kevyen rytmimusiikin esittäjänä. Runsaat
pari vuotta sitten yhtye päätti kuitenkin debytoida muun keikkailunsa lomassa kaikessa hiljaisuudessa uuden akustisen konserttiohjelman.
Mikrofonit ja kaiuttimet saivat jäädä lepäämään,
kun laulajat päästivät äänensä puhtaina valloilleen kirkon holveihin. Hiljainen hetki toi yhtyeestä esille aivan ennennäkemättömiä puolia ja uudenlaisen, klassisemman ja kuulaan soinnin ja
ohjelmisto sai loistavan vastaanoton yllättyneeltä yleisöltä.
Hiljainen Hetki -konsertti
14.4. klo 18 Rovaniemen kirkossa.
Liput lippu.fi alk. 22,50€. Ovelta 23€ mikäli lippuja jäljellä.

Virsivisan voitto
Ylivieskaan
OULUN hiippakunnallisen virsivisan voitto
ratkesi Raahessa 28. maaliskuuta. Voittajajoukkue on Ylivieskasta, Päivärinnan koulusta ja
joukkueen nimi on Päivärinnan peipposet.
Kisaan osallistui yhteensä 15 joukkuetta
ympäri Oulun hiippakuntaa. Pohjoisin joukkue
oli Kittilästä ja eteläisin Kannuksesta. Toiseksi kisassa tulivat Virsiviisikot Haapajärveltä ja
kolmanneksi sijoittuivat Aurinkoiset aprikoosit
Pyhäjoelta. Ylivieskan joukkue pääsee osallistumaan valtakunnalliseen virsivisan finaaliin, joka
pidetään toukokuussa Jyväskylässä.
Tuomaristo puheenjohtaja, raahelainen kanttori Jouni Pietiläinen iloitsi siitä, että kuultiin
todella laadukasta koululaisten laulua ja kisa oli
äärimmäisen tasainen. Tuomariston muut jäsenet olivat kanttorit Taru Pisto ja Outi Krank.
Lisätietoja virsivisasta www.virsivisa.fi tai hiippakuntasihteeri Raimo Paaso p. 040 5457400 tai
raimo.paaso@evl.fi

Nyt on kaikki täynnä valoa
-konsertti Rovaniemen kirkossa
su 28.4 klo 18.
Liput 20 €
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Olen hyvin onnellinen
saadessani toimia
seurakunnan
vapaaehtoistehtävissä.
Se on ollut minulle
sellainen henkireikä
elämässäni, sanoo
kokenut vapaaehtoinen
Virpi Muotkavaara.

Virpi Muotkavaara aina valmiina

Jo 60 vuotta seurakunnan
vapaaehtoistyössä
Paljasjalkainen rovaniemeläinen Virpi Muotkavaara vietti lapsuutensa
ja nuoruutensa sodan tuhoaman Rovaniemen jälleenrakentamisen keskellä.
Seurakunnalla on ollut aina merkittävä rooli hänen elämässään,
ihan pikkutytöstä näihin päiviin saakka.
– JO LAPSUUDESSANI sain kipinän

seurakuntatyöhön. Aina sunnuntaiaamuna
isä otti minut kyytiin pyörän tavaratelineelle ja ajoi meidät kirkolle. Näin teimme joka
pyhä, niin kauan kuin isä jaksoi kulkea.
Vuonna 1953 yhdeksänvuotias Virpi alkoi
käydä pyhäkoulua, joka kokoontui Rovaniemen keskuskansakoulun tiloissa. Siitä
alkaen, aina vuoteen 1969 saakka hän oli eri
tavoin mukana seurakunnan toiminnassa,
pääasiassa pyhäkoulutyössä, kerhoissa ja
leireillä.
– Olen hyvin onnellinen saadessani toimia
seurakunnan vapaaehtoistehtävissä. Se on
ollut minulle sellainen henkireikä elämässäni. Aina kun on tarvittu, olen ollut ahkera
tulemaan.
– Vuosikymmenten varrella uusia ihmisiä on tullut mukaan vapaaehtoistyöhön,
eikä tahdo olla enää sitä vanhempaa väkeä,
johon tutustuin aloittaessani vapaaehtoisena
1950-luvun lopulla.

VAPAAEHTOISTYÖ antaa Muotkavaa-

ralle mielenvirkeyttä ja iloista mieltä, kun
hän saa tutustua läheisiin ihmisiin ja olla
vanhojen ihmisten kanssa tekemisissä.
– Heidän kanssaan on hauska olla. Ikäih-

misillä riittää kerrottavaa. Joskus tuntuu, että
ei tahdo loppua se muistelu, mutta sekin on
heidän elämässään hyvin tärkeää ja mielelläni
kuuntelen heitä.
– Melkein joka päivä olen jonkunlaisessa
vapaaehtoistyössä. Ulkoilutan vanhuksia,
ystäviäni. Vielä enemmän vaan pitäisi saada
vanhuksille ystäviä ja vapaaehtoisia ihmisiä.
Luulen, että jos tästä maksettaisiin, niin
saattaisi tulla enemmänkin ihmisiä vanhustyöhön, ulkoiluttamaan ja juttelemaan.
– Joskus vapaaehtoistyössäkin minulla
tulee jaksamisen kanssa sellainen olo, että
pitäisi olla enemmän kotonakin, mutta kun
ei osaa olla neljän seinän sisällä. Tulee vain
lähtemisen tarve, Muotkavaara toteaa.

VUOSIEN varrella seurakunnan väki on
tullut Virpi Muotkavaaralle hyvin tutuksi.
Hänen rippipappinaan oli Ilmo Pulkamo.
Ennen rippikoulua Muotkavaara oli töissä
seurakunnan pyhäkoulussa sekä leireillä
Paaniemessä. Hän toimi myös seurakunnan
Kerttusten kerhossa, jota veti silloinen pyhäkoulusihteeri Aune Karelmo (Pietilä).
– Itse aloin pitää pyhäkoulua Lapinrinteellä sekä Korkalovaaran kappelissa, kertoo
Muotkavaara.

”
Ikäihmisillä riittää
kerrottavaa. Joskus
tuntuu, että ei tahdo
loppua se muistelu,
mutta sekin on heidän
elämässään hyvin
tärkeää.
VIRPI Muotkavaaralle äitinä elämään on
tuonut iloa kahden pojan kasvattaminen
itsenäisiksi aikuisiksi.
Pitkän linjan vapaaehtoinen ehti tehdä
myös pitkä päivätyön eri ammateissa, joista
pisin työjakso oli 25 vuotta Lapin Invali-

diliiton kuntoutuskeskuksessa, raskaassa
kolmivuorotyössä. Eläkkeelle Muotkavaara
jäi kymmenen vuotta sitten.
– Eläkkeelle jäämisen myötä tuli tarve
päästä taas vapaaehtoistöihin. Kävin Helmikammarilla vapaaehtoiskurssin, tykkäsin
paikasta ja olen ollut täällä vapaaehtoisena
jo kahdeksan vuotta. Työskentelen keittiöllä
ja saliemäntänä sekä vedän liikuntaa. Aion
jatkaa, jos vain terveyttä riittää. Olen ollut
myös Suomen Punaisen Ristin Rovaniemen
osaston vapaaehtoisena jo neljäkymmentä
vuotta.
Virpi Muotkavaara on vuosien varrella
täydentänyt osaamistaan kouluttautumalla
monipuolisesti. Hän on käynyt pyhäkoulutyötä varten lapsityön kurssin. Ystävätoiminnan kurssin hän suoritti vuonna 1978.
Lisäksi löytyy todistus raamattupedagogisesta
pyhäkoulukurssista Ylitornion kristillisessä
kansanopistossa 1990. Virpi Muotkavaara
kartutti vielä osaamistaan rovastikunnallisessa pyhäkouluopettajien koulutuspäivässä
Rovaniemellä kolme vuotta myöhemmin
vuonna 1993.
Pasi Kokko

