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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Haastettu toivo

”Mikä se
armo on?”

UKKI JA MUMMO veivät
nelivuotiasta lapsenlastaan autolla kotiin. Auton
radiossa Petrus Ahonen
lauloi Radio Dein kanavalla: ”Armo riittää…”. Sanat
toistuivat laulussa monta
kertaa. Herkkä, kaunis laulu
soljui eteenpäin. Tunnelma
oli rauhallinen, melkein
unelias.
Takapenkin lastenistuimelta kuului hetken
kuluttua kysymys: ”Mikä se
armo on?” Ukki ja mummo
hätkähtivät. ”Ööö – ööö, mitenhän minä osaisin selittää
sinulle, odotapas hetkinen…”
Seurasi mietteliäs hiljaisuus.
Me isovanhemmat pohdimme epätoivoisesti, miten
selittäisimme leikki-ikäiselle
mitä on armo. Lopulta hiljaisuuden katkaisi nelivuotiaan
syvä huokaus: ”Armo riittää
– ei oo mittään hättää.”
Lapsen oma selitys osui
kohdalleen – ainakin ukin ja
mummon mielestä. Ei meillä
ollut nelivuotiaan huokaukseen mitään lisäämistä.
TOINEN lapsenlapsemme
lauleli aamuyöllä onnellisena: ”Minä olen täydellinen”.
Me varttuneemmat taidamme hyvin tietää puutteellisuutemme ja vikamme
Jumalan ja ihmisten edessä.
Onneksi Jeesuksen sovitustyön takia saamme joka
päivä turvautua Jumalan
armoon.
Petrus Ahonen jatkoi
lauluaan:
”Isä kutsuu sinuakin
luokseen,
kotiin palaamaan…”
Miten on, oletko vastannut
kutsuun?
Heikki Salo
Ukki

PÄÄSKY lennähtää koteihin pääsiäisviikolla. Edessä on kristikunnan suurin ja tärkein juhla. Kristillisen uskon syvin sisältö tulee
pääsiäisestä. Pari vuosituhatta on
kuulutettu armoa ja toivoa Kristuksen kärsimyksen, kuoleman ja
kuolleista herättämisen sanoilla.
SUOMALAISESSA kristillisyydessä
pääsiäinen ei ole keskiössä vaan
joulu. Kansa lähtee kirkkoon sanan
äärelle jouluna. Osin tuplamäärin
pääsiäiseen verrattuna. Ehkäpä
juuri pimeä vuodenaika antaa iloiselle ja kauniille valon sanomalle
suuren merkityksen. Toivon säteen
pimeään.
Pääsiäinen, kevättalven lisääntyvän valon aikaan ei ole sykähdyttänyt mieliä samalla tavalla,
vaikka virressä lauletaankin, että
”aurinko tanssii...”.
Pääsiäispäivän sanoma kuuluttaa iankaikkista elämää kuoleman
jälkeen Jeesuksen kuolleista herättämiseen perustuen.
USKOMUKSET kuoleman jälkeiseen
elämään ovat yleismaailmallisia ja
ovat usein keskeisiä eri uskontojen opinkäsityksissä. Kymmenen
vuotta sitten tehdyn tutkimuksen
mukaan suomalaisten käsitykset
kuoleman jälkeisestä elämästä
ovat lähellä eurooppalaista keskitasoa. Suomalaisista noin 16
% uskoi ehdottomasti kuoleman
jälkeiseen elämään, lisäksi 26 %
piti sitä todennäköisenä.
Kristilliseen oppiin kuolemanjälkeisestä elämästä - toisille iankaikkinen elämä toisille kadotus
– suomalaisista uskoo vain noin
10 %, kun kymmenkunta vuotta
aiemmin uskojia oli 22 %. Lisäksi
noin kahdeksan prosenttia uskoo
jollain tavalla osittain kirkon opin

”

Pääsiäinen
on suuren
toivon
sanoma.
mukaisesti. Noin puolet (49 %)
suomalaisista uskoo, että kuoleman jälkeen on jotain, muttei
tiedä mitä. Kaksi viidestä (39 %)
puolestaan katsoo, että kuolema
on kaiken loppu.
Suomalaisista 23 % uskoo Jeesuksen sovittaneen synnit kuolemallaan ja saman verran (23 %)
uskoo hänen nousseen kuolleista.
TÄLLÄ HETKELLÄ uskomusta kuoleman jälkeisiin asioihin leimaa
agnostisismi. Sen mukaan kukaan
ei voi tietää, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen.
Voidaan sanoa, että perinteinen
kirkon opin mukainen usko iankaikkiseen elämään on vähemmistössä luterilaisen kirkon jäsenten
keskuudessa.
Kristillinen usko on haastettu.
ON SANONTA, että kirkolla on mitä
mainioin ja hieno sanoma. Edellä
kerrotun valossa jää kysymään,
mikä on se sanoma, jos luottamus
kristillisen uskon keskeisiin asioihin enimmillään on reilut 20 %.

VIIKON SANA |
Viikon Sana

Rukous

Lupaus
Tulkaa, palatkaamme Herran luo!
Hän on raadellut,
mutta hän myös parantaa,
hän on lyönyt,
mutta hän myös sitoo haavat.
Vain päivä tai kaksi,
ja hän virvoittaa meidät,
kolmantena päivänä
hän nostaa meidät ylös,
ja niin me saamme
elää ja palvella häntä.
Ottakaamme opiksemme,
pyrkikäämme tuntemaan Herra!
Hän tulee, se on varmaa
kuin aamun koitto.
Hän tulee kuin sade,
kuin kevätsade, joka kastelee maan.
Hoos. 6: 1–3

Rakas taivaallinen Isämme.
Kiitämme sinua
pääsiäisaamun salaisuudesta.
Ihme on tapahtunut.
Jeesuksen hauta on tyhjä.
Se mitä on tapahtunut, on niin suurta,
että meidän on vaikea sitä ymmärtää.
Ylistämme voimaasi ja rakkauttasi,
joka on kuolemaakin suurempi.
Täytä meidät kaikki
pääsiäisaamun toivolla ja ilolla.
Ole ylistetty ikuisesti. Aamen.

Sanoma armollisuudesta ja lähimmäisenrakkaudesta toki puhuttelee ihmisiä. Kun ne konkretisoituvat arjessa käytännön teoiksi,
silloin ne ovat suurimmalle osalle
syy olla kirkon jäsen.
Kuolema ja erilaiset uskomukset
siitä, mitä on kuoleman jälkeen,
ilmentävät kaikille ihmisille yhteistä vierauden kokemusta, jossa
on tietämättömyyttä, kysymyksiä,
pelkoa ja ankaraa tarkoituksen
etsimistä. Se mitä elämä ja mitä
kuolema on, ei tunnu riittävän.
Toivotaan jotain enemmän.
KRISTILLISEN uskon sanoma on toivon sanoma. Sen on oltava uusilla
sanoilla aidossa vuoropuhelussa
nykypäivän tieteellisen tiedon,
erilaisten uskomusten ja ismien
kanssa, mikäli sanoman halutaan
olevan merkityksellistä ja vaikuttavaa.
Läpi raamatun kulkee juonne,
että ihminen on matkalla sekä
vuoropuhelussa Jumalan kanssa. Ja Jumalan puhe antaa toivon tulevaisuudesta. Kuvat siitä
kehittyvät ja muuttuvat vuosisatain varrella. Viimeisimpänä tulee
kuva uudesta maailmasta, jossa
Jumala on ihmisten keskellä ja elämä voittaa. Matkaajat ovat tulleet
perille kotiin.
Kristillisen uskon sanoma on
toivon sanoma. Kaikkine kertomuksineen se on kuuluttamassa
matkalla oleville: Tervetuloa
kotiin.
VANHASSA kirkkorukouksessa
matkalaisille sanotaan: ”Sinä kätket elämämme kuoleman salaisuuteen, korottaaksesi sen taas valoon
puhtaana ja uudistuneena.”
Pääsiäinen on suuren toivon
sanoma.

Pääsiäisen Pääsky
lennähti luoksesi!
PÄÄSIÄINEN on kristitty-

jen tärkein juhla, vuoden
kohokohta. Valmistaudumme siihen monin
tavoin.
Näet tästä lehdestä pääsiäisen
kirkkohetket, joihin olet lämpimästi
tervetullut mukaan. Puhutteleeko sinua
hiljainen rukoushetki vai haluatko tulla
pääsiäisyön messuun? Upea Wenhao
Zhangin konsertti on myös hyvä mahdollisuus tulla hiljentymään kirkkoon.
Tutuksi –palstalla kurkistamme vs.
nuorisosihteeri Juho Rinteen maailmaan
ja näkökulmassa kotiseurakuntaan nostamme esiin avustajakoulutuksen, josta
valmistuu ohjaajia tulevan kesän rippileireille.
Kiitos, että luet Pääskyä!
Terveisin Pääskyn toimitus
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Avioliiton esteiden
tutkinta nyt verkossa
AVIOLIITON esteiden tutkinnan voi tehdä
nyt verkossa.
Evankelis-luterilaisen kirkon uudessa palvelussa käyttäjä voi tunnistautua pankkitunnuksien avulla, jolloin valtaosa tarvittavista
liittyjän tiedosta saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä.
Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18
vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Lisäksi
käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai
mobiilivarmenne. Vähintään toisen kihlakumppanin pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
Palvelu löytyy osoitteesta esteidentutkinta.fi.

Hengen uudistuksen
talvipäivät
HENGEN uudistuksen talvipäivät järjestetään Rovaniemen kirkossa ja seurakuntakeskuksessa viikonvaihteessa 20.–22.4.
Päivien opetus alkaa perjantaina 20.4. kello
18 ja jatkuu lauantaina iltapäivän. Sanan ja
rukouksen ilta on kirkossa lauantaina kello 18.
Mukana muun muassa Yrjö Niemi, Tuula
Vranki-Niemi ja Vesa-Pekka Koivuranta.
HENGEN uudistus kirkossamme ry on Suomen ev.lut. kirkossa toimiva uudistusliike,
jonka tarkoituksena on rohkaista jatkuvaan
hengelliseen uudistumiseen.
Liike korostaa Pyhän Hengen, armolahjojen, rukouksen ja yhteyden merkitystä kristillisten kirkkojen, seurakuntien, yhteisöjen ja
yksityisten kristittyjen elämässä.

Piispanvaali
etenee Oulussa

Strategia piirrettiin kuuseksi
KIRKKOVALTUUSTO hyväksyi
joulukuussa Rovaniemen seurakunnalle uuden strategian. Lähtökohtana työskentelyssä oli seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden,
vapaaehtoisina toimivien vastuunkantajien sekä eri työalojen ja alueiden työntekijöiden kuuleminen.
– Seurakunnan edellinen strategia
oli viisivuotiskaudeksi 2011–15. Nyt
koettiin tarve ulottaa strategia pidemmälle 2020-luvulle, kirkkoherra Kari
Yliräisänen kertoo.
Aineistoa koottiin kyselyillä ja

tapahtumilla, joisa kaikkiaan 150
seurakuntalaista osallistui prosessiin.
Myös yhteistyökumppaneiden ja
sidosryhmien toiveita ja käsityksiä
yhteistyöstä kartoitettiin. Pohjana
työskentelyssä on ollut kirkon strategia-asiakirja Kohtaamisen kirkko –
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
toiminnan suunta 2020 sekä strategisen suunnittelun ohjeistus.
Miksi juuri kuusi?
Kuusi sopii hyvin joulukaupunki
Rovaniemen henkeen.
Strategia syntyi reformaation juhla-

vuonna ja tulee muistuttamaan meitä
myös Lutherin perheen synnyttämästä joulutraditiosta.
Kuusi myös kutsuu meitä pitämään
huolta luomakunnastamme. Se ei
välillä pudota lehtiään, vaan elää vihreänä kaikkina vuodenaikoina. Kuusi
on elämän merkki, Kari Yliräisänen
luonnehtii.
Graafisen ilmeen taustalla on Ulla
Ollila Kuohu Designista.

OULUN piispanvaalin ehdokasasettelu
päättyy 21.5. Ehdolle on asettunut ainakin
kirkkohallituksen kansliapäällikkö,
TT Jukka Keskitalo.
Piispa Samuel Salmi siirtyy eläkkeelle lokakuun lopussa, uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.11. Piispa vihitään virkaan 11.11.
Vaalin ensimmäinen kierros käydään 15.8.
Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta
annetuista äänistä, toinen kierros järjestetään
kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan
kesken 3.9.
Oulun piispanvaalissa äänioikeutettuja on
kaikkiaan noin 1130. Näistä puolet on Oulun
hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen
puolen muodostavat maallikkoäänestäjät.

Harriet Urponen

Syksyn seurakuntavaaleissa uutuus:

Tapio Luomasta viidestoista arkkipiispa
ESPOON HIIPPAKUNNAN piispa
Tapio Luoma on valittu Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi.
Arkkipiispan vaalissa Luoma sai
56,1 prosenttia äänistä ja vastaehdokas Björn Vikström 43,9 prosenttia
äänistä. Vaalin äänestysprosentti oli
89,6. Äänioikeus arkkipiispan vaalin
toisella kierroksella oli 1528 henkilöllä.
TEOLOGIAN TOHTORI Tapio
Luoma on syntynyt vuonna 1962.
Hänet vihittiin papiksi vuonna 1987
ja Espoon hiippakunnan piispaksi
helmikuussa 2012. Tätä ennen hän
oli Seinäjoen kirkkoherra vuodesta
2002 lähtien. Tapio Luoma on myös
toiminut Lapuan hiippakunnan
pappisasessorina vuosina 2001–2007
ja Etelä-Pohjanmaan rovastikunnan

lääninrovastina 2010–2012. Hän on
ollut kirkolliskokouksen sekä useiden kirkollisten toimielinten jäsen.
Hänet on valittu vuoden papiksi
vuonna 2000.

UUSI ARKKIPIISPA aloittaa
tehtävässään 1. kesäkuuta, jolloin
nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen
jää eläkkeelle. Evankelis-luterilaisen kirkon viidestoista arkkipiispa
asetetaan virkaan Turun tuomiokirkossa 3. kesäkuuta.

Valitsijayhdistysten
esittäytyminen
SEURAKUNTIIN valitaan uudet luottamushenkilöt ensi syksyn vaaleissa kaudelle
2019–2022. Vaalipäivä on 18.11.2018. Vuoden
2018 vaalit käydään teemalla Minun kirkkoni, sosiaalisessa mediassa #minunkirkkoni.
Syksyn vaaleissa valitsijayhdistyksillä on
ensimmäistä kertaa keskitetty mahdollisuus
esittäytyä kirkon vaalisivustolla.
Seurakuntalaisille tämä tuo erinomaisen
mahdollisuuden vaikuttaa kirkon työhön
omassa lähiympäristössä.
Ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt
konfirmoitu kirkon jäsen.
Ehdolle asetutaan valitsijayhdistyksen
kautta. Sen taustalla voi olla puolue, herätysliike tai jokin aate, joka yhdistää sen jäseniä
tai valitsijayhdistyksen voi perustaa esimerkiksi kaupunginosan äärelle. Ryhmien taustat
halutaan avoimesti esille.
Marraskuussa valitaan 400 seurakuntaan
yhteensä noin 9000 uutta luottamushenkilöä.
Ehdokkaaksi voi asettua aina 17.9.2018 asti.
Seurakuntavaalit.fi-sivustolle on koottu
tietoa ehdokasasettelusta ja valitsijayhdistyksistä. (Kirkon viestintä)
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HENKILÖ| Fysioterapiaopiskelija Talvikki Ritola
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.
JOUNI HAGSTRÖM

Kristus on
voittanut kuoleman
PÄÄSIÄISYÖN messu on pääsiäisjuhlan
keskeinen jumalanpalvelus pääsiäisaamun messun rinnalla. Pääsiäisyö ja -aamu
muodostivatkin aluksi yhden jumalanpalveluskokonaisuuden. Pääsiäisyön jumalanpalveluksen tarkoitus oli alun perin Herran
odottaminen. Ehtoollista vietettiin auringonnousun aikaan. Aurinko on ylösnousseen Herran vertauskuva, ja auringonnousu
symboloi hänen kuolleista nousemistaan.
Kynttilät, jotka sytytetään pääsiäisyön
messussa, kuvaavat nousevaa aurinkoa ja
kuoleman pimeyden väistymistä.
Pääsiäisyön jumalanpalveluksen aiheina
ovat Vanhan testamentin pääsiäiskertomukset, kasteen muistaminen ja tapahtumat
pääsiäisaamuna puutarhahaudalla. Jeesuksen
hauta on tyhjä. Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista ja murtanut näin haudan ja
kuoleman kahleet.
LAUANTAINA 31.3. kello 23 kokoonnumme hiljaiseen ja hämärään Rovaniemen
kirkkoon pääsiäisyön messuun. Messun
toimittavat Aki Hätinen, Topi Litendahl,
Mikko Reijonen ja Noora Tikkala, kanttorina Timo Perkkiö.

HARRIET URPONEN

Talvikki Ritola iloitsee, että on voinut opintojensa ohessa tehdä kanttorin keikkatöitä.

Pääsiäinen on pysäyttävä
kärsimyksessään ja ilossaan
Talvikki Ritolan koko olemus huokuu lämpöä ja iloa.
Hän on silmin nähden onnellinen työstään, jota saa
tehdä opintojen ohessa Rovaniemen seurakunnassa.
Fysioterapiaopinnot ovat viimeistelyä vaille valmiit.
Jo nimensä puolesta Talvikki istuu pohjoisen maisemaan.
– Olen silti ihan kesällä syntynyt, isä on keksinyt nimeni
minulle, Talvikki nauraa.
Mutta talvea Talvikki rakastaa, se on selvää.
– Rovaniemi on ihana paikka! Täällä on niin erilainen
luonto, kuin missään muualla. Me laskettelemme paljon,
joten on ihan lottovoitto päästä helposti rinteeseen.
Talvikki on Keski-Pohjanmaalta lähtöisin ja hän on
myös asunut pääkaupunkiseudulla.

Palkitseva työ

”
”Se on täytetty.”

Jeesuksen sanat ristillä.

Talvikin mukaan kanttorin työssä yhdistyy musiikki
siihen, että saa olla ihmisten kanssa.
– Vielä kun tähän yhdistää minulle tärkeän arvon eli
uskon, niin siinä on oikein hyvä paketti. Voin aina turvata
ja luottaa Jumalaan. On tärkeää saada työskennellä kirkon
palveluksessa.
Talvikki on kulkenut perinteisen ja pitkän tien musiikin
saralla.
– Aloitin pianon soittamisen jo ennen kouluikää ja konservatoriossa olen soittanut monet tutkinnot. Sittemmin
vaihdoin pääinstrumenttini uruiksi.
Kerran Talvikki myös pääsi opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan kirkkomusiikin linjalle.
– En tullut ottaneeksi paikkaa vastaan. Se oli silloin
tarkoitettu niin.

Musiikki on lahja
Talvikki kokee, että hän on saanut musikaalisuutensa
lahjaksi, ikään kuin perintönä.
– Vaikka olen tehnyt muusikkouteni eteen paljon työtä,
koen musikaalisuuden lahjana. Olen kokenut, että sen
kautta olen voinut välittää paljon iloa muille.

Musiikin merkitys voi ihmisen elämässä olla suuri.
– Musiikkia löytyy joka tilanteeseen; iloon ja suruun,
hauskuuteenkin. Itse kuuntelen monipuolisesti musiikkia
laidasta laitaan, se antaa minulle valtavasti.
Talvikin mielestä musiikin lohduttava voima voi olla
merkityksellinen ihmisen elämässä.
– Ja iloinen ihminen voi tulla vieläkin iloisemmaksi
musiikin avulla.

Kesäkanttorina Rovaniemellä
Talvikki pääsi Rovaniemen seurakuntaan kesäkanttoriksi. Edessä on paljon kanttorin perustyötä toimituksissa ja muualla seurakuntalaisten parissa.
– Olen onnellinen, käyn odottavin tunnelmin kohti
kesää. On suuri kunnia päästä palvelemaan ihmisiä seurakunnassa, se on minulle tärkeää. Saan olla myös pääsiäisenä töissä.

Pääsiäisen sanoma pysäyttää
Talvikille pääsiäinen on todella tärkeä juhla.
– Olen oppinut ymmärtämään, että pääsiäinen on
pysäyttävä kaikessa kärsimyksessään ja kaikessa ilossaan.
Minua puhuttelee voimakkaasti se, kun ihan paaston
ajasta lähtien lähdetään kulkemaan hiljaista viikkoa pitkin
pääsiäistä kohti. Sitä tulee miettineeksi, mikä elämässä on
tärkeintä. Mitä kaikkea piti tapahtua, että meillä on tämä,
mitä meillä on nyt!
Pitkäperjantai on Talvikille aina rauhoittumisen päivä.
– Silloin hiljaisuus on suurinta musiikkia. Lapsenakin
muistan, että silloin ei tehty mitään ylimääräistä, rauhoituttiin vain kotiin. Mutta toisena pääsiäispäivänä kävimme aina Rauhanyhdistyksen kirkkopyhässä, jossa olin
usein myös soittamassa.
Talvikki arvostaa omaa kirkkoaan. Jos hänen pitäisi sitä
yhdellä lauseella perustella, vastaus on valmiina.
– Minun kirkkoni huolehtii kaikista.
Harriet Urponen
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Oopperalaulaja Wenhao Zhang:

UNSPLASH

Tärkeintä on, että
sydän on mukana
JOUNI HAGSTRÖM

WENHAO ZHANGIN silmät hymyilevät.
– Hän on kuin kevätaurinko,
ilahduttaa aina kaikkia ympärillään
olevia ihmisiä, kanttori Maie Kuusik
kertoo.
Tällä hetkellä nämä kaksi muusikkoa työskentelevät JUBILEUM!
-pääsiäiskonsertin parissa.
– Harjoittelemme monta kertaa
viikossa. Ohjelmisto on minulle uusi,
Wenhao kertoo.

Raamattupiirissä saa keskustella Raamatusta
samanhenkisten ihmisten kanssa.

WENHAO ZHANG on saanut opiskella kaksi vuotta Soile Isokosken
oppilaana. Konsertin ohjelmisto
koostuu juuri niistä lauluista, joita
Wenhao on Soile Isokosken oppilaana harjoitellut.
– Minä rakastan häntä! Opiskellessani Venäjällä jäi länsimainen
laulukulttuuri vähälle huomiolle. Nyt
olen saanut eteeni uuden maailman,
Wenhao kertoo.
Soile Isokoski on antanut Wenhaolle paljon.
– Eniten olen oppinut kiinnittämään huomiota siihen, että laulaessa
on aina sydän mukana. Näin tunnelma ja lämpö välittyvät laulun myötä
ihmisille. Teksti on tärkeässä osassa,
se täytyy tuntea läpikotaisin.

Raamattua
yhteisöllisesti
COMMUNITY BIBLE STUDY (CBS) on tapa
tutkia Raamattua yhteisöllisesti. Mukaan
kuuluu painettu materiaali, jossa on oheistehtäviä ja tilaa muistiinpanoille.
Ryhmään osallistuvat lukevat kotona
ennalta sovitun, lyhyen Raamatun kohdan.
Kun kokoonnutaan yhteen, keskustellaan ajatuksista, joita Raamatun kohta on herättänyt.
Keskusteluissa päästään syvälle käsiteltäviin
aiheisiin.
– Raamattupiiri voi olla hengellinen matkakumppani, Pirita Bucht kertoo.
Tavoitteena on, että teksti puhuttelisi henkilökohtaisesti osallistujaa.
– Kun olemme yhdessä koolla, niin Jumala
tekee meissä yksilöllistä työtä. Kun menemme syvälle tekstiin, jokainen joutuu prosessoimaan sitä, mitä teksti minulle henkilökohtaisesti tarkoittaa.

AIKANAAN Wenhaon ja Maien
yhteistyö alkoi sattumalta.
– Asuimme samassa talossa ja
kommunikoimme venäjäksi. Wenhao
on opiskellut siellä Pietarin konservatoriossa vuosina 1996-2001 Maie
kertoo.
WENHAO ON kotoisin Pekingin
läheltä sijaitsevasta Tianjinista. Perheessä musisoitiin joka viikonloppu. Isä soitti erhua. Se on keilisoitin,
jota soitetaan sellon tapaan jousella
ja jonka kaikukoppa on peitetty
käärmeen nahalla. Äiti ja tytöt
lauloivat.
Wenhao innostui musiikista jo
hyvin varhain.
– Halusin laulaa! Muistan tuon tunteen silloin ja se on minussa edelleen!
Wenhao pääsi opiskelemaan laulupedagogiikkaa ja hän edistyi nopeasti. Nyt takana on monipuolinen ura
kansainvälisillä areenoilla. Ja edelleen sydämessä tuo vaatimaton toive
siitä, että vain saisi laulaa ihmisille.
Wenhao opettaa laulua Rovalassa.
Opettajana hän on vaativa ja tiukka.
Hän on julkaissut omaa opetusmateriaalia, joka käsittelee venäläisiä
romansseja ja ooppera-aarioita.
– Silti näytän paljon esimerkkiä ja
selitän paljon, kun opetan.

Wenhao Zhang on opiskellut Soile Isokosken
oppilaana kaksi vuotta. JUBILEUM –
pääsiäiskonsertin ohjelmisto koostuu Soile
Isokosken Wenhaolle esittelemistä kappaleista.

Ystävykset Wenhao ja Maie katsovat toisiaan silmiin.
– Olen niin kiitollinen sinulle ja
Soile Isokoskelle. Ilman teitä en olisi
päässyt eteenpäin. Kiitos paljon,
Wenhao sanoo. Maie liikuttuu, nielaisee ja hymyilee.
Nyt on aika keskittyä konserttiin.
Pääsiäisen vietto tapahtuu nimenomaan musiikin kautta. Wenhao
nauttii siitä, että saa laulaa juuri
Rovaniemen kirkossa.
– Akustiikka on täydellinen! Kirkko
on ihana paikka!
Kansainvälisten estradien ooppera-
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tähti Wenhao Zhangilla on takanaan jo
pitkä ura maailmalla. Monet oopperaroolit ovat hänelle tuttuja, mieleenpainuvimpana Susannan rooli Mozartin Figaron häissä ja Violettan rooli Verdin La
Traviatassa, unohtamatta Gildan roolia
Verdin Rigoletto -oopperassa.
Wenhaota ujostuttaa, kun hän kuulee
meriiteistään. Vaatimattomampaa
oopperatähteä ei varmasti maailmasta
löydy.
Harriet Urponen

MENETELMÄSSÄ korostetaan opetuslapseus -näkökulmaa. Se tarkoittaa Jeesuksen
seuraamista.
– Kastettuina olemme Jeesuksen opetuslapsia. Voimme uskoa Jeesukseen ja se riittää
Jumalalle. Jumala myös haastaa meitä toimimaan Jeesuksen jalanjäljissä, häntä seuraten.
Silloin toimitaan Jeesuksen käsinä ja jalkoina.
Raamattupiiriin tiensä on löytänyt myös
Mira. Hän on kokenut mielekkääksi juuri tämän tavan pohtia omakohtaisesti Raamatun
tekstejä.
– Ensin ajattelin, että tekstinkohdat ovat
melko lyhyitä. Mutta siinä saa todella keskittyä tekstin sisältöön. On hyvä saada tietää,
mitä asioita Pyhä Henki haluaa, että ymmärrämme juuri siinä hetkessä.
Miralle suurin anti on ollut, että saa samanhenkisten ihmisten kanssa jakaa ajatuksia ja
keskustella Raamatusta.
– Se on ollut minulle valtava voima. On
tärkeää löytää yhteys toisiin, jotka uskovat
samalla tavalla ja joilla on ehkä samanlaisia
kokemuksia. Seurakuntayhteys on tärkeä
asia. Täällä on helppo olla oma itsensä.
Seuraava kurssi alkaa seurakuntakodin takkahuoneessa os. Rauhankatu 70 F perjantaina
20.4. kello 9.30 ja kutsuu juuri sinut Raamatun ihmeelliseen maailmaan.
Harriet Urponen

Konfirmoitiinko sinut 1968?
MEILLE ovat tuttuja kultahäät ja
riemuvuosijuhlat. Molempiin liittyy
luku 50.
Rovaniemen seurakunnassa liitetään samaan lukuun konfirmaatiojuhla. Jos Sinut konfirmoitiin vuonna
1968, tämä tiedonanto on tosi tärkeä.
VIISIKYMMENTÄ vuotta sitten
kirkkoherrana toimi Torsti Saraste
ja kappalaisena Ilmo Pulkamo. Risto
Saulio muutti Muurolaan kansliapapin virasta, johon pestiin tuli Keijo

Nissilä. Paavo Korteniemi aloitti
nuorisopappina.
Sää sinä kesänä oli poikkeuksellinen. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla
mittari nousi 30:een, vesitulva kasteli
laajat alueet. Sen jälkeen poutapäivät
olivat harvinaisia. Pysyvä lumi tuli
syyskuun puolivälissä. Rippikouluissa
oli valioväki.

SUNNUNTAILLE, 26.8.2018 Rovaniemen kirkko on varattu kultakonfirmaatio-juhlaan. Messu Elämän

lähteen äärellä alkaa klo 10 ja sen
päätyttyä huolehditaan ruumiin
vahvistumisesta.

VUONNA 1968 konfirmoitujen yhteisjuhla alkaa kello 12.30. Puoleentoista tuntiin liittyy pikkupuheita
sekä musiikkia Mauri Miettusen
johdolla. Ennakkoinfo tarkentuu
äitienpäivän Pääskyssä.
Koollekutsujana toimii rovasti Paavo Korteniemi.
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NÄKÖKULMA KOTISEURAKUNTAAN | Avustajakoulutus

Nuoret haluavat
Nuoret ovat koulutuksessa, jossa heistä
valmistuu avustajia tulevan kesän rippileireille.
Käymme ensin läpi sosiaalisen median
pelisääntöjä. Haluan tältä diginatiivilta
osallistujajoukolta tietoa siitä, miten he toimivat
some-alustoilla ja siitä, millaisia odotuksia heillä
on seurakunnan viestintään.
Nuorilla on vahva side seurakuntaan. He
ovat käyneet rippikoulun ja sen jälkeen
vielä halunneet isosiksi. Isoskesän
jälkeen he ovat halunneet vielä jatkaa
avustajiksi, joten olen todella kiitollinen
tästä kohtaamisesta.

Miksi koulutukseen?
Omat positiiviset rippikoulukokemukset
oli suurin syy siihen, että nuoret halusivat jatkaa avustajakoulutukseen. Se oli
luonteva jatko isoskoulutukselle. Nuoret
haluavat kantaa vastuuta.
– Avustajakoulutuksessa pääsee enemmän ottamaan vastuuta ja ohjaamaan
myös isosia, yksi nuorista kertoo.
Nuoret kokivat isoskoulutuksen jälkeen
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja koska
useampi porukasta oli lähdössä jatkamaan, se vaikutti asiaan.
– Jos eivät kaverit olisi tänne avustajakoulutukseen tulleet, niin en olisi tullut
minäkään.

Millainen viesti kiinnostaa
Nuoret tavoittaa verkosta. Somekanavista tällä porukalla käytössä oli Instagram
ja Snapchat. Mutta ei nuorten tavoittaminen ole yksin kanavakysymys. Millainen
viesti sitten tavoittaisi nuoret?
– Olisi hyvä, että viesti olisi nuorten
tekemä. Sosiaalisessa mediassa voisi olla
joku lyhyt video, jossa viestin voi kertoa
lyhyesti ja hauskasti, nuoret sanovat.
Organisaation lähettämä viesti ei kiinnosta, mutta ihmisen lähettämä viesti
kiinnostaa. Myös sisällön täytyy olla nuorten maailmasta.
– Esimerkiksi Instagramissa olisi kuva
nuorista, eikä mistään hedelmäkorista.
Tai jonkun nuoren tekemä video, eikä
niin, että jossain kirkon virallisilla
verkkosivuilla täydellisellä kirjakielellä lukee, että kuukauden päästä on joku ilta
nuorille.

Vääriä
käsityksiä
Nuoret avautuvat
myös puhumaan
siitä, että joidenkin
mielestä seurakunnan tilaisuuksiin on
noloa tulla mukaan.

– Täällä seurakunnassa on oikeasti
mukavaa toimintaa nuorille tosi paljon.
Pitäisi saada poistettua vääränlainen
stereotyyppinen käsitys, niin ehkä ihmiset
uskaltaisivat tulla sitten, yksi nuorista
sanoo.
– Jotenkin se pitäisi tehdä niin, että
näkee, että täällä on meitä, jotka eivät ole
niin himouskovaisia. Ollaan ihan tavallisia
ihmisiä, toinen jatkaa.

Paljon hyvää
Seurakunta on myös onnistunut nuorten silmissä monessa asiassa. Nuorten
mielestä seurakunnan työntekijät ovat
tosi helposti lähestyttäviä ja heiltä saa
helposti tietoa asioista.
– Seurakunta tarjoaa nuorille paljon harrastuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja.
– Oli hyvä, kun itse olin riparilla, niin
sain silloin tietoa isosjutuista ja
muusta seurakunnan toiminnasta.
Silloin pääsin näihin juttuihin
aika helposti mukaan.
– Myös nuorten työllistäminen on onnistunut. On
hienoa, että seurakunta
tarjoaa myös kesätyöpaikkoja nuorille.
Toivoa on. Se asuu näissä
nuorissa. Heidän mielestään
äänen saa kuuluville se, jonka
tarina puhuttelee. Siitä esimerkkinä ovat tämän päivän tubetähdet, he puhuvat sillä kielellä,
mitä nuoret haluavat kuulla.

Avustajakoulutuksessa pääsee
enemmän ottamaan
vastuuta ja ohjaamaan
myös isosia.

Avustajakoulutus:
• Tarkoitettu rippikoulussa isosina
toimineille.

Harriet Urponen

• Vuoden pituinen koulutus.
• Koulutuksessa seitsemän kahden
tunnin tapaamista, yleensä
seurakuntakodilla.
• Tapaamisissa tärkeässä osassa
nuorten omat tehtävät: parin
kanssa pidetään yksi hartaus ja
yksi ”raamis” (Raamattupiiri)
sekä vedetään leikki.

Olisi hyvä,
että viesti
olisi nuorten
tekemä.
Sosiaalisessa
mediassa voisi
olla joku lyhyt
video, jossa viestin
voi kertoa lyhyesti ja
hauskasti.

Täällä seurakunnassa
on oikeasti
mukavaa
toimintaa
nuorille
tosi
paljon.

• Osana koulutusta
diakoniatempaus
• Osallistuminen isos- ja ITUkoulutusleireille.
• Avustajien tulee olla 18 vuotta
täyttäneitä aloittaessaan
tehtävässään.
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vastuuta

Torstaisin 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.
Puhujana 5.4. Jyrki Similä, 12.4. Kaija-Leena Keränen,
19.4. Ritva Halvari, 26.4., 3.5. Antti Härö,
10.5. iltaa ei järjestetä.
MIIKA YLINIEMELÄ

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Diakonian
katulähetystyön

Soppatykkitempaus
torstaina 29.3. ja 26.4.
klo 11
Lordinaukiolla.
Paikalla seurakunnan
työntekijöitä ja
katulähetystyön
vapaaehtoisia.
Mahdollisuus osallistua
Yhteisvastuukeräykseen.

Sururyhmä
käynnistyy
keskiviikkona 30.5. klo 17.30
Perheasiain neuvottelukeskuksen tiloissa,
Maakuntakatu 7.
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa.
Vetäjinä sairaalapastori Sanna Kerola,
040-7363356 ja
pastori Terhi Ämmälä, 040-5807048.
Ryhmään otetaan 6 osallistujaa.
Ilmoittautumiset Taina Alatarvakselle 0400-575659

Nuorten mielestä on
huvittavaa, jos heitä
lähestytään hedelmäkorin
tai järvimaiseman kuvalla.

Avustaja on isoselle isonen
Rovaniemen seurakunnan järjestämään avustajakoulutukseen
osallistuvat ovat kuin ”isosten
isosia”.
Seurakunnan vs. nuorisosihteeri
Juho Rinne ja nuorisotyönohjaaja
Mari Pääkkölä vastaavat avustajakoulutuksesta.
– Ensin on rippikoulu ja konfirmaatio. Sen jälkeen toivotaan,
että mahdollisimman moni lähtee
isostoimintaan, jolloin edessä on
ensin isoskoulutuksen ITU-vuosi,
Juho kertoo.
ITU-vuoden jälkeen koulutukseen kuuluu vielä isosvuosi ja
vasta sen jälkeen pääsee leireille
isoseksi.
– Sitä seuraavana vuonna isoset
voivat lähteä avustajakoulutukseen. Avustajat johtavat isosten
porukkaa leirillä ja tukevat isosia.
Avustajat ovat esikuvinakin
isosille.
Isoskoulutusta kestää kaikkiaan
kaksi vuotta. Avustajakoulutus on

vuoden mittainen.
Avustajakoulutuksen tarkoituksena on tukea nuoren kiintymistä
seurakuntaan sekä vahvistaa isoskoulutuksessa ja leireillä opittuja
taitoja.
Avustajakoulutukseen osallistuville esitellään myös seurakunnan
muita mahdollisuuksia. Koulutettavia tutustutetaan myös diakoniatyöhön. Esimerkiksi he osallistuvat
kerääjinä Yhteisvastuukeräykseen

ja auttavat Toivon Torilla.
– Koulutuksessa näkee vähän
laajemmin seurakunnan toimintaa ja pääsee toimintaan mukaan.
Toivon mukaan mahdollisimman
moni innostuu vastaisuudessakin.
Pyrimme samalla avaamaan mitä
vapaaehtoistyötä voisi tulevaisuudessa tehdä seurakunnassa tai
seurakunnan parissa, Juho Rinne
kertoo.
Pasi Kokko

KEVÄÄN 2018
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18
Su 2.4. ja 13.5.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

Jumalan huolenpitoa
Viisikielisen laulujen
matkassa

Ounasrinteen kappeli-ilta 17.4. klo 18.
Lauluja Viisikielinen-kokoelmasta ja palasia
tiestä ja matkasta tekstien ja runojen kautta.
Pientä iltapalaa, vapaaehtoinen maksu!
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538
Sanna Peltola 0400-781442

Mistä löydät tietoa Rovaniemen seurakunnan
Seurakunnan vs. nuorisosihteeri
Juho Rinne ja nuorisotyönohjaaja
Mari Pääkkölä vastaavat
avustajakoulutuksesta.

TULEVISTA TAPAHTUMISTA?

Täältä, nyt on olemassa suora osoite viestintään:
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/viestinta
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KUVAT MARKKU KUKKONEN

Pronssivaloksen mies kertoi suuresta kärsimyksestä ja häpeästä. Pronssivaloksessa näkyivät järkyttävät ruhjeet Jeesuksen ranteissa naulanpiston jäljiltä.

Johtava diakoni Markku Kukkonen:

Pääsiäiseni avautui Torinon kääri
JOUNI HAGSTRÖM

Markku Kukkonen ei
osannut ajatellakaan,
millaisen ajatusvyöryn
ja tutkimusinnon
hänessä sai aikaan
se, kun hän vuonna
2014 Jerusalemissa
käydessään sai
tutustua Torinon
käärinliinanäyttelyyn.

Hän oli aiemmin lukenut tuosta vanhasta reliikistä ja sen historiallisesta
arvioinnista ehkä kallistuen enemmän
siihen, että eihän se ihan oikeasti voi
olla Herramme Jeesuksen yllä ollut
hautaliina.
– Kaksituhatta vuotta on liian pitkä aika
tuollaisen vaatteen säilymiselle. Emme
myöskään ole tottuneet luterilaisessa ympäristössä reliikkeihin, Markku Kukkonen
kertoo.
Kyseisen näyttelyn käärinliina ei tietenkään ollut aito, vaan näyttelyssä oli
erilaisia esineitä, kuvia ja tietoa käärinliinaan liittyen.
– Voimakkaimmin minua puhutteli
käärinliinan tietojen pohjalta muovattu
pronssivalos käärinliinassa olleesta runnellusta miehestä, joka oli taatusti erilainen
kuin pyhäkoulun lempeä, puhdas ja kaunis
Jeesuskuva: ”Hyvä paimen lammas olkapäillä”.

Järkytys muuttui iloksi
Pronssivaloksessa oli Jeesuksen kaikkialta runneltu ruumis, joka järkytti Markku
Kukkosta.
– Jos ruumiista löytyy vähintään 120
ruoskan iskun jäljet, joiden lyijypainot ovat
jättäneet 363 haavaa, voi vain kuvitella sitä
suurta kipua ja tuskaa. Saatikka sitten naulat
ranteissa ja käsissä, ruhjeet polvissa ja päässä orjantappurakypärän pistäessä päälakea.
Markku Kukkonen jäi miettimään, miten
tuossa inhimillisessä tragediassa tapahtui
kuitenkin meille käsittämätön ”hyvä”,
jossa meidät rikkomuksemme sovitettiin.
– Hän, Jumalan Poika, meni meidän
puolestamme ristille ja sovitti syntimme,
jotta me tulisimme pelastetuksi iankaikkiseen elämään. Minun pääsiäiseni avautui
syvemmin tuossa Pyhän käärinliinan
näyttelyssä.

Tieteelliset testit avaavat Torinon kää
KUULUISA Torinon käärinliina, jossa
monien uskomuksen mukaan voisi olla
vainajakuvahahmo Jeesuksesta, on historian tutkituin muinaisesine. Sen tieteelli-

nen tarkastelu alkoi heti sen jälkeen kun
siitä otettiin ensimmäiset valokuvat 1898.
Vuonna 1988 sille tehtiin radiohiiliajoitus,
joka määritti sen aikaväliin 1260–1390
MUSEO DELLA SINDONE, TORINO

j.Kr. eli myöhäiskeskiajalle. Sittemmin on
osoitettu, että tämä ajoitus oli monessa
suhteessa epäkelpo.
Viime vuosina on tehty lisää testejä käärinliinakankaan iän määrittämiseksi. Nämä
menetelmät pyrkivät mahdollisimman
tarkasti eliminoimaan haittatekijät jotka
voisivat vääristää tuloksia. Määritelmän
painopiste on kankaan iän määrityksessä,
ei niinkään siihen syntyneessä kuvahahmossa. Oletus kun on, että kuvajainen on
jotakuinkin yhtä vanha kuin kangas.

TORINON käärinliinakankaan ajoitustutkimukselle on kiitollista se, että se
on pellavaa ja verraten hyvin säilynyt.
Pellavakuitu on yksi vahvimpia luonnon kuituja ja siitä tehtyjä kankaita
on säilynyt tuhansia vuosia vanhoissa
faaraoiden haudoissakin. Näinpä kankaan pellavakuituja on tutkittu tarkoin
mikroskoopilla, testattu kemiallisesti ja
analysoitu jopa atomitasolla. Kaikkiaan
neljää eri menetelmää sovellettiin. Yksi
perustui pellavakuidussa olevan vanil-

liinin määrään, joka vähenee ajan oloon
asteittain vähän samaan tapaan kuin
radiohiili. Toinen testi mittasi kuitujen
vetolujuutta vähän samaan tapaan kuin
metallille tehdään. Tämänkin logiikka on
yksinkertainen: mitä vanhempi kuitu sen
hauraampi se on. Kaksi muuta menetelmää perustuivat infrapunamittauksiin ja
ns. Raman spektroskopiaan. Tulokset julkaistiin vertaisarvioiduissa tiedelehdissä
ja kansainvälisissä medioissa suuren
huomion kera.
Ja mitä nämä uusimmat ajoitustulokset
sitten kertoivat?
Tulokset osoittautuivat hyvin yhteneväisiksi. Kaikki mahtuivat samaan aikahaarukkaan, noin 400 e.Kr.–300 j.Kr. Toisin
sanoen, Torinon käärinliina sopii ajallisesti
Jeesuksen aikaan.

ENTÄPÄ, voidaanko sanoa että kangas
on peräisin Palestiinasta? Mielenkiintoista kyllä, vastaus on usean tutkimuksen
nojalta tässäkin myönteinen. Vanhoihin
tekstiileihin erikoistuneet asiantuntijat
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Pääsiäinen seurakunnassa
Kiirastorstai 29.3.

• Klo 17 Meltauksen kappelissa messu, Ilari Kinnunen,
Sanna Peltola.
• Klo 18 Ounasrinteen kappelissa ehtoolliskirkko,
Mirja-Liisa Lindström, Timo Perkkiö.
• Klo 18 Muurolan kappelissa ehtoolliskirkko, Mikko Reijonen,
Timo Perkkiö.
• Klo 18 Jouttikeron kappelissa messu, Ritva-Elina Pylväs,
Talvikki Ritola.
• Klo 18 Auttin kappelissa messu, Kaija-Liisa Keränen,
Mauri Miettunen.
• Klo 19 kirkossa messu, liturgia ja saarna Topi Litendahl,
avustavat Aki Hätinen ja Karita Kaukonen.
Kanttorina Maie Kuusik. Saaren kuoro.
• Klo 19 Korkalovaaran kappelissa messu, Kari Yliräisänen,
Ruusu Tervaskanto.
• Klo 19 Sinetän kappelissa messu, Ilari Kinnunen, Sanna Peltola.

Pitkäperjantai 30.3.

• Klo 10 jumalanpalvelus kirkossa, liturgia Ilari Kinnunen, saarna
Pekka Kyllönen, kanttorina Timo Perkkiö. Hilkka Sääskilahti, sello.
• Klo 10 Viirin kappelissa jumalanpalvelus, Topi Litendhal.
• Klo 10 Jouttikeron kappelissa jumalanpalvelus, Kaija-Liisa
Keränen, Sari Alakulppi.
• Klo 11 Aapakirkossa jumalanpalvelus, Ritva-Elina Pylväs,
Mauri Miettunen.
• Klo 13 Korkalovaaran kappelissa jumalanpalvelus,
Karita Kaukonen, Mauri Miettunen.
• Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki kirkossa,
Aki Hätinen, Maie Kuusik.

inliinanäyttelyssä
Paljon tutkittua tietoa
Näyttelyn avulla Markku Kukkonen oivalsi, miten paljon käärinliinan historiallisesta matkasta tiedetään. Käärinliinan
kasvot ovat olleet myös mallina monelle
ikonitaiteilijalle.
– Käärinliinassa olevat kasvien siitepölyt
on tunnistettu olevan lähtöisin nykyisen Israelin alueelta. Hautajaiskukkien
siitepöly pään ympärillä on kukista, joita
kasvaa vain Jerusalemin ympäristössä ja ne
kukkivat keväällä pääsiäisen aikaan.
Markku Kukkonen ihmettelee myös sitä,
miten käärinliinan välittämä informaatio
siinä olleesta runnellusta miehestä vastaa
niin sanatarkasti evankeliumien ja Vanhan
Testamentin profeettojen ennustuksia,
että se tuntuu hänestä suorastaan huikealta trilleriltä.
– Edellisten lisäksi minua vakuuttaa

liinaan piirtyneen kuvan mystinen
syntytapa, jota tiede ei kykene
selittämään. Siinä näen Jumalan
ylösnousemusvoiman, joka kerran
nostaa myös meidät Kristuksen armoon
turvaavat kulkijat.
Markku Kukkonen on vakuuttunut siitä, että käärinliinat ovat aitoja.
– Asiasta on myös esitetty vastaväitteitä, mutta todisteet sen aitoudesta
ovat niin vakuuttavia tällä hetkellä,
että ainakin itse pidän sitä aitona
käärinliinana, johon Jeesus käärittiin
kaksituhatta vuotta sitten.
Harriet Urponen

Pääsiäislauantai 31.3.

• Klo 23 pääsiäisyön messu kirkossa, liturgia ja saarna Aki Hätinen,
avustavat Topi Litendahl, Mikko Reijonen ja Noora Tikkala,
kanttorina Timo Perkkiö.

Pääsiäispäivä 1.4.

• Klo 10 messu kirkossa, liturgia ja saarna Elina Rask-Litendahl,
avustaa Karita Kaukonen, kanttorina Maie Kuusik. Rovaniemen
kirkkokuoro.
• Klo 10 Muurolan kappelissa messu, Mirja-Liisa Lindström,
Talvikki Ritola.
• Klo 10 Auttin kappelissa messu, Ritva-Elina Pylväs,
Mauri Miettunen.
• Klo 11 Aapakirkossa messu, Kaija-Liisa Keränen,
Ruusu Tervaskanto.
• Klo 11 Sinetän kappelissa messu, Noora Tikkala, Sari Alakulppi.
• Klo 12 Viirin kappelissa messu, Ritva-Elina Pylväs,
Mauri Miettunen.
• Klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu, Ilari Kinnunen,
Timo Perkkiö.
• Klo 13 Maijasen kappelissa messu, Noora Tikkala, Sari Alakulppi.
• Klo 13 Jouttikeron kappelissa messu. Kaija-Liisa Keränen, Talvikki
Ritola.
• Klo 15 Ounasrinteen kappelissa messu, Mikko Reijonen,
• Timo Perkkiö.

II pääsiäispäivä 2.4.

Klo 18 Tuomasmessu kirkossa, liturgia Mikko Reijonen, saarna Ulla
Miettunen, kanttorina Mauri Miettunen. Tuomaskuoro.

ärinliinan mysteeriä
VOIMME siis varmuudella todeta, että
Torinon käärinliinakangas on valmistettu Palestiinassa ajanlaskumme alun
vaiheilla, mutta voimmeko tietää onko se
kuulunut Jeesukselle? Tähän etevinkään
tiede ei ehkä koskaan pysty vastaamaan
absoluuttisella varmuudella. Mutta,
riittävässä määrin kyllä, sillä vaihtoehdot
sille että kyse olisi jonkun muun kuin
Jeesus Nasaretilaisen hautaliinasta, ovat
kerrassaan olemattomat. Tähän on useita
historiallisiakin syitä. Yksi on se, että
antiikin aikana ristiinnaulittuja ei yleensä haudattu ja jos haudattiinkin, niin ne
viskottiin rikoksentekijöiden joukkohautoihin. Tämä vainaja on sitä paitsi saanut

MUSEO DELLA SINDONE, TORINO

ovat ykskantaan todenneet, että Torinon
käärinliinakangas on kudottu verraten
harvinaisella tekniikalla, jonka saumaus
ym. muistuttavat lähinnä niitä menetelmiä joita sovellettiin ajanlaskumme alun
Palestiinassa. Lisäksi siitä on voitu erottaa
lukuisia siitepölyhiukkasia mitä kuuluvat
kasveille, joita kasvaa ainoastaan täällä.

Torinon käärinliinassa erottuu heikosti miehen hahmo. Säännölliset kuviot johtuvat siitä, että kangasta on säilytetty pakaksi taiteltuna.
Kankaan taitekohdissa on tummia tulipalon aiheuttamia jälkiä.
liinoikseen arvokkaimmat mahdolliset,
jotka olisivat sopineet kuninkaallisille.

TORINON käärinliinan vainajakuva on
sen hätkähdyttävin piirre. Se muistuttaa niin paljon taidehistorian klassista
Jeesusta kaikkine kärsimyksen merkkei-

neen että skeptinen mieli vaistomaisesti
katsoo sitä kuin mitä tahansa keinotekoisesti aikaansaatua Jeesus-kuvaa.
Mielemme ei tahdo taipua tämän näyn
edessä sille mahdollisuudelle, että tämä
onkin se malli joka kaikkina vuosisatoina inspiroi taiteilijoita kuvaamaan miltä

Jeesus ja hänen kidutuksensa oikeasti
näytti. Nykytieteen tulokset ja logiikka
nimittäin osoittavat juuri tähän suuntaan.
Juha Hiltunen
antropologi ja kulttuurihistorioitsija
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KEVÄTALLAKKA | Tapahtumat
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet
Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi

ROVANIEMEN KIRKKO

Helppo tapa
tehdä hyvää
Vapaaehtoistyö.fi
Vapaaehtoistyo.fi -sivusto on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistehtäviä kokoava sivusto. Sen taustalla toimii Kirkkopalvelut ry, joka
toimii sillanrakentajana kirkon, ihmisten ja yhteiskunnan
välillä.
Tällä hetkellä tarjolla tehtäviä muun muassa kerhoavustajana tai -ohjaajajana, puuroaamuna vapaaehtoisena,
avustamista Helmikammarin kahviossa tai Kirpputori Toivon Torilla. Jotkut tehtävät vaativat koulutuksen (esimerkiksi rukouspalvelija tai ehtoollisavustaja).
Tule mukaan iloiseen joukkoon!

rovaniemenseurakunta.fi/vapaaehtoistyo

93,4MHz

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

Kuvataideseura Palas ry:n

näyttely
seurakuntakodin
yläsalissa
3. - 27. huhtikuuta

Seurakunnan diakoniatyö järjestää

Vapaaehtoistyön
peruskurssin
Helmikammarilla, Pohjolankatu 4.
Kurssi antaa valmiudet toimia
vapaaehtoistyöntekijänä Helmikammarissa
ja lähimmäispalvelussa. Lähimmäispalvelijat
toimivat lähimmäistä kaipaavien vanhusten ystävinä sekä
kertaluonteisissa tehtävissä. Helmikammarissa toimitaan
kahvion tai salin vapaaehtoisena, ryhmien vetäjänä sekä
kuuntelijana ja keskustelijana ikäihmiselle.
Kurssi alkaa ti 24.4. klo 14.30.
Tapaamme jokaisen kurssille ilmoittautujan
henkilökohtaisesti ennen kurssin alkua.
Tied. ja ilm. 11.4. mennessä
diakonissa Arja Rissanen p. 0400 376 472
diakoni Sari Koski 040 7340 221

Helmikammari
ikäihmisten kyläpaikka
Avoinna ma–to klo 10–14
Myös kahvio.
Helmikaupassa käsin tehtyjä kortteja,
käsitöitä ja suruadresseja.
Viikko-ohjelma lauantaisin
Uusi Rovaniemi –lehdessä.

Sunnuntaisin klo 10 messu
kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa.
29.3. klo 19 kiirastorstain messu.
30.3. klo 10 pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus.
30.3. klo 15 Jeesuksen
kuolinhetken rukoushetki.
30.3. klo 17.30 Rauhanyhdistyksen
nuoriso- ja seurakuntapäivien
ehtoolliskirkko.
31.3. klo 23 pääsiäisyön messu.
1.4. klo 10 messu.
1.4. klo 18 JUBILEUM! –
pääsiäiskonsertti. Wenhao Zhang,
soprano, Maie Kuusik, piano. Vapaa
pääsy.
2.4. klo 18 Tuomasmessu.
9.4. klo 19 Suomen Kanttorikuoron
(CCF) konsertti. Liput 15/10€.
12.4. klo 19 Näyttelykuvia –
konsertti LAPSSK (yhteistyössä
laivaston soittokunnan kanssa)
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
15.4. klo 10 messu, saarna Miikka
Ruokanen. Kirkkokahvit
seurakuntakeskuksessa, Miikka
Ruokasen luento ”Jumalan sanan
voima: Mitä Lutherin
raamattukäsitys tarjoaa meille tänä
päivänä?”
15.4. klo 15 A Tribute to Mahalia
Jackson – konsertti. Tiina
Sinkkonen ja jazztrio. Vapaa
pääsy, ohjelma 10€.
21.4. klo 13-15 kirkon kryptassa
rukousiltapäivä.
24.4. klo 19 Kasvotusten – Tommy
Hellsten,Tommi Kalenius. Liput
25(ennakko)/30€.
27.4. klo 10 Veteraanipäivä
jumalanpalvelus.
27.4. klo 18 LAPSSK:n
veteraanipäivän konsertti. Vapaa
pääsy, ohjelmamaksu 10€.
29.4. klo 18 nuorten Showtime,
”Mä mokasin taas”

KESKIKAUPUNKI
29.3. klo 11 katulähetystyön
soppatykkitempaus Lordinaukiolla.
3.–27.4. Kuvataideseura Palaksen
näyttely seurakuntakodin
yläsalissa.
5.4. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta.
7.4. klo 17 srk-keskuksessa Omailta.
11.4. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta. Lähtö klo 17.45 srkkeskuksesta, Rauhankatu 70.
Isäntänä Markku Kukkonen.
12.4. klo 18 srk-keskuksessa
Sanan ja rukouksen ilta.
19.4. klo 18 srk-keskuksessa
Sanan ja rukouksen ilta.
20.–22.4. Hengen uudistuksen

talvipäivät kirkonmäellä.
21.4. klo 17 srk-keskuksessa Omailta.
22.4. klo 15 srk-keskuksessa
4-vuotiaiden synttärit.
25.4. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta. Lähtö klo 17.45 srkkeskuksesta, Rauhankatu 70.
Isäntänä Lauri Kinnunen.
26.4. klo 11 katulähetystyön
soppatykkitempaus Lordinaukiolla.
26.4. klo 18 srk-keskuksessa
Sanan ja rukouksen ilta.

KORKALOVAARA
29.3. klo 19 kappelissa
kiirastorstain messu.
30.3. klo 13 kappelissa pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
1.4. klo 13 kappelissa pääsiäispäivän messu. Kirkkokahvit.
7.4. israelilaista kansantanssia klo
10 ja ylistystanssia klo 12
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
8.4. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
8.4. klo 14.30 kappelissa
kevätkonsertti, sekakuoro Tuike.
Vapaa pääsy.
15.4. klo 13 kappelissa Pinjapuun
alla-perhepyhä, perhemessu,
välipalaa ja askartelupaja.
21.4. israelilaista kansantanssia klo
10 ja ylistystanssia klo 12
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
22.4. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
29.4. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
29.4. klo 15 kappelissa
4-vuotiaiden synttärit.

OUNASJOKI
29.3. klo 19 Sinetän kappelissa
kiirastorstain messu.
29.3. klo 17 Meltauksen kappelissa
kiirastorstain messu.
1.4. klo 11 Sinetän kappelissa
pääsiäispäivän messu.
Kirkkokahvit.
1.4. klo 13 Maijasen kappelissa
pääsiäispäivän messu.
Kirkkokahvit.
15.4. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
18.4. klo 18 Meltauksen kappelissa
Virsikirja tutuksi –ilta, Sanna
Peltola, Ounasjoen kuoro.
29.4. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.

OUNASVAARA
29.3. klo 18 kappelissa
kiirastorstain ehtoolliskirkko.
1.4. klo 15 kappelissa pääsiäisen
messu.
8.4. klo 15 kappelissa Pyhät
Meiningit.
15.4. klo 15 kappelissa messu,
raamattuluento ja kirkkokahvit.
17.4. klo 18 kappelilla Kappeli-ilta.
Virsiä ja hengellistä musiikkia eri

teemojen mukaan. Sanaa eri
muodoissa.
21.4. klo 18–20 kappelissa Donkkis
Big Night.
22.4. klo 15 kappelissa messu.
30.4. klo 17–19 kappelissa
Vappuviuhka. Lapsiperheiden
iloinen vappujuhla.

ALAKEMIJOKI
29.3. klo 18 kappelissa
ehtoolliskirkko.
1.4. klo 10 kappelissa
pääsiäisaamun messu.
8.4. klo 10 kappelissa virsikirkko.
10.4. klo 10 kappelissa puuroaamu
ja kaikenikäistenkerho.
20.4. klo 18-20 kappelissa Donkkis
Big Night.
22.4. klo 10 kappelissa messu.
24.4. klo 18 kotileipomo
Lähtevänojalla pelimanniseurat.
26.4. klo 18 kappelissa Virsi-ilta,
klo 17.30 Hirvaan diakoniakylätoimikunta tarjoaa kahvit
ruokapankin työn tukemiseksi.
29.4. klo 14 kappelissa Pyhät
Meiningit.

YLÄKEMIJOKI
29.3. klo 18 Auttin kappelissa
kiirastorstain messu.
30.3. klo 10 Viirin kappelissa
pitkäperjantain jumalanpalvelus.
1.4. klo 10 Auttin kappelissa
pääsiäispäivän messu.
1.4. klo 12 Viirin kappelissa
pääsiäispäivän messu.
15.4. klo 18 Auttin kappelissa YV
-tapahtuma ”Yläkemijoki soi”.
27.4. klo 10 Viirin kappelissa
sanajumalanpalvelus.

SAARENNAMMANKYLÄT
29.3. klo 18 Jouttikeron kappelissa
kiirastorstain messu.
30.3. klo 10 Jouttikeron kappelissa
pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus.
30.3. klo 11 Aapakirkossa
pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
1.4. klo 11 Aapakirkossa
pääsiäispäivän messu.
1.4. klo 13 Jouttikeron kappelissa
pääsiäispäivän messu.
5.4. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-laulupiiri.
8.4. klo 11 Aapakirkossa messu.
10.4. klo 18 Jouttikeron kappelissa
virsi-ilta.
15.4. klo 11 Aapakirkossa messu,
alueen 4-v synttärit.
19.4. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-laulupiiri.
22.4. klo 11 Aapakirkossa messu.
22.4. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
29.4. klo 11 Aapakirkossa
kappelikinkerit.

Hengen Uudistus kirkossamme r.y.:n talvipäivät Rovaniemellä 20.–22.4.

KEVÄÄN KAJOA – HENGEN UUDISTUS 40 VUOTTA
Pe 20.4. (seurakuntakeskus)
klo 18
Kiitä sittenkin – rukous kantaa

Su 22.4. (seurakuntakoti)
12.30
Jumalan ihmeitä viime sotien aikana

La 21.4. (seurakuntakeskus)
klo 12
Haastetut kristityt – rohkeasti eteenpäin
klo 13
Kiitollisuus uskonnonopetuksesta –
jatkamme viestiä
klo 14.30 Kahvitauko
klo 15
Seurakunta elämän kasvupohjana
klo 17
Päivällistauko
klo 18 Sanan ja rukouksen iltoja 40 vuotta
(kirkko)

Mukana: Yrjö Niemi, Tuula Vranki-Niemi,
Heljä Markkula, Risto Jokinen, Juhani Hämäläinen,
Vesa-Pekka Koivuranta.
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Päivä, joka
muutti maailman”

TULE MUKAAN| Minun kirkkoni

Ilkka Puhakka Rovaniemellä 4.–6.5. sekä 18.–20.5.
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.

OPETUKSESSA lähestytään asioita Raamatun, historian, arkeologian ja juutalaisen
historian kirjoituksen kautta.
Perjantai 4.5. klo 18–20.
Jeesus saapuu Jerusalemiin.
Matkaan lähdetään Kesarean Filipistä ja
päädytään laulaen Jerusalemin temppeliin ja
sen puhdistukseen. Mitä Jeesus opetti
noina viimeisinä päivinä ja miksi kristittyjä ei ollut Jerusalemissa Jerusalemin tuhossa
v. 70 jKr.?
Lauantai 5.5. klo 14–16.
Yläsali – yllätysten
paikka.
Miksi pestä jalat?
Jeesuksen viimeinen puhe
– se tärkein puhe – ennen
kärsimistä.
Uusi aika alkaa ateriassa!
Sunnuntai 6.5. klo 18–20. Getsemane.
Jeesuksen kovin paikka – miksi?
Perjantai 18.5. 18–20.
Jeesuksen oikeudenkäynti.
Käymme juutalaisen oikeus käytännön läpi,
jonka mukaan Jeesus tuomittiin + Pilatus.

Minun kirkkoni on lämmin ja kaikin puolin avoin: ovet avoinna ja avoin myös asioiden suhteen, että ihmiset voivat luottaa
omaan kirkkoonsa, sanoo Kati Kanto.

Tärkeintä on hiljentymisen
ja lohdutuksen sanoma
Minun kirkkoni
-juttusarjassa
seurakuntalaiset
kertovat
kokemuksiaan
kirkosta ja siitä,
mikä kirkossa on
heidän mielestään
tärkeintä.

ÄIDINKIELEN ja kirjallisuuden
opettaja, taiteilija Kati Kanto pitää
olennaisena, että kirkko on kaikkien
paikka, jonne on helppo tulla.
– Kirkon pitäisi olla lohdutuksen
paikka, ja siihen kirkko on varmaan
pyrkinytkin.
Joskus ihmiselle riittää, että käy
kirkossa istumassa.
– Esimerkiksi katolisissa maissa
ihmiset poikkeavat kaupungilta hetkeksi kirkkoon istumaan ja rauhoittumaan. Samalla tavalla kirkko voisi olla
täälläkin avoinna ohikulkijoille.
Kati Kanto pitää tärkeänä, että
kirkon sanoma säilyy Raamatun
mukaisena.
– Toivon kirkon säilyvän ihmiselle
tärkeänä kuten se on ollut jo parituhatta vuotta. Kirkon ei pidä lähteä
hakemaan miellyttämistä.
– Kirkon tulisi luottaa perussanomaansa, eikä sekoittaa siihen
maallisia asioita. Tärkeintä on sen
jakama hiljentymisen ja lohdutuksen
sanoma.
– Liitän myös hyväntekeväisyyden
ja ulkomaanavun kirkon tehtäviksi,

kirkko on tässäkin suhteessa hyvien
ja oikeiden asioiden puolestapuhuja.
Kati Kannon mielestä kirkkoa
tarvitaan rituaalinomaisten juhlien järjestäjänä elämää järisyttäviin
taitekohtiin, esimerkiksi hautajaisiin
ja häihin.
– Arjessa kirkon tulee instituutiona
tarjota turvaa niin, että voimme luottaa siihen joka päivä.
– Kirkko voisi tehdä enemmän työtä
arjen asioissa, esimerkiksi tehostaa
perheissä tehtävää avustustyötä sekä
lapsi- ja nuorisotyötä. Toki kirkko on
jo nytkin niissä paljon mukana, järjestää esimerkiksi rippikouluja ja muita
toimintamuotoja lapsille ja nuorille.
Kati Kanto on esittänyt laulujaan ja
runojaan useissa konserteissa kirkoissa ja muissa seurakunnan tiloissa.
– Mietin ohjelmistonikin tietysti
aina niin, että se sopii siihen tilaan,
jossa sen esitän. Kirkko jo sanana herättää tietyn, arvokkaan tunnelman.
Näin ollen ohjelmistonkin tulee olla
sen mukainen.
Pasi Kokko

”Joka aamu on armo uus”
Lapin kuvataideseura Palas ry:n taidenäyttely on avoinna
Rovaniemen seurakuntakodin yläsalissa 3.–27. huhtikuuta.

NÄYTTELYN nimi ”Joka aamu on armo uus” kuvaa näyttelyn keskeistä teemaa, kristinuskon syvintä sanomaa.
Siitä kertoo myös pian koittava pääsiäisen aika. Kristus on
kuollut puolestamme, jotta voisimme joka päivä aloittaa alusta. Usein monienkin vaikeuksien, pimeän jälkeen voimme
katsoa uuteen, valoisaan päivään täynnä toivoa.
Näyttelyn työt kertovat kuvien, värien ja muotojen kautta
tätä samaa sanomaa. Ne ovat lohduttamassa ja antamassa
myös osaltaan toivoa niiden katsojalle.

Kati Kannon öljyvärityö "Kaksin" on vuodelta 2016.

Lauantai 19.5. klo 14–16.
Risti – pimeys.
Kaikki muuttuu. Millainen jälki siitä jäi
historiaan ja ihmisten sydämeen?
Sunnuntai 20.5.
klo 15–19. Opetus 1. Ylösnousemus – päivä,
joka muutti maailman! Juhlan aihe!
Opetus 2. Pietari ja Jeesus Genesaretin
järven rannalla – kutsun uudistaminen.

Tommy Hellsten ja
Tommi Kalenius
Kasvotusten
Rovaniemen kirkossa tiistaina 24.4. kello 19.
Liput: www.lippu.fi/kasvotusten 25€, lippuja saa
myös ovelta mikäli niitä on jäljellä jolloin hinta 30€.

SYKSYLLÄ 2017 menestyksekkään
kiertueen ja konseptin kirkkoihin tuoneet
kirjailija-terapeutti Tommy Hellsten
ja laulaja-lauluntekijä Tommi Kalenius
jatkavat Kasvotusten -kiertuetta.
Kasvotusten ovat kaksi omalla sarallaan
tunnettua ihmisyyden ja elämän ihmettelijää
ja etsijää. He edustavat kahta sukupolvea,
kahta erilaista tapaa ilmaista ajatuksia. Illassa
musiikki ja puhe vuorottelevat ja rakentavat
kuulijoille mahdollisuuden viivähtää hetken
kasvotusten elämän käännekohtien, kipujen ja
kauneuden äärellä.
Tommy Hellsten kommentoi: Neljäkymmentä vuotta aitiopaikalla ihmisyyden äärellä.
Sitä on työni terapeuttina, kirjailijana ja
kouluttajana ollut. Mitä olen oppinut meistä
ihmisistä, keitä me olemme, mikä meitä yhdistää ja mikä erottaa?
Tommi Kalenius muistelee syksyn kiertuetta:
Kokemukseni syksyn huikaisevista illoista oli,
että tätä matkaa tulee jatkaa. Voi sanoa, että
olemme olleet kasvun paikalla – me ja kuulemani mukaan myös useat illoissa mukana
olleet.
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Onko perheessänne

4

-vuotias?

LASTEN KIRKKO |
Pääsiäispuu
– tempaus pääsiäisen kunniaksi!

Me järjestämme hänelle juhlat!

Kevät 2018

Kaikki on valmiina!
Ohjelmaa, kakku, lahja ja kavereita!
Valitse oma juhlapaikkasi:

YHTEISÖLLISEN projektin
tarkoituksena oli somistaa puu
yhdessä maalatuilla ja koristeluilla pääsiäismunilla. Näyttävä
tempaus tuo iloa katukuvaan ja
juhlistaa pääsiäistä.

Tempauksen tavoitteena oli
maalata yli 1000 pääsiäismunaa.
Koristelukohteena on Rovaniemen kaupunginkirjaston pihamaalla, aivan Hallituskadun
pyörätien vieressä sijaitseva puu.

PÄÄSIÄISPUU –tempauksessa ovat mukana Rovaniemen
kaupungin kulttuuripalvelut,
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, Rovaniemen
kaupungin nuorisopalvelut,
Rovaniemen kaupunginkirjasto,
Rovaniemen seurakunta, Neuvokas ja Kauppatorin asukastupa.

15.4. klo 11 Aapakirkko
22.4. klo 15 srk-keskus
29.4. klo 15 Korkalovaara
Lisätietoja puh. 040 653 8415
ilmoittautumiset www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Avoin

Kirkkokioskin toimintapäivä
sunnuntaina 15.4. klo 13–15
Korkalovaaran kappelissa.

perhekerho
Tiistaisin klo 9-12 seurakuntakodilla,
Rauhankatu 70 F

Avoimeen perhekerhoon ovat tervetulleita
myös isovanhemmat tai perhepäivähoitajat yhdessä lasten kanssa.

Perhekerho on maksuton eikä sinne
tarvitse ilmoittautua.
Tervetuloa!

KESÄKERHOTOIMINTA
2018
4.-21. kesäkuuta
ma-pe klo 9-14.
Lapset 7-10 vuotiaat.
Kerhossa tarjotaan
lämmin ateria.
Hinta 30€/viikko
(vko 25/20€)
inen
utum ti
a
t
t
i
Ilmo köises
säh nnessä nta.fi
me
aku
30.4. en seur
m
e
i
an
w.rov

Kerhopaikat
Aapakirkko
Alakorkalon kerhotila
Koskenkylän kerhotila
Nivavaaran kerhotila
Seurakuntakodin kerhotila
Korkalovaaran kappeli
Sinetän kappeli
Ounasrinteen kappeli

ww

Lisätietoja
mira.uimaniemi@evl.fi
040-6538415

KIOSKISSA voi tehdä vaikka mitä jännää... askarrella ja
laulaa, leikkiä, ratkoa Messupähkinöitä ja kuunnella tarinoita! Kioskissa on tietysti myös
tarjoilu.
Puuhailua kappelin kerhotiloissa, myös aikuiset ovat tervetulleita kioskiin tai he voivat osallistua samaan aikaan messuun.
Kirkkomehut ja -kaﬀet tarjoillaan
messun jälkeen salin puolella.

KIRKKOKIOSKIN toimintapäivänä 15.4. lapsille on ohjattua
ohjelmaa. Muina sunnuntaipäivinä Kirkkokioski on kappelilla
kello 13, tosin ilman ohjaajaa
ainakin tämän kevään ajan.
Kun perhe tulee messuun,
lapsi voi valita Kirkkokioskista
itselleen puuhaa matkaan. Kirkonpenkissä saa piirrellä, tehdä
hauskoja Messupähkinä -tehtäviä
tai lukea kirjoja karvaisten kirkkokavereiden kanssa.
Tervetuloa messuun koko
perhe!

VÄRITYSKUVA | Väritä piirros
INKERI KINNUNEN

Tarjolla puuroaamiainen klo 9.30 sekä
kahvit. Hartaushetki, laulua, leikkiä ja
askartelua.

Kannattaa siis suunnata iltakävely kirjaston nurkille!
Munat ripustettiin puuhun
maanantaina 26. maaliskuuta ja
pääsiäispuu on nähtävillä täydessä loistossaan parin viikon ajan.
Tempauksen jälkeen ehjät ja säilyneet munat laitetaan säästöön
tulevien vuosien varalle.
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VALTAKUNNALLISET LÄHETYSJUHLAT
KUOPIOSSA 25.-27.5.

NUORTEN KIRKKO |

Vuoden 2019
rippikouluihin
ilmoittaudutaan
2.5.–31.7.
Nyt on ajankohtaista paneutua
vuoden 2019 rippikouluilmoittautumiseen. Vuonna 2004
syntyneet ilmoittautuvat
rippikouluun sähköisesti 2.5.
– 31.7. Seurakunnan työntekijät jakavat toukokuun alkuun
mennessä rippikouluinfoa
niissä alueidensa kouluissa, joissa on 7- luokkalaisia.
Rippikouluun ilmoittautuvat
nuoret saavat kotiin vietäväksi
tiedotteen. Jos vuonna 2004
syntynyt nuori on 6. tai 8.
luokalla, hän voi tarvittaessa
kysyä infoa koulunsa kansliasta tai rippikoulutoimistosta.
Rippikoulutietoa löydät
nettisivuiltamme osoitteessa
www.rovaniemenseurakunta.fi/
rippikoulut
Tämän saman osoitteen
kautta rippikouluihin ilmoittaudutaan ja sieltä löytyvät
ilmoittautumis-ohjeet. Nuoren
yhteystietojen kohdalle on hyvä
laittaa sähköpostiosoite, jota
varmasti luetaan (joko nuoren
tai huoltajan). Rippikouluryhmille tulee rippikouluinfoa ainoastaan sähköisesti. Jos osoite
on gmail.com, viesti voi mennä
roskapostiin.
(HUOM! Valitettavasti listaa
2019 rippikouluista ei saatu
tähän lehteen, koska kaikkien
konfirmaatioiden ajankohdat
eivät ehtineet varmistua Pääskyn aineistopäivään mennessä.
Listan rippikouluista nuori saa
koulultaan huhtikuussa. Lista
tulee myös mahdollisimman
pian näkyville seurakunnan
nettisivuille sekä seuraavaan
Pääskyyn.)

Ilmoittautumisessa
huomoitavaksi
Rovaniemellä rippikouluihin ilmoittautuu vuosittain
n. 600 nuorta. Ilmoittautumisaikaa on kolme kuukautta.
Tässä ilmoittautumistavassa
”nopeat eivät syö hitaampia”
vaan kaikki 31.7. mennessä
ilmoittautuneet ovat samassa
asemassa ryhmiä muodostettaessa.
Jokaisen tulee laittaa vähintään 3 rippikouluvaihtoa
paremmuusjärjestyksessä 1, 2
ja 3. Ilman kolmea vaihtoehtoa
ilmoittautuminen ei onnistu.

Kaverikoodilla voi ilmoittautua maksimissaan 1+3, jolloin
ensimmäisenä ilmoittautunut
saa koodin, jonka hän sitten
antaa kavereille. Ensimmäisenä
ilmoittautuva laittaa ryhmävaihtoehdot ja kaverikoodilla
ilmoittautuville tulee automaattisesti samat vaihtoehdot. On hyvä huomioida, että
kaverikoodilla ilmoittautuminen voi vaikeuttaa pääsyä esim.
ykköstoiveryhmään, jos jäljellä
on kaksi paikkaa ja koodilla
ilmoittautuu 3-4.
Ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään pakollisia tietoja
nuorelta ja ensimmäiseltä
huoltajalta (mm. sotu). Nämä
tiedot ovat luottamuksellisia ja
niitä tarvitaan, jotta sähköinen
ilmoittautuminen toimii ja rippikoulun jälkeen nuoret voidaan
samalla ohjelmalla merkitä
konfirmoiduiksi. Kaavakkeeseen
voi laittaa myös toisen huoltajan
yhteystiedot.

Mitä rippikouluja
tarjolla
Norvajärvellä pidettävien
perinteisten leiririppikoulujen
(2 hiihtolomalla) ohella tarjolla
on 2 päivä-rippikoulua (seurakuntakoti ja Korkalovaaran
kappeli), 2 joululomarippikoulua, telttarippikoulu Tievatuvalla, vaellusrippikoulu ja
pienryhmä.
Erityisiä harrasterippikouluja
ei järjestetä, mutta jos samaa
asiaa harrastavat haluavat
samaan rippikouluun, kannattaa keskenään sopia ennen
ilmoittautumista, mikä ryhmä
se olisi ja kaikki laittavat samat
leiritoiveet. Lisäksi voi vielä lomakkeen ns. vapaassa kohdassa
mainita, miksi halutaan samaan
ryhmään.

Kenelle pienempi
rippikouluryhmä
on hyvä vaihtoehto
Kaikille nuorille 24 hengen
rippikouluryhmä ei ole parhain mahdollinen oppimis- ja
työskentely-ympäristö. Pienryhmä sopii hyvin nuorelle,
joka tarvitsee koulupäivien

aikana tukea esimerkiksi
oppimiseen tai sosiaalisiin
tilanteisiin. Pienryhmässä
voidaan ottaa tällaiset asiat
paremmin huomioon. Nuori
itse voi haluta tavallisen kokoiseen ryhmään, mutta hän
ei välttämättä osaa arvioida
tätä oikein. Leirillä eletään
kiinteästi ison ryhmän kanssa
koko vuorokausi ja huoneisiin
majoittuu 4 nuorta, joten tarvittavaa rauhaa, lepomahdollisuutta tai erillistä opetusta on
vaikea tai lähes mahdotonta
järjestää.

Seurakunta tekee retken,
juhlia vietetään teemalla
“Rakasta minua nyt”.
Majoittuminen Cumulus City
Asema-hotellissa kahden
hengen huoneissa.
Matkan hinta on 90 €,
sisältää bussimatkat ja
majoittumisen.
Laskutus jälkikäteen.
Juhlien ohjelma on ilmainen.
Ruokailut omakustanteiset.
Lähtö pe aamusta,
paluu su iltana.
Ilmoittautumiset 16.4.-4.5.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/ilmoittautumiset
tai 0400365878 (Pirita Bucht)

DIAKONIATYÖN KATULÄHETYS
Katulähetysillat maanantaisin klo 17-18.30
seurakuntakodin yläsalissa, Rauhankatu 70F.
Iltaa ei järjestetä 2.4. Vieraat: 9.4. Liisa Alanne, 16.4. Sanna
Peltola, 23.4. Minna ja Mika Muukkonen, 30.4. Irti Huumeista
ry, Kati Nevala ja 7.5. NA-ryhmän edustaja.
Virkistyspäivä
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyön päihde- ja kriminaalityö, Rovaniemen kaupunki ja Lapin ensi- ja turvakoti yhdessä
järjestävät kevään aikana kerran kuussa virkistyspäivän
lähiseudulle. Seuraava on 17.4.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Antti Härö 040-7687606,
Mari Isokoski 050-5675935, Jari Harju 0400-197442.

Muualla
rippikoulun käyvä
Muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulunsa käyvä
ilmoittautuu sähköisesti kohdassa ”Muualla rippikoulun
käyvät 2019”. Tämän vaihtoehdon valinneiden tulee hoitaa
seurakunnan toimintaan
tutustuminen kotiseurakunnassa. Tämän osion hoitamisesta tulee ilmoittautuneille
sähköisesti infoa marraskuun
loppuun mennessä. Jos ei
varmuudella tiedä, voiko
rippikoulun käydä muualla,
kannattaa ilmoittautua myös
oman seurakunnan rippikouluihin. Myöhemmin ryhmän
peruminen on helpompaa
kuin 3.9. alkava jälki-ilmoittautuminen, jolloin ei ehkä ole
mahdollista päästä toive-ryhmään.

Milloin tieto
rippikouluryhmästä
Rippikouluryhmästä ilmoitetaan 31.8.2018 mennessä
sähköisesti nuoren nimen
kohdalla olevaan sähköpostiin
sekä 1. huoltajalle. Lähetettävässä tiedotteessa on mukana
ohjeet, kuinka toimia, jos ei
olekaan tyytyväinen saamaansa ryhmään ja mahdollisesti tietoa ryhmän ensimmäisestä kokoontumisesta.
Vaihtotoiveita voi jättää 13.9.14.10. rippikoulutoimistoon.
Lisätietoa:juho.rinne@evl.fi
Rippikoulutoimisto
040 358 2135

OMAISHOITAJIEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ
YHTEINEN
VIRKISTYSPÄIVÄ NORVAJÄRVELLÄ 23.4.
Retki on maksuton.
Bussi lähtee linja-autoasemalta klo 9, paluu samaan
paikkaan noin klo 14.30.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 18.4. mennessä
diakoniatoimistoon Aila Jäntille, 040-5830966 tai
Sirpa Hiilivirralle 040-5469421.
TERVETULOA!

Miikka Ruokanen

luennoi seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 15.4.
Ruokanen saarnaa klo 10
alkavassa messussa.
Messun jälkeen kirkkokahvit
srk-keskuksessa ja Miikka
Ruokasen luento: "Jumalan
sanan voima: Mitä Lutherin
raamattukäsitys tarjoaa
meille tänä päivänä?"

Kaveripyynnön lähettää

Rovaniemen seurakunta
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MAAILMALTA | Lähelle meitä

TUTUKSI|
Juho Rinne

vs. nuorisosihteeri
UNSPLASH

PASI KOKKO

Rovaniemi on mukavan kaukana kaikesta,
sanoo Juho Rinne.

ROVANIEMEN seurakunnan vs. nuorisosihteerinä aloittanut Juho Rinne, 28, on
toiminut seurakunnan palveluksessa jo
vuodesta 2014, nuorisotyönohjaajan sijaisena Ounasvaara-Alakemijoen alueella.
– Pääasiassa olen tehnyt varhaisnuorisotyötä ja järjestänyt muun muassa kerhoja, lasten
tapahtumia ja kouluvierailuja.
Ähtäriläislähtöinen Juho kouluttautui nuorisotyöhön suorittamalla Centria-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin (AMK) -tutkinnon Ylivieskassa, Raudaskylän kristillisellä
opistolla. Opintojensa aikana hän tapasi silloisen tyttöystävänsä eli nykyisen vaimonsa.

”

Työstä seurakunnassa
on hyvä ammentaa
aineksia sarjakuviini.
– Vaimoni muutti oikeustieteen opintojen
vuoksi Rovaniemelle ja minä tulin totta kai
perässä, Juho sanoo.
– Ihastuttiin heti kaupunkiin ja ollaan jäämässä Rovaniemelle. Ostettiin oma asuntokin
Rantavitikalta.
– Rovaniemi on mukavan kaukana kaikesta.
Täällä saa olla rauhassa, kaupunki on sopivan
kokoinen ja ihmiset ovat mukavia. Meille
tarpeelliset palvelutkin ovat lähellä. Kaamos
voi hetkittäin hajottaa, mutta kevään aurinko
vie kaamoksen rippeet mennessään.

ISOSENA toimisesta alkaen Juholla on ollut sydämensä kutsumuksena tehdä seurakunnan nuorisotyötä ja kertoa kristinuskon
sanomaa ihmisille.
Myös piirtäminen ja taiteen tekeminen
on ollut ihan tenavasta asti merkittävä osa
elämää. Niinpä Juho opiskeli ennen nykyistä
työtään graafista suunnittelua Ikaalisten käsija taideteollisuusoppilaitoksessa.
– Se on sellainen toinen intohimo elämässä.
Olen tehnyt tilauksesta esimerkiksi maalauksia, piirroksia ja muotokuvia.
Juho on jo useamman vuoden ajan piirtänyt SRK-nimistä sarjakuvaa Dino-lehteen,
joka on Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton
ja Diakoniatyöntekijöiden Liiton yhteinen,
neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti.
– Työstä seurakunnassa on hyvä ammentaa
aineksia sarjakuviini. Ne ovat vitsisarjiksia,
mutta välillä otetaan kantaakin.
NUORISOTYÖN monipuolisessa työkentässä yksi isoimmista hommista on kirkon
”lippulaivaksikin” kutsututtu rippikoulu.
Haku ensi vuoden rippikouluihin alkaa jo
2.5. ja päättyy 31.7.2018.
– Ensimmäiset tapaamiset ryhmien kanssa
ovat tämän vuoden lopulla, Juho kertoo.
Pasi Kokko

Puistossa opittua
VÄITTÄISIN, että lapsiperheen arki, on 90-prosenttisesti samanlaista riippumatta siitä, missä asuu: syöttämistä, pukemista, vaipanvaihtoa, pesemistä, ruoanlaittoa, siivoamista, kaupassa käyntiä ja leikkimistä. Mutta
on asuinpaikallakin vaikutuksensa.
Täällä miljoonakaupungissa lapset leikkivät enimmäkseen sisällä tai kadunkulmaan kyhätyssä leikkipuistossa.
Hieman parempiosaisilla lapsilla on mahdollisuus leikkiä
oman kerrostaloalueensa leikkikentällä. Olemme hyvinkin
onnekkaita, sillä kerrostaloalueellamme on useampi pieni
leikkipuisto. Kahdeksan vuoden ja neljän lapsen aikana ne
ovat tulleet kovin tutuiksi.
SUOMALAISENA olen monet kerrat ihmetellyt leikkipuistokulttuuria. ”Älä juokse, kaadut!” huutaa täti
kolmivuotiaalle. ”Ei saa laskea, liukumäki on märkä!”
kieltää isoisä. Katson lähempää ja huomaan aavistuksen
aamukastetta. Olen kokenut pakottavaa tarvetta opettaa
täkäläisiä vanhempia pukemaan lapsensa leikkiystävällisesti, ei muotinukeiksi. Useimmiten olen hillinnyt
itseni, mutta jos voisin, toisin tämän maan markkinoille
rekkalasteittain vedenpitäviä ulkoiluhaalareita, kenkiä
ja hanskoja.
Mutta enemmän kuin opettaa, olen kuitenkin saanut
oppia. Uuden lapsen saapuessa paikalle puiston joka
nurkalta kuuluu tervetulotoivotuksia. Samaan syssyyn
kysytään lapsen ja perheen kuulumiset. Yksin jääminen
tai jättäminen ei tule kuuloonkaan.
Monella lapsella on mukanaan jokin ajopeli tai muu
härveli, joita lainataan toisille aktiivisesti. Koko ajan on
menossa jonkinlainen neuvottelu yhteisen leikin sujumi-

seksi. Omasta lelustaan luopuvaa lasta kehutaan porukalla
monin sanoin.
Mutta entäpä, jos lapsi ei halua jakaa omastaan? ”Bahar-kultaseni, sinä leikit äsken Aysen nukella. Jos et voi
lainata hänelle nyt nalleasi, joudumme lähtemään kotiin!”
Jos jotain olen puistossa oppinut, niin sen, että yhteisöllisessä kasvattamisessa on voimaa.

PUISTOSSA ei jaeta ainoastaan leluja. Leikin tohinassa yksi napostelee eväitään ja tarjoaa poikkeuksetta
– vapaaehtoisesti tai hoitajiensa houkuttelemana – syömisiään myös muille. Tässä maassa vieraanvaraisuus on
arvoasteikon kärkipäässä ja jakamiseen opetetaan pienestä pitäen. Erityisesti ruoan jakaminen luo yhteyttä ja
rakentaa luottamusta.
Vähitellen olen ehkä jotain oppinut. Otan eväitä puistoon aina tuplasti enemmän kuin itse tarvitsemme. Kun
lähden autolla kaupoille, tarjoan autottomalle ystävällenikin kyydin tai vähintään soitan ja kysyn, voisinko ehkä
tuoda hänelle jotain. Ja kun hän kieltäytyy, tuon kuitenkin.
Ja palatessamme lomalta Suomesta ystäväni saa lahjaksi
lapsilleen vedenpitäviä vaatteita.
Äiti minareettien maasta
Muokkaus Pirita Bucht
Teksti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
www.suuressamukana.fi Kirjeitä kentiltä.
Äiti minareettien maasta on kirjoittanut myös tekstit
Eteisin ruuhkavuodet ja Pitkäaikaishoidossa.

Suomen Kanttorikuoro (CCF) konsertoi Rovaniemellä
Kirkkomuusikoista koostuva Chorus Cantorum Finlandiae
eli Suomen Kanttorikuoro konsertoi Rovaniemen kirkossa
ma 9.4. klo 19. Liput 15/10€.

Kuoron alkujuuret ulottuvat jo 1800-luvun puolelle,
mutta säännöllisempänä kuoron toiminta alkoi vuonna
1948. CCF toimi mieskuorona vuoteen 2007 saakka,
jolloin se avasi ovensa myös naisille ja kirkkomusiikin
ammattiopiskelijoille.
Kuoro kokoontuu muutaman päivän pituisille harjoitus- ja esiintymiskiertueille 3–4 kertaa vuodessa ja on
konsertoinut historiansa aikana Suomessa yli 500 kertaa.
Ulkomailla kuoro on esiintynyt useissa Euroopan maissa
sekä Yhdysvalloissa.
Seuraava ulkomaanmatka koittaa toukokuussa, kun
CCF matkaa kutsuttuna kuorona edustamaan Suomea
Saksaan Marktoberdorfiin Musica Sacra -festivaalille. Rovaniemellä kuoro esiintyi viimeksi talvella 2012.

Kuoroa on johtanut vuodesta 2011 alkaen kuoronjohtaja,
MuT Kari Turunen.
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |
LAPIN SOTILASSOITTOKUNNAN KUVA-ARKISTO

Lapin sotilassoittokunnalla
vieraita Laivaston soittokunnasta
Näyttelykuvia Rovaniemen kirkossa to 12.4.
klo 19 Vapaa pääsy, ohjelma 15 €

Yhteistyön hedelmänä Mussorskyn
Näyttelykuvat
Lapin sotilassoittokunta saa kauan
odotettuja vieraita huhtikuussa, kun
Laivaston soittokunnan muusikkoja
Merivoimista saapuu Rovaniemelle
Puolustusvoimat 100 vuotta –teemavuoden merkeissä. Yleisö pääsee

katsomaan ja nauttimaan konsertista
Rovaniemen kirkkoon torstaina 12.4.
Yksi yhteistyön hedelmistä on
Näyttelykuvat – Mussorskyn ehkä
tunnetuin sävellys. Alun perin pianolle sävelletty teos sai uuden elämän
Ravelin orkestraation myötä. Konsertin solisti Seppo Pohjoisaho soittaa
toista kertaa Suomessa kuultavan
D.R. Gillinghamin trumpettikonserton. When Speaks the Signal-Trumpet

Tone on sävelletty toisen maailmansodan uhrien ja siitä selvinneiden
muistolle.
Merellisen vivahteen tuovat mukanaan Laivaston soittokunnan puhallinmuusikot ja lyömäsoittajat, jotka
täydentävät orkesterin täysmittaiseksi sinfoniseksi puhallinorkesteriksi.
Kapellimestarina toimii musiikkikapteeni Tero Haikala.

Lapin sotilassoittokunta
– Lotta on totta
Ke 16.05. klo 19 Rovaniemen kirkko. Kapellimestari
musiikkikapteeni Kimmo Rantakeisu.

Lottaperinneyhdistyksen
konsertilla kunnioitetaan
lähihistorian vaiettuja
tapahtumia sekä lottien
muistoa ja arvokasta
henkistä perintöä.
Luvassa on valloittava
kattaus vanhaa ja uutta
sotilasmusiikkia. Vapaa pääsy!
Ohjelma 10 €

Sekakuoro Tuike
Korkalovaaran kappelissa kevätkonsertti 8.4.
klo 14.30, sekakuoro Tuike.Vapaa pääsy.

Sekakuoro Tuike on vireä ja nuorekas
kuoro, jossa on 40 laulajaa. Kuoroa johtaa Tuiran seurakunnan kanttori Raakel
Pöyhtäri. Kevätkonsertissaan Tuike laulaa
osia Vivaldin Gloriasta ja Oskar Merikannon
yksinlauluja kuorolle sovitettuna.

15.4. klo 15 kirkossa A Tribute to Mahalia
Jackson – konsertti. Tiina Sinkkonen ja
jazzduo. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Tribute to Mahalia Jackson konsertti kunnioittaa edesmenneen,
maailman tunnetuimman yhdysvaltalaisen gospellaulajan musiikkia ja
elämäntyötä.
Tuttuja Afro-Amerikkalaisia spirituaaleja tulkitaan jazzin hengessä,
mm. Deep River, Wade in the Water ja
Swing low sweet Chariot koskettavat
kuulijaa edelleen.
Muusikkoina kuullaan alttolaulaja
Tiina Sinkkosta yhdessä pianisti EricOlof Söderströmin ja kontrabasisti Ulf
Krokforsin.

Janne Oksanen soittaa
Kuulan pianotuotannon
6.5. klo 18 kirkossa Pianokonsertti, Toivo Kuulan
pianotuotanto. Janne Oksanen, piano. Vapaa pääsy.

Pianisti Janne Oksanen on esiintynyt
laajasti kotimaan lisäksi mm. Ranskassa,
Italiassa, Yhdysvalloissa. Hänen opettajinaan ovat olleet mm. Denis Pascal, Teppo
Koivisto ja Rebekka Angervo, sekä mestarikursseilla Pascal Devoyon.
Oksanen on palkittu useissa kansallisissa ja
kansainvälisissä kilpailuissa. Viimeisimpänä
saavutuksena mainittakoon erikoispalkinto
”Parhaasta Bach-tulkinnasta” ”8. Nordic
Piano Competition” -kilpailussa Ruotsissa
keväällä 2017.

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

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 9.5.2018 | Aineisto ma 23.4.2018.
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Pirjo Rantala:

Ilmaisen itseäni runoilla
HARRIET URPONEN

Pirjo Rantala ei koe
olevansa runoilija,
vaikka hän on
julkaissut kaksi
runokirjaa: Tilkkuja
tien varrelta (2017) ja
Raitoja räsymatossa
(2018). Runoja hän on
kirjoittanut kuitenkin
siitä lähtien, kun on
oppinut kirjoittamaan.

Pirjo Rantala piipahti
myös Radio RovaDein
haastattelussa
kertomassa
runokirjoistaan.
Haastattelu tulee
ulos Radio Dein
taajuudella 93,4 MHz
pääsiäispäivänä 1.4.
klo 11 jälkeen.

– EN HETI ymmärtänyt, että niitä voisi

kutsua runoiksi. Enemmänkin koin, että
ne ovat ajatuksia tai ajatelmia. Arastelen puhua itsestäni runoilijana, olen
mieluummin kirjoittaja. Vasta viime
kesänä oivalsin, miten paljon minulle
on tekstiä vuosien varrella kertynyt. En
aiemmin ole edes ajatellut, että näitä
voisi julkaista.
Pirjo Rantala muistelee alakoulun
opettajaa, jolla oli tärkeä kannustajan rooli
pienen tytön elämässä.
– Hän kutsui minua runotytöksi, olin
ehkä kirjoittanut jonkun aineen runon
muotoon.
Päiväkirja on yksi tyypillinen paikka,
jonne Pirjon runot syntyvät. Joskus hän
on tehnyt läheisilleen lahjaksi jonkun
runon. Sen enempää asiaa ajattelematta
kirjoittaminen on aina kuulunut luonnollisena osana Pirjon elämään.

ERÄÄNÄ ARKISENA päivänä Pirjo
näytti puolisolleen aikakauslehdestä
ilmoituksen runokirjan julkaisemisesta.
Hän rohkaisi Pirjoa tarttumaan tilaisuuteen.
– Siinä puhuttiin Suomi 100 runokirjaa
-kirjasarjasta. Minä ensin epäröin. En
uskonut, että minulla olisi ollut tarpeeksi
valmista tekstiä. Kun pengoin pöytälaatikkoni ja etsin puolisolle lahjaksi antamani
runot sekä kirjoitin muutaman uuden,
runoja oli riittävä määrä. Totesin, että
runojeni aiheet olivat laidasta laitaan, erilaisista elämäntilanteista. Tokaisin puolisolle, että näistä taitaa syntyä aikamoinen
tilkkutäkki. Runokokoelma saikin nimen
Tilkkuja tien varrelta. Kyllikki Koskelan
tilkkutöistä sain kuvia kirjaani.
Kun esteet runojen lähettämisen tieltä
oli raivattu, oli aika saattaa ne eteenpäin.
Julkaisulupa heltisi jo tunnin päästä niiden lähettämisestä.
– Sain viestin, että julkaisemme mielellämme runoteoksesi. Olin hämmentynyt,
mutta onnellinen.
Muutaman viikon päästä Pirjo sai oikovedoksen ja niin prosessi lähti eteenpäin.
Nyt kirjasta on painettu jo useampia muutaman kymmenen kappaleen tilauksia.
Tämän vuoden puolella on ilmestynyt
myös Raitoja räsymatossa -kirja, joka
jatkaa samaa lämminhenkistä arkielämän
pohdintaa kuin esikoisteoskin.
PIRJOLLA EI ole mitään tyypillistä
runon syntymisen kaavaa. Niitä syntyy
monella tavalla.
– Joskus alkaa joku säepari pyöriä mielessä. Joskus leikittelen sanoilla, jolloin
syntyy riimejä. Joskus joku asia vain vaivaa mieltä. Se saattaa olla pienikin juttu,
ehkä sellainen, ettei sitä vielä edes halua
jakaa kenenkään kanssa. Mutta sepä saattaakin saada runon muodon. Aika usein

sellaisissa tilanteissa, kun olen levoton,
ahdistunut tai surullinen, kirjoitan runon.
Se on yksi tapa ilmaista tunteita.
Joskus kirjoitettu teksti voi jäädä pitkäksi aikaa lepäämään pöytälaatikkoon.
Kun se sitten jonakin päivänä sieltä löytyy,
Pirjo saattaa muokata sen runoksi.
– Harvoin teen suoraan valmista runoa.
Muotoilen yleensä kaikkea kirjoittamaani
vielä uudelleen.
Yksi aihepiiri on Pirjolle erityisen tärkeä
ja siitä on syntynyt useampikin runo.
– Anoppini oli ihana mummu ja lapseni haluavat minuakin kutsuttavan juuri
mummuksi. Mummun elämä ja lastenlapset, niistä riittää paljon ammennettavaa
kirjoittamiseen.
Ensimmäisen kirjan saama kannustava palaute sai Pirjon oivaltamaan, että
runojen kirjoittaminen on Jumalan lahja
hänelle.
– Muotoilen asioita runon muotoon ja
sillä tavalla tuotan iloa muille.

PÄÄSIÄINEN ON Pirjolle tärkeä kristillinen juhla. Sydämelle nousee yksi
pääsiäisyö, joka järjestettiin 90-luvulla
Korkalovaaran kappelissa.
– Koko yö oltiin hiljaisuudessa ja
rukouksessa, välillä luettiin Raamatun
tekstejä. Kaikki turha keskustelu ja hälinä
olivat poissa. Silloin valvoimme aamuun
saakka ja pääsiäisyö päättyi jumalanpalvelukseen.
Useimmat pääsiäisensä Pirjo on viettänyt perheen ja viime aikoina erityisesti
lastenlasten kanssa. Pääsiäisen merkitys
Pirjolle kiteytyy pääsiäisrunoon, joka
syntyi mittatilaustyönä Pääskyyn.
Harriet Urponen

Pääsiäisruno
Värikkäät vitsat onkivat voittoja virpojille,
rairuohon lupaava kasvu kuolee kuivuuteen,
koristemunista kuoriutuu pelkkää krääsää.
Epävarman elämämme via dolorosaa
kirkastaa pääsiäisiloaan tanssiva aurinko,
lupaus luomakunnan lunastamisesta.
Uskon synnyttämä luottamus kannattelee
vielä silloinkin, kun kausirihkama paketoidaan
odottamaan seuraavaa kalenterikiertoa.
Pirjo Rantala

Pirjo Rantalan runokirjoja
on myytävänä Rovaniemellä
Kristillinen kirjakauppa
Ilopysäkillä os. Rovakatu 24.

