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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

”Äidit, nuo
toivossa väkevät”
TULEVANA sunnuntaina, äitienpäivänä juhlitaan äitejä, arjen sankareita.
Äitejä, mummeja ja isoäitejä onnitellaan,
muistetaan ja kiitetään laulujen, lämpimien halausten, ruusujen, korttien sekä
juhlakakkukahvien kera. Lukemattomissa perheissä on perinteenä tuoda äidille
juhla-aamiainen onnitteluineen vuoteeseen. Hienot, herkät hetket piirtyvät
lähtemättömästi sydämiin.

Muistan
sinua,
äiti Awas

KUN tapasimme ensimmäistä kertaa, olimme
molemmat juuri muuttaneet Rovaniemelle. Sinä
maahanmuuttajana, minä
paluumuuttajana Lappiin,
juurilleni. Sinulla oli kaksi
lasta ja odotit kolmatta. Vierailimme toistemme kodeissa, ystävystyimme, vaikka
meillä ei ollut yhteistä
kieltä. Kommunikoimme
hymyillä, eleillä, katseilla.
Maistelit innokkaasti tarjoamiani karjalanpiirakoita,
kampanisuja ja leipäjuustoa. Niin suomalaista! Me
saimme nauttia sinun ja
perheesi itämaisen runsaasta vieraanvaraisuudesta,
kun kutsuit meidät aterioimaan kanssanne.
Vauvasi synnyttyä toit
hänet heti syliini, kun
tulimme teitä tervehtimään.
Minulle se oli suuri luottamuksen osoitus. Iloitsin
siitä ja samalla surin oman
äitisi puolesta, joka ei ehkä
koskaan saisi nähdä pienintä
lapsenlastaan. Ennen kuin
muutitte pois Rovaniemeltä, halusit meistä yhteisen
kuvan. Istumme siinä vierekkäin, sinun kätesi lepää
hartioillani. Nuori, tummasilmäinen äiti ja isoäiti-ikään
ehtinyt suomalainen. Äitiys
ja ystävyys yhdistivät meitä.
En unohda sinua, äiti Awas.
Ritva-Elina Pylväs

ÄITIENPÄIVÄN vietto syntyi Yhdysvalloissa, kun Anna Jarvis äitinsä kuoleman
myötä koki, ettei teollistuva yhteiskunta ottanut huomioon äitien asemaa ja
merkitystä lasten kasvattajina. Niinpä
ensimmäinen äideille omistettu juhla
järjestettiin Andrewsin metodistikirkossa toukokuussa 1907.
Nykyään juhlaa viettään yli 60:ssä
maassa. Suomeen juhlan toi kansakoulunopettajana ja kansanedustajana
toiminut Vilho Reima. Suomen ensimmäistä ätienpäivää vietettiin Alavieskassa kansakunnan vaikeana vuonna
heinäkuussa 1918. Juhlapäivä vakiintui
nykyiselle paikalleen vuonna 1927 ja se
vahvistettiin viralliseksi liputuspäiväksi
1947.
SUOMALAINEN äitienpäivä on ollut

vahvan yhteisöllinen juhla vuosikymmenten varrella. Pienimmissäkin kylissä
juhla organisoitui kansakoulujen kautta. Perheet olivat suuria, äidit tekivät
työtä kotona ja olivat toukokuun toisena
sunnuntaina vertaisinaan yhdessä koolla
juhlinnan ja arvostuksen kohteina. Osaltaan juhlat varmasti yhdistivät kansaa
sen vaikeimpina aikoina.
Kylien väen vähetessä ja kyläkoulujen lakkautumisten myötä myös juhlat
vähenivät. Sen jälkeen juhlia järjestivät
seurakunnat yhdessä eri toimijoiden esimerkiksi kyläjärjestöjen aktiivien kanssa.
Tätä nykyä juhlia ei järjestetä säännöllisesti. Yhteisöllisyys on muuttunut.

ÄITIENPÄIVÄ on muotoutunut perheen
ja suvun juhlatapaamiseksi. Toisaalta
eri toimijoiden perhetapahtumat, kuten

”

Äidit ja myös
isät ovat
kasvatustyössä
Jumalan
työtovereita.

esimerkiksi seurakuntamme helatorstain
Helahuppalot, on koettu toimivina perheiden yhteisinä ja samalla myös perheitä
toisiinsa yhdistävinä kokoontumisina.
Vaikka äitienpäiväjuhlat paikallisina
juhlatapahtumina ovat paljon vähentyneet, on erinomaisen tärkeää ja arvokasta, että valtiovalta huomioi suurperheiden äitejä, ansioituneita kasvattajia,
yhteiskunnallisia vaikuttajia ja paikallisaktiiveja kultaristein koristellulla
ansiomitalilla valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa.
Juhlapäivänä se on viesti yhteiskunnan arvostuksesta kaikkien äitien ja
kasvattajien suuresta ja merkittävästä
työstä lasten ja nuorten hyväksi. He ovat
tulevaisuuden tekijöitä. Mitalin kääntöpuolena voi todeta, että arjessa juhlapäivän arvostava viesti sulaa. Kasvatustyötä
arvostetaan aivan liian vähän, kun mit-

VIIKON SANA |
Hänen
ajatuksensa

Jer. 29: 11–14

TÄNÄ äitienpäivänä haluan erityisesti
tuoda kiitoksen kaikille äideille, jotka
– kansakunnan vaikeimpina vuosikymmeninä, sisällissodan jälkeen ja toisen
maailmansodan pyörteissä ja niiden
jälkeen – ovat kasvattajavastuun lisäksi
jaksaneet rakentaa fyysisesti raskaalla
työllään maamme hyvinvoinnin perustaa. Heillä oli ajatuksena, ”että lapsilla
olisi helpompaa”. Kohta 90 vuotias oma
äitinikin heidän joukossaan.
Lauri Viita kirjoitti runossaan: ”Äidit
vain, nuo toivossa väkevät, Jumalan
näkevät. Heille on annettu voima ja valta
kohota unessa pilvien alta ja katsella
korkeammalta”?
Kasvattajat ja raatajat näkivät kauemmas, unelmoivat, uskoivat, ponnistelivat, toimivat, jaksoivat, tekivät, rakastivat.
EEVA KILPI on sanoittanut mietteitä äitiydestä: ”Miten minua helpottaisi tieto,
jota en voi koskaan saada: että jonkun
salaperäisen erehtymättömän biologisen
lain mukaan olen ollut paras mahdollinen äiti juuri näille pojille, virheistäni
huolimatta.”
Tuo Kilven miete on myös isien tunto.
Äidit ja myös isät ovat kasvatustyössä
Jumalan työtovereita.
Parhaimmaillaankin inhimillisen vajavaisia. Hyväksyttyjä.
MUISTETAAN äitejä nyt. Juha Tapio
laulussaan "Kaunis ihminen" kuvaa
koskettavasti, kuinka ikääntynyt odottaa
lapsiansa käymään luonaan kiireidensä
keskeltä. ”Iltauutiset ja säätä, kello käy
jo yhdeksää. Viime vierailusta viikko,
koskahan ne kerkeää?” Huomaaminen,
arvostus ja kiitos ovat tärkeää nyt.
Kiitos teille äidit.

Pääskyn lukija
– äidistä syntynyt!

Rukous

Minulla on omat suunnitelmani teitä
varten, sanoo Herra.
Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä
tuhon ajatuksia: minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon.
Silloin te huudatte minua avuksenne,
te käännytte rukoillen minun puoleeni,
ja minä kuulen teitä.
Te etsitte minua, ja te löydätte minut!
Koko sydämestänne te minua etsitte,
ja minä annan teidän löytää itseni,
sanoo Herra.

tariksi otetaan esimerkiksi kasvatustyötä
tekevien palkkaus.
Vanhan viisauden mukaan arvostavien
sanojen ja tekojen tulisi olla yhtä. Uuden
testamentin sana muistuttaa: ”Älkää
rakastako sanalla, vaan teossa ja totuudessa.”

Rakas Isä.
Sinä tiedät, mitä me tarvitsemme,
ennen kuin itse sen ymmärrämme.
Sinä luet ajatuksemme,
ennen kuin sydämemme
on alkanut rukoilla.
Kuitenkin sinä, taivaallinen Isä,
haluat, että raivaamme tilan,
missä saamme kaikessa rauhassa
kohdata sinut.
Siellä voimme aidosti ja teeskentelemättä puhua kanssasi omasta elämästämme
ja niiden elämästä, jotka olet laskenut
sydämellemme.
Herra, opeta meitä rukoilemaan
hengessä ja totuudessa
Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen

ÄITIENPÄIVÄN Pääsky

lennähti luoksesi!
Tämän lehden
sivuilla tapaat
monta äitiä. Heillä
kaikilla on oma
tarinansa kerrottavanaan. Jokainen ihminen
on äidistä syntynyt, eikö sekin
ole ihmeellistä. Vaikka me kaikki
ihmiset olemme erilaisia, tämä asia
yhdistää meitä.
Jos etsit jotakin tilaisuutta, johon tulla
mukaan – kurkista sivun 10 allakkaan.
Siellä on paljon tapahtumia, joihin olet
tervetullut mukaan! Kiitos, että otit käteesi Pääsky lehden ja käänsit sen ensimmäisen sivun esiin. Hyviä lukuhetkiä tästä
eteenpäin!
Terveisin
Pääsky-lehden toimitus
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JUUSO WESTERLUND/ KIRKON KUVAPANKKI

Tervetuloa tutustumaan
Rovaniemen kirkkoon!
ÄITIENPÄIVÄN jälkeisestä maanantaista
14.5. alkaen Rovaniemen kirkko on avoinna aamusta klo 9 alkaen iltaan klo 21 asti.
Tällöin kirkko on paikka hiljentymiselle tai
siellä voi käydä tutustumassa kirkon moniin
taideteoksiin. Paikalla on myös opas. Kirkonoppaista Matleena Kerola, Emilia Karvanen ja Suvi Ilvesluoto kävivät tutustumassa
tulevaan kesätyöpaikkaansa suntio Martti
Turusen opastuksella 2.5.

Nyt etsitään uusia luottamushenkilöitä seurakuntiin. Vaalitietoa löytyy helposti www.seurakuntavaalit.fi -sivulta.

Kirkko ja seurakunta
uudistuvat vaalien kautta
TEHOKKAIN tapa tehdä kirkosta
oman näköinen on asettua ehdolle seurakuntavaaleihin. Vaaleilla
valitut luottamushenkilöt päättävät
siitä, ketä seurakuntaan otetaan töihin, millaista toimintaa järjestetään
ja mihin rahaa käytetään.
Oman seurakunnan ehdokkaaksi
voi ilmoittautua aina syyskuuhun
saakka, mutta sitä paremman vaalikampanjan voi tehdä, mitä aiemmin
päätöksen tekee. Mikäli seurakuntavaalit ovat ennestään outo ilmiö,
eikä tietoa olemassa olevista valitsijayhdistyksistä vielä ole, voi kerätä
itselleen oman valitsijajoukon!
VOI KERÄTÄ vähintään kymmenen
oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä listalle, jolloin heistä
muodostuu valitsijayhdistys. Sen
perustamiseen ei tarvita poliittista
kokemusta, seurakuntataustaa tai
mitään erityispätevyyttä. Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi
tulostaa seurakuntavaalit.fi –sivulta

tai noutaa kirkkoherranvirastosta.
Joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista nimetään yhdistyksen asiamieheksi ja toinen hänen
varalleen. Asiamiesten tulee olla 18
vuotta täyttäneitä kirkon jäseniä. He
eivät itse saa olla ehdokkaana listalla
tai jäseninä seurakunnan vaalilautakunnassa. Myöskään seurakunnan
viranhaltijat tai työntekijät eivät voi
asettua ehdolle vaaleissa.

TEHOKKAIN tapa vaikuttaa seurakunnassa on pyrkiä luottamushenkilöksi seurakuntaan. Valitsijayhdistys voi miettiä ja viestiä niitä
teemoja, joita yhdistys ajaa ja joiden

Erityislapsiperheiden
ulkoilutapahtuma

takana sen edustajat ovat. Valitsijayhdistykset voivat tehdä oman vaaliohjelman näkyväksi myös verkossa
osoitteessa seurakuntavaalit.fi. Sinne pääsee kirjaamaan paitsi vaaliohjelman, myös yhteyshenkilön tiedot,
jolloin ehdokkuutta harkitsevan on
helppo ottaa yhteyttä lisäkysymyksiä varten.

EHDOKKAAKSI haluava voi katsoa,
löytääkö valitsijayhdistyksen, jonka
teemoihin ja arvoihin haluaa sitoutua vai perustaako oman valitsijayhdistyksen. Vaalit päivittävät kirkkoa
ja seurakuntaa, sitä kautta pääsee
vaikuttamaan seurakunnan henkilöstöön, toimintaan ja talouteen.
Harriet Urponen
Tärkeät päivämäärät:
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.
Ennakkoäänestys 6.–10.11.
Varsinainen äänestyspäivä 18.11.
Lisätietoa: www.seurakuntavaalit.fi

Seurakunta mukana teatterin kirpputorilla
Valtakunnallisena siivouspäivänä 26.5.
klo 10–14 Lappia-talolla

LÖYDÄ aarteita teatterikaluston

poistomyynnistä ja osta tai myy lastenvaatteita! Kirpputorin ajan teatterissa on kahvila avoinna ja ohjelmaa
perheille. Rovaniemen seurakunnan
pisteellä on tarjolla kasvomaalausta
ja karvamatojen askartelua.
Paikalla ovat vs. lapsityön pastori
Elina Rask-Litendahl ja lastenohjaajia, joilta saa tietoa seurakunnan
perheille sopivista toiminnoista.
Tapahtumassa mukana ovat myös
Ensi- ja turvakoti sekä musikantteja
Lapin musiikkiopistosta.
Hieno perheiden kohtaamispaikka
on toukokuun viimeisenä lauantaina
Lappia-talolla, kun siellä järjestetään kirpputori. Myynnissä on myös
teatterikäytöstä poistettuja pukuja
ja rekvisiittaa. Voit varata pöydän

Lapsiperheet
pääsevät
kohtaamaan
toisiaan
Valtakunnallisena
siivouspäivänä
Lappia-talolle
Teatterin
kirppikselle.

Rovaniemen Teatterilta. Tuotto
pöytävuokrista ohjataan Rovaniemen Hope ry:n kautta vähävaraisille
perheille.
Lisätietoa Facebookissa sivulla Siivouspäivä Rovaniemen Teatterissa.

OUNASRINTEEN kappelilla sunnuntaina
10.6. kello 11–15. Päivän ohjelmaan kuuluu
kello 11 alkava selkokielinen perhemessu
jonka jällkeen ruokailu. Kello 12.30 kappelissa ja kappelin pihapiirissä kasvomaalausta, askartelua, poniajelua ja monen
sortin muuta ulkopuuhailua. Päätöskanvit
juodaan kello 14. Tapahtuma on maksuton.
Ilmoittautumiset 1.6. mennessä: www.
rovaniemenseurakunta.fi/Tapahtumat/10.6.
Tapahtuman järjestää Erityislasten omaiset
ELO ry ja Rovaniemen seurakunta. Lisätietoja
antaa Monica, 044 097 4040 tai elokolo@
erityislastenomaiset.fi

Kahdeksan kirkon retki
Itä-Lappiin 18.6.
KIRKKORETKET parina edelliskesänä
Rovaniemeltä Tornionlaaksoon ja Tunturi-Lappiin ovat olleet suosittuja. Tulevana
kesänä tutustutaan puolestaan maakunnan
itäpuolen kirkkoihin.
Kahdeksan kirkon bussiretki kiertää Posion,
Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kautta
Kemijärvelle. Välillä poiketaan myös Käylän
ja Hautajärven rajakirkoissa ja Revontulikappelissa Pyhätuntunturilla.
Lähtö on aamulla kello 8 seurakuntakeskuksesta. Matkan, lounaan ja parit kahvit
sisältävä omakustannushinta 15–20 euroa
osallistujamäärästä riippuen. Mukaan mahtuu 60 osallistujaa.
Matkanvetäjänä on rovasti Tuomo Korteniemi, jolta saa lisätietoja: p. 0400 560 605 tai
tuomo.korteniemi@gmail.com

Norvajärven
leirikeskukseen haetaan
ajalle 4.6.–29.7. keittäjää

Seurakunnan oma kirpputori.
Toivon Tori, os. Lapinkävijäntie 23
avoinna ti–pe klo 10–17.
Tervetuloa!

TÄMÄ KESÄTYÖPAIKKA on tullut uudelleen haettavaksi valitsemamme henkilön
työllistyttyä pysyvästi toisen työnantajan
palvelukseen. Työaika on 38 h 45 min/vko
sisältäen ilta- ja viikonlopputöitä. Keittäjällä
tulee olla kokemusta keittäjän tehtävistä sekä
mielellään soveltuva keittiöalan koulutus.
Tehtävän vaativuus 303 mukaan ja peruspalkka 1.832,14 euroa.
Hakemukset tehtävään sekä CV pyydetään
lähettämään 11.5. mennessä hallintojohtaja
Antti Jääskeläiselle osoitteeseen antti.jaaskelainen@evl.fi.
Lisätietoja leirikeskuksen hoitaja Tuula
Erola 040-772 4281
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HENKILÖ| Anitta Ainali-Vuollo, luokanopettaja
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

KUVAT: HARRIET URPONEN

Messun jälkeen seppeleenlasku Sodissa
kaatuneiden muistomerkillä ja Vapaussodan
muistomerkillä.

Kutsu Kaatuneitten
muistopäivän, su 20.5.
tilaisuuksiin
Seppeleen lasku klo 9.30 vakaumuksensa
puolesta kuolleiden muistomerkillä,
III hautausmaa
Messu kirkossa klo 10
Liturgia ja saarna Topi Litendahl,
kanttorina Mauri Miettunen
Rovaniemen mieslaulajat,
johtaa Amanda Sitomaniemi
Lapin sotilassoittokunta,
johtaa musiikkimajuri Jaakko Nurila
Seppelten laskut Sodissa kaatuneiden ja
Vapaussodan muistomerkillä
Puhe Lapin sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja Yrjö Säkkinen
Musiikki Lapin sotilassoittokunta ja
Rovaniemen mieslaulajat
Veteraanien kirkkopyhä
”Kosketa minua Henki”
klo 12.30 Seurakuntakeskus
Ohjelmassa:
Keittolounas ja kahvit
Seurakunnan tervehdys, kappalainen
Topi Litendahl
Varuskunnan päällikön tervehdys,
eversti Mikko Kauppala
Runoja: Leila Kolppanen ja
Jorma Savukoski
Juhlapuhe Lapin rintamaveteraanipiirin
pj. Heikki Haavikko
Kuorolaulua, Rovaniemen mieslaulajat
Jumalanpalvelus Viirin kappelissa klo 12,
toim. Tiina Eskelinen. Jumalanpalveluksen
ja kirkkokahvien jälkeen kunniakäynti ja
seppelten lasku Viirin hautausmaalla sekä
klo 14.30 Auttin hautausmaalla.
Järjestää yhteistyössä Rovaniemen
srk, Puolustusvoimat ja Rovaniemen
veteraaniyhdistykset

”

Kasvaessaan omaan
kokoonsa, jotkut meistä
joutuvat pienenemään,
jotkut suurenemaan
Tommy Hellsten Twitterissä 17.4.2018

Anitta Ainali-Vuollo juhlistaa elämänsä käännekohtia järjestämällä Runon ja laulun illan Korkalovaaran kappelissa 20.5.

Äitiys muutti koko elämän
Jotkut ihmiset hehkuvat lämpöä ja rauhaa. Heistä näkee, että he elävät elämäänsä tulevaisuuteen luottaen.
Sellainen nainen on Anitta Ainali-Vuollo, joka valmistautuu uuteen jäädessään eläkkeelle.
Anitta Ainali-Vuollo elää työssään viimeistä kevätlukukautta. Hän on toiminut koko ikänsä opettajan ammatissa.
– Ehkä tämä oli kutsumukseni.
Jossain vaiheessa pieni haikeus hiipi sydämeen. Se
tapahtui silloin, kun hän tiedosti olevansa viimeisellä
syyslomalla tai opettavansa viimeistä lapsiryhmäänsä.
Hän tunnusteli hetken haikeutta, hyvästeli sen lämpimästi ja päästi pois.
– Nyt olen valmis, jotain muuta on edessä.

Äitiys luopumisen tuskaa
Äidin rooli on Anittan elämän tärkein rooli.
– Vanhemmuus on todella tärkeä tehtävä. Omassa
lapsuudessani Himangalla äiti oli aina kotona. Hän oli
perinteinen pullantuoksuinen äiti, huolehti kaikesta ja
otti lapset vastaan koulusta. Isä teki paljon maatilan töitä
ulkona, myös lapsille riitti askareita.
Anittan maailma muuttui täydellisesti sinä päivänä, kun
hänestä tuli äiti.
– Se on elämäni ehdottomasti tärkein ja eniten elämää
muuttava hetki. En ole mistään enempää kiitollinen, kuin
kaikista kolmesta lapsestani.
Anitta muistaa jo synnytysosastolla surreensa sitä, että
jonakin päivänä joutuisi luopumaan lapsistaan.
– Lapset ovat lahja, he ovat meillä vain lainassa. Napanuora ei katkea täysin koskaan.

Elämänkumppanina musiikki
Musiikki on aina ollut tärkeässä osassa Anittan elämässä.
– Jo lapsuuden perheessäni elimme musiikkia. Meillä
oli perhekuoro, isot sisarukset opiskelivat musiikkialaa,
antoivat mallia ja veivät soittotunneille. Lauloin myös
seurakunnan nuorisokuorossa.
Anittalle sisältö on tärkeintä musiikissa.
– Sanoitusten ja melodian täytyy voida koskettaa. Olen
tietoisesti halunnut laulaa hengellisiä lauluja. Rakastan
myös kirkkotilaa suunnattomasti! Olen aina halunnut
laulaa kirkossa ja käydä kirkkokonserteissa.

Kohtaamisen kirkko
Seurakuntayhteys on tärkeä arvo Anittan elämässä.
– Rakastan tavallista jumalanpalvelusta. Kirkossa voin
vain olla, antaa tunteiden ja ajatusten tulla.
Anittalle kirkko on paikka, jossa hän kohtaa Jumalan.
Kirkko on hänelle myös kiittämisen, rukouksen ja ihmisten kohtaamisen paikka. Siellä on korkea katto ja leveät
seinät.
– Pieni ihminen saa olla Jumalan hoidossa. Kirkko tarjoaa myös rauhallisen tilan tässä hälyisessä maailmassa.
Anitta juhlii elämänsä käännekohtia helluntaipäivän
iltana Korkalovaaran kappelissa. Myös Pääskyn lukijoille
kutsu kuuluu:
– Luvassa on runojen ja laulujen ilta, jota järjestämme
yhdessä Pirjo Rantalan kanssa. Tilaisuus on kaikille avoin,
luvassa on paljon musiikkiesityksiä. Säestäjänä toimii
kanttori Maie Kuusik.
Pieni on suurta Anittan elämässä. Hän haaveilee aamukävelyistä, uuden kielen ja kuvataiteen opiskelusta.
Kohta Anitta laulaa opettajan uran viimeisen Suvivirren. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen… Ajatuskin tuo
kyyneleet silmiin. Vaikka opettajan päiväkirjaan tulee
nyt viimeinen piste, jää elämän päiväkirjaan vielä paljon
sivuja täytettäväksi.

Harriet Urponen

Runon ja
laulun ilta
su 20.5. klo 18
Korkalovaaran kappelissa
Vaaranlammen koulun eläkkeelle
jäävät opettajat
Pirjo Rantala ja Anitta AinaliVuollo.
Ystävien ja työkavereiden erilaisia
laulukokoonpanoja.
Säestäjänä Maie Kuusik.
Tilaisuus avoin kaikille,
tervetuloa!
Kahvitarjoilu, tuotto lähetystyön
hyväksi.
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Piispaehdokkaat
esittäytyivät seurakunnissa
Oulun hiippakunnassa on käynnissä
piispanvaali. Nykyinen piispa Samuel
Salmi jää eläkkeelle
lokakuun lopussa ja
uusi piispa aloittaa
tehtävässään 1.11.

PERJANTAIHIN 4.5. mennessä
piispanvaaliin oli ilmoittautunut
kolme ehdokasta: Kirkkohallituksen
kansliapäällikkö, teologian tohtori Jukka Keskitalo, Raudaskylän
Kristillisen Opiston rehtori, teol.lis.
Jukka Hautala Ylivieskasta ja Tuiran
seurakunnan kirkkoherra, teologian
tohtori Niilo Pesonen Oulusta.
Ehdokasasettelu päättyy 21.5.
OULUN PIISPANVAALISSA äänioikeutettuja on noin 1130. Heistä
puolet on Oulun hiippakunnan
pappeja ja lehtoreita. Yhtä paljon
on pääosin seurakuntien valitsemia
maallikkovalitsijoita.
Vaalin ensimmäinen kierros käy-

dään 15.8. Mikäli kukaan ehdokkaista
ei saa ensimmäisellä kierroksella yli
puolta annetuista äänistä, toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä
saaneen ehdokkaan kesken 3.9.
Kaikki kolme nyt tiedossa olevaa
piispaehdokasta ovat vierailleet huhtikuussa myös Rovaniemellä tukiryhmiensä järjestämissä tilaisuuksissa
tavaten äänioikeutettuja pappeja ja
maallikkovalitsijoita.

KAIKKI 21.5. mennessä ehdolle
asettuneet piispaehdokkaat ovat
tavattavissa Oulun hiippakunnan
järjestämässä vaalipaneelissa
perjantaina 15.6. kello 18 Rovaniemen
kirkossa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

JUKKA HAUTALA , 50, kiersi
seurakuntia teemalla ”Vaikeistakin
asioista voimme puhua.” Hän peräänkuulutti rakentuvan rohkeuden
edistämistä kirkkoon. Se tapahtuisi
haastamalla esiin älyllistä, moraalista ja uskonnollista rehellisyyttä.
Hautala on tehnyt työpolkunsa
kirkon sisä- ja ulkopiirin rajapinnalla.
Hautala toimii Oulun hiippakunnan
pappisedustajana kirkolliskokouksessa ja opisto, jonka rehtorina hän
on työskennellyt vuodesta 2004, on
arvopohjaltaan kristillinen. Hautala
on myös Ylivieskan seurakunnan
kirkkovaltuutettu.
Etelä-Pohjanmaalla syntyneen Hautalan hengellinen tausta on herännäisyydessä ja hän ollut kuusi vuotta
valtakunnallisen Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja.

NIILO PESONEN, 50, kuvaa itseään kansankirkon papiksi, jonka
elämäntehtävä on ollut kirkon työ
pohjoisessa. Identiteetti on luterilainen, mutta ekumenia on aina ollut
hänelle tärkeä asia. Pesonen kuvaa
olevansa moderni johtaja, yhteyden
rakentaja ja suunnannäyttäjä.
Pesonen on Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä Barentsin
kirkkojen neuvoston puheenjohtaja.
Hän oli aiemmin pitkään Oulun
tuomiokapitulin hiippakuntadekaani
eli pääsihteeri, mutta hän käy vaaliin
Tuiran seurakunnan kirkkoherran
tehtävästä.
Myös Pesosen hengellinen tausta
on Herättäjä-Yhdistyksessä.
Harriet Urponen

Oletko Kamala Äiti?
MURROSIÄN sanotaan
alkavan siitä, kun vanhemmat muuttuvat hankaliksi.
Kamalat äidit® -toiminta
on murrosikäisten lasten
äideille tarkoitettua vertaistoimintaa. Työn ytimessä
ovat luottamukselliset,
maksuttomat vertaisryhmät,
joissa käsitellään vanhemmuuteen ja naisen elämään
liittyviä teemoja. Toimintaa
koordinoivat Suomen NNKY-liitto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus.
NYT MYÖS Rovaniemellä alkaa

Kamalat Äidit –vertaisryhmä! Ensimmäinen tapaaminen on tiistaina 28.8.2018 kello 16.30–18.00.
Helmikammarilla (Pohjolankatu
4 – käynti torin puolelta). Jatkossa
ryhmä kokoontuu joka toinen viikko

tiistaisin kello 16.30–18 syyskuusta
tammikuuhun asti, yhteensä kymmenen kertaa.
Ryhmissä keskustellaan arjen
haasteista, kuten kotiintuloajoista, rahankäytöstä, päihteistä sekä
niistä asioista, jotka kulloinkin äitejä
mietityttävät. Kamalat Äidit vaihta-

Kummin kaa
-kirkkohetki 20.5.
WWW.NIILOPESONEN.FI

WWW.JUKKAHAUTALA.FI

WWW.JUKKAKESKITALO.COM

JUKKA KESKITALON, 56, tilaisuuksien teemana on ollut Kirkon
tulevaisuuskinkerit. Keskitalon mukaan kirkon tulevaisuus mietityttää
seurakuntien jäseniä, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.
Isoja kysymyksiä ovat mm. seurakuntien jäsenkehitys, kirkon sisäinen
yhtenäisyys ja seurakuntien taloushaasteet.
Keskitalolla on vahva työura kirkon
ja seurakuntien palveluksessa ja vaaliin hän käy kirkon keskushallinnon
ylimmän virkamiehen asemasta.
Hengellisestä taustastaan Keskitalo sanoo, ettei hänellä ole minkään
herätysliikkeen ”jäsenkorttia”, mutta
hänellä on hyvät verkostot kaikkiin
herätysliikkeisiin. Keskitalon juuret
ovat Väylänvarressa, Tornion Karungissa.

NYT |

vat ajatuksia ihan tavallisista,
arkisista tilanteista ja ryhmään
voi osallistua, vaikkei kotona
vallitsisikaan vakava sotatila.
Rovaniemen vertaisryhmää
ohjaavat nuorisotyönohjaajat Merita Orell-Kiviniemi ja
Jenniina Heikkilä,
Heikkilä jotka ovat
käyneet NNKY:n järjestämän
Kamalat äidit® -perehdyttämiskoulutuksen ja hankkineet runsaasti kokemusta aiheesta oman
perhe-elämän kautta.
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan
antoisaan ja voimaannuttavaan toimintaan!
Laita tekstari numeroon 040 730
0153 (Jenniina) ja ilmoittaudu vaikka
heti, mutta viimeistään 17.8.
Mukaan mahtuu 5–8 kamalaa äitiä,
joiden kotoa löytyy 12–20 -vuotias
murkku.

OLETKO kummi tai onko Sinua pyydetty
kummiksi? Onnea! Kummisuhde on parhaimmillaan elinikäinen ystävyyssuhde.
Kummi on vanhempien lapselle huolella
valitsema tuki ja turva. Yhtä lailla nuori tai
aikuinen on voinut pyytää Sinua kummiksi oman kasteensa yhteydessä. Kummina
oleminen on tärkeä tehtävä.
Joskus voi olla vaikea keksiä yhteistä
tekemistä kummin kanssa. Meillä on sinulle
vinkki yhteisen ajan viettämiseen!
Tule mukaan Kummin kaa –kirkkohetkeen
Ounasrinteen kappelille 20.5. kello 15. Luvassa on myös Pyhät Meiningit –tapahtuma,
jonka yhteydessä kirkkohetkeä vietetään.
Tee kirkkohetkestä kuvapostaus Rovaniemen seurakunnan Instagramiin #kumminkaa. Paikalla myös Pääsky –lehden toimitus,
kummiaiheista juttua on tulossa kesäkuun
Pääskyyn.
Kurkista muita vinkkejä kumminkaa.fi
-sivustolta!

Yhä useampi tekee
vapaaehtoistyötä
JOPA 40 prosenttia väestöstä tekee
vapaaehtoistyötä tällä hetkellä, kun
vastaava luku kolme vuotta aiemmin oli 33 prosenttia. Erityisesti
nuorten vapaaehtoisena toimiminen
on kasvanut samalla, kun eläkeläisten ja miesten vapaaehtoistyö on
vähentynyt viime vuosien aikana.
YLEISESTI AJATELLAAN, että verkossa,
järjestöjen ulkopuolella ja lyhytaikaisesti
tehdään yhä enemmän vapaaehtoistyötä.
Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyötä
tehdään kuitenkin pääosin pitkäkestoisesti
sekä säännöllisesti ja kasvotusten järjestöjen tai yhteisöjen organisoimana.
Suurimmat esteet vapaaehtoistyölle
ovat ajan puute ja se, että kukaan ei pyydä
mukaan. Reilut puolet vastanneista haluaisi
osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin. Kolme suosituinta vapaaehtoistyön
tapaa olivat auttaminen, talkootyö ja neuvontatehtävät.
”Pojat tekevät vähemmän vapaaehtoistyötä
kuin tytöt. Vapaaehtoisuus olisi hyvä tapa
ehkäistä poikien syrjäytymistä. Pojille pitäisi
tarjoa entistä sopivampia ja kiinnostavampia
vapaaehtoistehtäviä. Osallisuuden kokemus
on tärkeää kaikille, varsinkin nuorille”, kommentoi Kansalaisareenan toiminnanjohtaja
Leo Stranius.
KANSALAISAREENAN, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Sivik sen Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn vastasi
henkilökohtaisilla käyntihaastatteluilla
1000 henkilöä ympäri Suomea. Edellinen
vastaava kysely teetettiin 2015.
Rovaniemen seurakunta tarjoaa paljon
mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön.
Katso lisää: Rovaniemenseurakunta.fi/
vapaaehtoistyo
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JOUNI HAGSTRÖM

Merkkinä
200 vuotta
sitten
vihitystä
ristikirkosta
on nykyiselle
kirkon
pihalle
pystytetty
kirkon
historiasta
kertova
kyltti.

KIRKKO AUKI
KOKO KESÄN

MAANANTAISTA 14.5. alkaen Rovaniemen kirkko on avoinna joka päivä
kello 9–21 aina sunnuntaihin 2.9. saakka.
Kirkossa voi käydä hiljentymässä tai
katsomassa kaikessa rauhassa kirkon
taideteoksia. Paikalla on myös kirkon
opas, joka voi kertoa lisätietoa kirkosta ja
sen taiteesta.
Tämä Bertel Liljequistin suunnittelema
kirkko valmistui kahden vuoden rakennustyön jälkeen vuonna 1950. Sodanjälkeisen
jälleenrakentamisen maamerkkinä se

edustaa rakenneratkaisuiltaan aikakauden
funktionalismia. Teräsbetonirunkoisen
kirkon julkisivut on muurattu poltetuista
tiilistä ja rapattu. Koristeena on käytetty
Lapin liuskekiviä. Alttarifresko on Lennart
Segerstrålen Elämän Lähde.

ROVANIEMEN KIRKOSSA on jumalanpalvelus sunnuntaisin kello 10. Keskiviikkoiltaisin kello 18 on Arki-illan ehtoollinen, joka on pieni hartaushetki kera
ehtoollisen vieton. Arki-illan ehtoollisel-

ta ehtii hyvin keskiviikkoisin kello 18.45
alkavaan Ilta Kirkkolammella –tapahtumaan, joka kokoaa väkeä viettämään kesäiltaa ulos musiikin ja mielenkiintoisten
vieraiden merkeissä.
Kesä–elokuussa on lisäksi keskiviikkoisin
kello 13 Musiikkivartti, joka on kirkkomuusikkojen toteuttama pieni elävän musiikin
tuokio kirkossa. Tuolloin saattaa kirkossa
kuulla myös vierailevien muusikoiden esityksiä. Kaikkiin säännöllisiin kirkkohetkiin
on vapaa pääsy.

ROVANIEMEN KIRKON pihapiirin
mittava perusparannushanke saatiin
valmiiksi syksyllä 2017. Pihatöiden yhteydessä huomioitiin samalla kirkonmäellä
sijainnut ristikirkko.
Täsmälleen siihen paikkaan, jossa kirkko
sijaitsi, on nyt näkyvillä kivetetty ristikirkon sokkelin muoto. Kyseessä olevaan
kohtaan on myös pystytetty taulu, jossa
on kuva tuosta seurakunnan kolmannesta
kirkosta.
Harriet Urponen
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KARI YLIRÄISÄNEN

NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |
Historian havinaa

PAAVO KORTENIEMEN KOTIALBUMI

Helatorstain, helluntain ja
kolminaisuuden päivän tarina
Toukokuussa vietetään kolmea kristillisen taustan
omaavaa pyhäpäivää; helatorstaita, helluntaita ja
kolminaisuuden päivää.
Helatorstain toinen nimi on Kristuksen taivaaseen
astumisen päivä. Sitä vietetään 40 päivää pääsiäisen
jälkeen.
Raamatun mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnousemuk
sensa jälkeen maan päällä 40 päivän aikana ja opetti
seuraajiaan. Sen jälkeen Jeesus astui taivaaseen.
Useimmissa kielissä päivän nimi viittaa suoraan juhlan
aiheeseen, Kristuksen taivaaseenastumiseen. Suomen
kielessä sillä on kuitenkin alkujaan ruotsista lainattu nimi,
joka viittaa ruotsin kielen pyhää tarkoittavaan sanaan hel.
Suomessa helatorstai oli vielä 1800-luvulla yksi
tärkeimmistä juhlapäivistä. Vanhan kansansanonnan
mukaan päivä oli niin pyhä, ettei silloin ruohokaan kasva.
Helatorstaita vietetään tänä vuonna 10.5.
Helluntai on Pyhän Hengen juhla
Helluntaita vietetään 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Se
kuuluu pääsiäisen ja joulun ohella kirkkovuoden
kolmen suurimman juhlan joukkoon.
Ensimmäinen helluntai oli kristillisen kirkon
perustamisen päivä, kirkon syntymäpäivä.
Helluntaina alttarille sytytetään kuusi
kynttilää kuten muinakin kirkkovuoden suurina
juhlapäivinä. Helluntain symboleja ovat Pyhän
Hengen symbolit liekki ja kyyhkynen.
Suomen kieleen
helluntai tulee
ruotsin kielen
sanoista helig dag, pyhä
päivä. Erillisenä juhlana
helluntaita on vietetty jo
200-luvulta lähtien.
Helluntai aloittaa
kirkkovuodessa ns.
helluntaijakson, jonka
aikana pyhien aiheet
kertovat siitä, miten monin
eri tavoin Pyhä Henki
toimii kirkossa. Helluntaita
vietetään tänä vuonna 20.5.
Kolminaisuuden päivä
Pyhän Kolminaisuuden päivää
vietetään helluntaipäivää
seuraavana sunnuntaina.
Se kuuluu kirkkovuodessa
helluntaijaksoon ja aloittaa
helluntain jälkeisen ajan.
Pyhän Kolminaisuuden päivä
korostaa kristillisen uskon
keskeistä sisältöä, Jumalan
kolmiyhteisyyttä. Jumala
ilmoittaa itsensä Isänä (luojana),
Poikana (Jeesuksena, syntien
sovittajana) ja Pyhänä Henkenä
(Jumala on meidän kanssamme).
Tämän vuoksi kolminaisuuden
päivää sanotaankin uskontunnustuksen
päiväksi. Päivää vietetään tänä vuonna
27.5. – HU

Konfirmaatio 9.6.1968

Kutsu 1968 konfirmoiduille:

Tervetuloa
kultakonfirmaatioon
Paavo Kortenimestä tuli vuonna 1968 Rovaniemen seurakunnan nuorisopappi. Hän ilmoittautui kirkkoherra Torsti
Sarasteelle.
– Hän oli iloinen tulostani! Sain pitää ensimmäiset koululaiskirkot jo toukokuun lopussa. Päivärippikoulu alkoi
kesäkuun ensimmäisenä, jolloin oli myös nuorten ilta Paaniemellä. Kuuman rippisviikon konfirmaatio oli 9.6. Siinä oli
mukana useita ryhmiä, Paavo Korteniemi kertoo.
– Maanantaina 10.6. alkoi leiririppikoulu Norvajärvellä.
Kesän aikana minulla oli sen lisäksi kaksi mutta leiririppistä
sekä elokuussa päivärippikoulu. Nuorisopapilla riitti rippikoululaisia, runsaat 250 leirillä tai seurakuntakeskuksessa,
Korteniemi muistelee.

Rippikoulussa
side seurakuntaan
Nuorisopappi muistaa, kuinka kuusikymmentäluvun
lopussa maailma oli monenlaisissa pyörteissä. Nuorten
kohdalla käytiin taistelua oikeista arvoista.
– Sain jakaa rippikoulussa suurelle joukolle tiedon jyväsiä
sekä uskon siementä. Nuorisotyö uudistui, ja pian valmistauduimme erilaisissa koulutustilaisuuksissa kristillisille teini- ja
nuorisopäiville. Nuoret olivat valmiit myös ”nälkämarssiin”,
sellaiseen osallistuivat omana joukkona myös ”maolaiset”.
Erilaisten aatteiden mylläkässä tarvittiin raamatullista opetusta.
Keskeisenä oli vahva opetus, joka avasi oven aktiiviseen
toimintaan seurakunnassa.
– Jumalanpalveluksen osallistuminen oli itsestään selvyys,
kertoo Korteniemi työnäystään.

Kultakonfirmaatio 26.8.
Oletko valmis?
Paavo Korteniemen mukaan kesällä -68 konfirmoidut ovat
nyt hyvässä iässä. Monilla työelämä on takana tai juuri nyt
mietinnässä eläkkeelle siirtyminen.
– Olen iloinen, että kirkkoherra Kari Yliräisänen oli valmis
antamaan tilan ja ajan kultakonfirmaatiolle. Olen vuosien
varrella tavannut monia teistä, joita sain opettaa innostuneena nuorisopappina. En ollut ainoa opettaja, joukossa
oli kokenut kappalainen Ilmo Pulkamo. Hän oli aloittanut
opetustyön jo 1959.
– Sinä 1968 Rovaniemen seurakunnassa konfirmoitu,
merkitse allakkaan sunnuntaina 26.8. kello 10 messu sekä
ravitsemuksen jälkeen kello 12.30–14 kultakonfirmaatiojuhla.
Messun ja juhlan esiintyjät ovat omasta juhlaväestä. Ilmoittautumisesta kerrotaan juhannuksen Pääskyssä.
Pääskyn toimitus
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PARISUHDENEUV
auttaa myös äitejä
VAUVA.FISSÄ on vuoden alusta toiminut Parisuhdeneuvola, jossa voi kysyä
mitä tahansa ihmissuhteissa askarruttavaa asiaa. Kysymyksiä ratkovat Suomen
ev.lut. kirkon parisuhteisiin erikoistuneet
perheneuvojat Helena Toppari, Nina
Kauppinen ja Anssi Tietäväinen. Parisuhdeneuvola palvelee kaikkia ympäri
Suomen parisuhde- tai perhetilanteesta,
sukupuolesta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.
Palvelua rahoittavat Kirkkohallitus sekä
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten,
Tampereen, Turun ja Oulun seurakunnat.
Aiemmin kirkko teki yhteistyötä City-lehden verkkopalvelun kanssa Suhdeklinikan
kautta.
– Nyt yhteistyö jatkuu Sanoman vauva.
fi:n kanssa. Me molemmat haluamme

tarjota ihmisille ja perheille asiantuntevaa, hyvinvointia tukevaa
tietoa sekä aineksia oman elämän pohdintaan. Aikuisten
tukeminen hyödyttää myös
lapsia, sanoo Kirkkohallituksen perheneuvonta
ja perhetyö -asiantuntija
Heli Pruuki, joka koordinoi Parisuhdeneuvola
-palvelua.
Huhtikuun loppuun mennessä sivustoa oli ladattu jo
noin 300 000 kertaa.
– Odotuksemme ovat ylittyneet
moninkertaisesti. Kysymyksiä tulee
jatkuvasti ja joka viikko julkaistaan useita
vastauksia. Palaute on ollut kauttaaltaan
kiittävää.

Kysymykset ovat
liittyneet esimerkiksi
parisuhteen kommunikointiongelmiin,
eropohdintaan,
mustasukkaisuuteen tai vaikeuksiin lapsen kanssa.
Ne stilisoidaan
siten, että kysyjää
ei voi tunnistaa.
Vastauksia voi etsiä
myös palvelun asiantuntija-artikkeleista ja
perheneuvojien Rakkauden ammattilaiset -blogista.

PARISUHDENEUVOLASSA pohditaan
myös äitiyteen liittyviä kysymyksiä.

Pruuki toteaa, että äitiyteen liittyy monesti haurautta. Äitiyteen kuuluva suuri
vastuu saattaa ahdistaa.
– On iso prosessi kasvaa mieleltään äidiksi. Siinä joutuu käsittelemään kipujaan,
pelkojaan, huoliaan ja omaa taustaansa. Käsittelyyn voivat tulla oma äiti- ja
isäsuhde sekä se, millaisen lapsuuden on
itse saanut, ja mitä vaille on mahdollisesti
jäänyt.
Pruukin mukaan vastasyntyneen avuttomuus saattaa joskus herättää isojakin
kriisejä, varsinkin jos itse on vauvana ja
lapsena jäänyt vaille tukea ja huolenpitoa.
– Lapsen myöhemmissäkin vaiheissa
äitiys voi nostattaa pintaan hauskojen
muistojen lisäksi kipeitä asioita. Silloin
kun surua nousee pintaan, sitä kannattaa
hoitaa.
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lapsen tarvitsevuutta paljon paremmin,
jos hän itse saa suojaa ja turvaa kumppaniltaan.
Pruukin mukaan parisuhdetta voi valmistaa vanhemmuuteen
ennen kaikkea puhumalla
ja kuuntelemalla toista
tarkasti. On hyvä puhua
esimerkiksi kummankin
perhetaustasta sekä siitä,
millaisen perheen vanhemmat haluavat tarjota
lapselleen.
– On tärkeää puhua myös
omista toiveista, tarpeista,
peloista ja huolista. Sopia,
mitä tehdään, jos väsytään
liikaa. Miten toimitaan,
jos tuntuu kohtuuttomalta laittaa omia tarpeita
väliaikaisesti sivuun vauvan
tarpeiden ensisijaisuuden
takia? Miten huolehditaan
paitsi vauvasta, myös koko
perheestä?
Tulevien ja nykyisten
äitien lähipiirille Pruukin
ohjeena on ringin tiivistäminen.
– Pitäkää huolta, ettei äidin tarvitse kantaa kaikkea
raskauteen ja lastenhoitoon
liittyvää kuormaa yksin,
Pruuki sanoo ja toteaa, että
tarvittaessa äitien ja parien
kannattaa hakea tukea ammattiauttajilta
tai erilaisista vertaisryhmistä.

KESKUSTELUAPUA VOI hakea
myös Kirkon perheneuvonnasta,
joka toimii 40 yksikössä eri
puolilla Suomea. Kaikille
avoimessa maksuttoROVA NI EM EN
massa palvelussa on
AK UN NA N UU SI
UR
SE
tarjolla pari-, yksilö- ja
NAN
perhekeskustelua
PER HENEUVON
kasvotusten. RovaINPALVEL1.U
KUVAPUHISEL
niemen perheasiain
IS IN KLO 10 –1
TA
AVOI NN A TI
neuvottelukeskuksen
A
KATSO LISÄT IE TO
TA .FI/
ajanvaraus ma–pe kello
UN
AK
UR
SE
EN
ROVA NI EM
8–10, 040 0575 659.
UT
EL
LV
DI GI PA
Juhana Unkuri

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

Diakonian
katulähetystyön

Soppatykkitempaus
torstaina 31.5.
klo 11
Lordinaukiolla.
Soppaa jaetaan niin kauan
kuin sitä riittää.
Paikalla seurakunnan
työntekijöitä ja
katulähetystyön
vapaaehtoisia.

Hengen Uudistus Kirkossamme r.y:n

KESÄPÄIVÄT 3.-5.8. TURUSSA
Rovaniemeltä järjestetään bussimatka edulliseen hintaan.
Majoitus Turussa Cumulus- hotellissa.
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 19.7. mennessä
Arja Leppäniemi-Kettunen 0400-698236.

Jumalan huolenpitoa
Veisaten virttä uutta...

KUVAT: PIXABAY

VOLA

Maamolleni
Löysin maamoni lämpimän kohdun,
jossa ravitsit minut.
Koimme yhdessä syntymän kivun ja ilon.
Olit kaunein, ihanin turvani.
Otit minut sylisi lämpimään.
Imin rintojesi makeaa hunajaa.
Olimme edelleen yhtä,
vaikka meitä oli kaksi.
Herätit ja rohkaisit elämään.
Sydämesi lyönnit,
puheesi totutti minut ääniin.
Ponkaisin pois luotasi ja satutin sinua
tahtomattani.
Kohtusi seinämien lävitse valo kosketti
silmiäni ensikerran.
Ymmärsit minua ja sitä,
että minun oli irrottauduttava sinusta.

Pruukin mukaan äitiys ja isyys voivat olla
korjaavia kokemuksia, jos raskauden ja lapsen kasvun aikana esiin nousevia vaikeita
asioita suostuu näkemään ja käymään läpi.
– Kun oppii rakastamaan ja suojelemaan
lapsiaan, voi samalla oppia suojelemaan ja
rakastamaan itseään, vaikka oma tausta ja
historia eivät olisikaan olleet turvallisia.
– Yhdessä oman lapsen kanssa voi elää
vähän enemmän sellaista elämää, mitä olisi
itse pienenä tarvinnut ja toivonut. Raskauden ja äitinä olemisen myötä on mahdollisuus kasvaa täydemmin siksi ihmiseksi,
joka oikeasti on.

KUMPPANI VOI tukea raskaana olevaa

ja nuorta äitiä ennen kaikkea vahvistamalla tämän turvallisuuden tunnetta.
– Äiti jaksaa vauvan ja isommankin

Tunsin taattoni rauhallisen äänen ja
maamoni ihanimman.
Rakastin, vihasin,
kaipasin läheisyyttäsi ja ajoin laulun
pois.
Tunsin sinun tunteitasi,
joita tunnustelin.
Koin rakkautesi, pelkosi, ikäväsi.
Sinä rakastit, suojelit,
rukoilit ja siunasit minua.
Parasta ihmisen elämässä on
oman äidin rakkaus ja hoiva.
Itkusi, ilosi ja naurusi.
Maistelin ja haistelin sinun
makujasi ja tuoksujesi turvaa.
Opetit jo silloin minulle
ihmisenä olemista.
Herätit uteliaisuuteni maailmaan.
Eeva Maija Holm
kirjoitus- ja keskustelupiiri

Ounasrinteen kappeli-ilta 7.6. klo 18.
Ohjelmassa virsikirjan uusia virsiä sekä
palasia tietä ja matkasta tekstien ja runojen kautta.
Pientä iltapalaa, vapaaehtoinen maksu!
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538
Sanna Peltola 0400-781442

DIAKONIATYÖN KATULÄHETYS
Katulähetysillat maanantaisin klo 17-18.30
seurakuntakodin yläsalissa, Rauhankatu 70F.
Vieraat: 14.5. Sari Alakulppi, 21.5. Kevään viimeinen ilta.
Virkistyspäivä to 7.6. klo 9 – 16 Paaniemen leirikeskuksella.
Ilmoittautumiset viimeistään 31.5.
Antti Härölle, 040-7687606 tai antti.haro@evl.ﬁ
Virkistyspäivä
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyön päihde- ja kriminaalityö, Rovaniemen kaupunki ja Lapin ensi- ja turvakoti yhdessä
järjestävät kevään aikana kerran kuussa virkistyspäivän
lähiseudulle. Seuraava on 15.5.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Antti Härö 040-7687606,
Mari Isokoski 050-5675935, Jari Harju 0400-197442.

Kirkko
avoinna

14.5.-2.9.
päivittäin klo 9–21.

Olet tervetullut!
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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

Avoin

perhekerho
Tiistaisin klo 9-12 seurakuntakodilla,
Rauhankatu 70 F

Avoimeen perhekerhoon ovat tervetulleita
myös isovanhemmat tai perhepäivähoitajat yhdessä lasten kanssa.
Tarjolla puuroaamiainen klo 9.30 sekä
kahvit. Hartaushetki, laulua, leikkiä ja
askartelua.
Perhekerho on maksuton eikä sinne
tarvitse ilmoittautua.
Tervetuloa!

KESÄKERHOTOIMINTA
2018

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu
kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa.
Kirkko on avoinna 14.5.–2.9. klo
9–21.
10.5. klo 10 Muskarimessu, jonka
jälkeen Kirkkolammen rannalla
helatorstain tapahtuma
Helahuppalot, koko perheen
tapahtuma.
13.5. klo 18 Tuomasmessu.
16.5. klo 19 konsertti, Lapin
sotilassoittokunta ja
Lottaperinneyhdistys. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.
17.5. klo 19 Häämusiikin
urkukonsertti. Rovaniemen
kanttorit. Vapaa pääsy,
vapaaehtoinen
kolehti Syyrian lasten hyväksi
KUA:n kautta.
19.5. klo 13-15 kirkon kryptassa
rukousiltapäivä.
19.5. klo 16 huilu– ja
pianokonsertti. Teemu Huunonen,
huilu, Maria Ala-Hannula piano.
Liput (sis. ohjelman) 10/5 €.
20.5. klo 10 messu, kaatuneitten
muistopäivä, veteraanien
hengellinen päivä.
23.5. klo 10 lasten kevätkirkko.
24.5. klo 19 kuorokonsertti,
Vocaliisat, joht. Anniina Maikkula.
Liput 15€ (sis. ohjelman).
27.5. klo 16 nuorten kevätjuhla.
27.5. klo 15 kuorokonsertti,
Kamarikuoro Ave, joht. Maie
Kuusik. Vapaa pääsy.
27.5. klo 18 nuorten Showtime,
”PH lisää tasapainoa elämään”
06.6. klo 12 Musiikkivartti, joka
keskiviikko 15.8. asti.
15.6. klo 18 saksalaista
luuttumusiikkia kitaralla, Ilkka
Virta, kitara. Vapaa pääsy, ohjelma
10/5€.

KESKIKAUPUNKI

4.-21. kesäkuuta
ma-pe klo 9-14.
Lapset 7-10 vuotiaat.
Kerhossa tarjotaan
lämmin ateria.
Hinta 30€/viikko
(vko 25/20€)

17.5. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta.
19.5. klo 17 srk-keskuksessa Omailta.
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Aapakirkko
ww
Alakorkalon kerhotila
Koskenkylän kerhotila
Nivavaaran kerhotila
Lisätietoja
Seurakuntakodin kerhotila
mira.uimaniemi@evl.fi
Korkalovaaran kappeli
040-6538415
Sinetän kappeli
Ounasrinteen kappeli

MOTORISTIKIRKKO
Viirin kappelilla
to 10.5. klo 14.
Mirja-Liisa Lindström
Timo Perkkiö

22.5. klo 10 Viirinkankaan
kappelissa lasten kevätkirkko.
23.5. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta. Lähtö klo 17.45 srkkeskuksesta,
Rauhankatu 70. Lauluilta, Toivo
Koivula.
31.5. klo 11 katulähetystyön
soppatykkitempaus Lordinaukiolla.
6.6. klo 18.45 Ilta Kirkkolammella
tilaisuudet alkavat, joka keskiviikko
15.8. asti.

KORKALOVAARA
13.5. klo 13 kappelissa messu,
äitienpäivän kirkkokahvit.
19.5. israelilaista kansantanssia klo
10 ja ylistystanssia klo 12
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
20.5. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
20.5. klo 18 kappelissa ”Päiväkirja
viimeistä pistettä vailla...” Runojen
ja laulujen ilta.
Pirjo Rantala ja Anitta-Ainali-Vuollo
sekä ystävien ja työkavereiden
muodostamia erilaisia
laulukokoonpanoja. Lopuksi
kahvitarjoilu lähetyksen hyväksi.
Vapaa pääsy.
24.5. klo 10 kappelissa lasten
kevätkirkko.
27.5. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
10.5. Klo 14 Tuhnajan erästäjien
toimitalolla äitienpäiväjuhla.
13.5. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Äitienpäivän kirkkokahvit.
16.5. klo 18 Meltauksen kappelissa
Virsikirja tutuksi –ilta.
27.5. klo 11 Sinetän kappelissa
lasten ja nuorten messu.
Kirkkokahvit.

7.6. klo 18 kappelilla Kappeli-ilta.
Virsikirjan uusia virsiä.
10.6. klo 11-15 kappelilla
erityislapsiperheiden
ulkoilutapahtuma.

ALAKEMIJOKI
10.5. klo 10 kappelissa helatorstain
messu.
10.5. klo 13 kappelissa
Rauhanyhdistyksen seurat.
13.5. klo 10 kappelissa äitienpäivän
messu, kirkkokahvit.
20.5. klo 10 kappelissa helluntain
messu.
24.5. klo 10 kappelissa lasten
kevätkirkko.
27.5. klo 10 kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI
10.5. klo 14 Viirin kappelissa
Motoristikirkko.
13.5. klo 10 Auttin kappelissa
äitienpäiväjuhla.
20.5. klo 12 Viirin kappelissa
sanajumalanpalvelus. Kunniakäynti
Viirin ja Auttin hautausmaalla.

SAARENNAMMANKYLÄT
13.5. klo 11 Aapakirkossa messu.
13.5. klo 13 Jouttikeron kappelissa
äitienpäiväjuhla.
17.5. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-laulupiiri.
20.5. klo 11 Aapakirkossa
helluntaipäivän messu.
27.5. klo 11 Aapakirkossa messu.
27.5. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
31.5. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-laulupiiri.

OUNASVAARA
10.5. klo 15 kappelissa helatorstain
messu.
13.5. klo 15 kappelissa äitienpäivän
messu, kirkkokahvit.
20.5. klo 15 kappelissa Pyhät
Meiningit, messu ja
perhetapahtuma.
22.5. klo 9 ja klo 10 kappelissa
lasten kevätkirkko.

Katso muut
tapahtumat
enwww.rovaniem
seurakunta.ﬁ

HARRIET URPONEN

Kerhopaikat

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

ISÄ–POIKA -LEIRI
Kolarin Pasmajärvellä 13.-17.7.
Leirillä kalastellaan, luvassa leirikisailuja,
monenlaista liikuntaa ja ulkoilua.
Sauna tietysti myös lämpiää.
Majoitus teltoissa, leiri on loistava mahdollisuus
viettää yhteistä aikaa porukalla kaiken ikäisten
isien ja poikien kanssa!
Ilmoittaudu 3.6. mennessä Rovaniemen
seurakunnan nettisivujen kautta,
www.rovaniemenseurakunta.fi/tule mukaan/
ilmoittautumiset.
Leirin hinta 30€, lisätietoa nuorisotyöänohjaaja
Erika Alaluusua 040 571 3372.

Soppatykki
kutsuu vielä 31.5.
SEURAKUNNAN diakonian katulähetystyö
on järjestänyt soppatykkitempauksia Lordin
aukiolla. Kevään viimeinen soppatykkitempaus
toteutetaan torstaina 31.5. kello 11.
Tapahtuma on koonnut ihmisiä yhteiselle
aterialle ydinkeskustaan. Pentti Haverinen kokee
tärkeäksi sen, että seurakunta tulee ihmisiä lähelle.
– Täällä pääsee juttelemaan ihmisten kanssa.
Lämmin keitto tietysti lämmittää myös mieltä.
Mukana on ollut suuri joukko vapaaehtoisia auttajia, jotka ovat jakaneet paitsi soppaa, myös tietoa
seurakunnan toiminnasta.
Harriet Urponen
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To 17.5. kevään viimeinen Sanan ja Rukouksen ilta,
seurakuntakeskuksen juhlasalissa, puhujana Mira
Jänkälä. To 10.5. iltaa ei järjestetä.
Os. 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!

"Päivä, joka
muutti maailman”
Ilkka Puhakka Rovaniemellä 18.–20.5. seurakuntakeskuksen
juhlasalissa.

OPETUKSESSA lähestytään asioita

Raamatun, historian, arkeologian
ja juutalaisen historian kirjoituksen kautta.

Bertta Niemi on tuttu näky Lapin Lottaperinneyhdistyksen tapahtumissa.

Perjantai 18.5. 18–20.
Jeesuksen oikeudenkäynti.
Käymme juutalaisen
oikeus käytännön läpi, jonka
mukaan Jeesus tuomittiin +
Pilatus.

Lottaperinneliiton ansiomerkin saanut Bertta Niemi:

Tämä on minulle
niin rakas maa!
BERTTA NIEMI valmistautuu

BERTTA NIEMEN kodin lähellä
menee rautatie. Sitä yritettiin
usein pommittaa ja sota-ajan
hälytykset ovat kirkkaana mielessä.
– Kun hälytys tuli, menimme
piiloon perunakellariin. Äiti pyysi

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.
Olet sydämellisesti tervetullut tilaisuuksiin, vapaa pääsy!

laittamaan tulitikun suuhun,
etteivät hampaat osuneet yhteen.
Evakkomatkalle mukaan
otettiin vain se, minkä jaksoi itse
kantaa.
– Lähdimme heti, kun päätös
tuli, että suomalaiset saivat mennä Ruotsiin. Olin onnellinen, kun
saimme Ruotsissa makeaa leipää!
– Evakkopaikassa pidettiin
illanviettoja. Muistan, kun esitimme Kalevalan päivän juhlassa
Varjele vakainen Luoja. Musiikki
oli poikkeusoloissa koossa pitävä
voima, vaikea kuvitella, millaisia iltamat olisivat olleet ilman
musiikkia.

HARRIET URPONEN

Lotta on totta -konserttiin.
Rintaansa hän laittaa hopeisen
heraldisen ruusun, joka myönnettiin hänelle ansioistaan
lottien hyväksi tehdystä työstä.
– Lapin Lottaperinneyhdistys
järjestää paljon hyvää toimintaa.
Bertta Niemi on myös kahden
tyttären äiti. Äitienpäivää hän
odottaa iloisin mielin.
– Tyttäret pitävät minusta huolta, minä kun olen jo vanha.
Muistellessaan omaa äitiään,
Bertta Niemi kohentaa ryhtiään.
– Minulla oli ihana äiti. Hän
opetti rehellisyyttä. Jos mitä

työtä teet, tee se omantunnontarkasti. Meillä oli kotona kova
komento.
Bertta Niemi on Saarenkylän
tyttöjä. Siellä hän on kasvanut ja
elämäntyönsä tehnyt. Suuressa
perheessä oli 11 sisarusta. Isä
oli poromies ja äiti hoiti kotia ja
karjaa.

Lauantai 19.5. klo 14–16.
Risti – pimeys.
Kaikki muuttuu. Millainen jälki
siitä jäi historiaan ja ihmisten sydämeen?

Lotta on totta -konsertti 16.5.
HARRIET URPONEN

KAPTEENI Kimmo Rantakeisu
johtaa Lotta on totta –konsertin.
Hänen äitinsä oli pikkulottana
Pellossa, joten aihe koskettaa
myös konsertin kapellimestaria.
– Kun tiedän myös lottia olevan
mukana konsertissa, ajattelin,
että musiikin täytyy olla kaunista
ja puhuttelevaa ja virrethän ovat
juuri tällaisia. Kari Tikan kokoama ”Suomalainen virsi” sarja
koostuu neljästä tutusta virrestä,
joihin sovittaja on löytänyt hienoja sävyjä ja sävelvärejä. Konsertin
ohjelma on valloittava kokonaisuus uutta ja vanhaa sotilasmusiikkia. Trumpettisolistina soittaa
yliluutnantti Pentti Ojala. Lapin
sotilassoittokunta haluaa illan
ohjelmalla kunnioittaa lottien
tekemää työtä.
Lapin sotilassoittokunta esiintyy kuluvana vuonna Puolustusvoimat 100-vuotta -teemalla.

Kirkkolammen ympäri kulkee polku, jonka varrella on
paimensauvoissa Psalmin 23 jakeita.

LOTTA ON
TOTTA
–KONSERTTI SA

Lotta on totta –konsertti sopii
erinomaisesti osaksi juhlavuoden
ohjelmistoa.
Harriet Urponen

Kimmo
Rantakeisu johtaa
Lotta on totta
-konsertin

Ilta Kirkkolammella
-tapahtumat
SUOSITUT kesäiltaan kutsuvat Ilta Kirkkolam-

mella-tapahtumat jatkuvat 6.6. heti kirkossa
vietettävän Arki-illan ehtoollisen jälkeen, kello
RKOS
18.45. Näin mennään keskiviikko-illat koko
ROVA NI EM EN KI
.
KE 16.5. KLO 19
kesän ajan, viimeinen tapahtuma järjestetään
,
OITT OK UN TA
15. elokuuta. Illat järjestetään seurakuntakesLA PI N SO TI LA SS
NI
EE
PT
KA
RI NA
kuksen viereisen Kirkkolammen rannalla.
KA PE LLIM ES TA
EI SU.
KI MM O RA NTAK
Illoissa on aina mukana laulua, puheita ja yhdesY.
ÄS
VA PA A PÄ
säoloa.
Tarjolla myös mehua ja keksejä.
OH JE LM A 10 €
Lisätietoja seurakuntapastori Aki Hätinen,
040 621 6474.
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Digitaalisia palveluja perheille

93,4MHz

Helatorstain tapahtuma

HELAHUPPALOT
TO 10.5.
KIRKONMÄELLÄ

Klo 10 koko perheen Muskarimessu
kirkossa, laulavia lapsia, lyhyt musiikkipitoinen messu jossa
muskarilaisia mukana - sopii myös Muskarista haaveileville!
Klo 11-13 lapsille ja perheille ohjelmaa Kirkkolammen rannalla;
karvamato-askartelua, ja karvamatojen agility- rata, kasvomaalausta,
katuliitutaidetta ja saippuakuplia. Taimimarkkinat ja
käsityömyyjäiset! Myynnissä lasten istuttamia taimia.
Makkaraa, mehua, kahvia ja pullaa, vapaaehtoinen maksu,
koko tapahtuman tuotta Maasai-tyttöjen hyväksi.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

NAISTEN VIRKISTYSPÄIVÄ

mielenterveyskuntoutujille Norvajärvellä
ke 23. toukokuuta

Lähtö klo 10 kirkon parkkipaikalta ja paluu klo 16.
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, hyvää ruokaa,
musiikkia, tekemistä käsille ja mielelle.
Mahdollisuus ulkoilla ja saunoa
(omat saunakamppeet)
sekä hetki hiljentymiselle leirikirkossa!
Päivä on maksuton !!
Mukaan mahtuu 40 virkistäytyjää.
Ohjaajina Sanna Kerola, Marja-Leena Kivilompolo ja
Arja Rissanen.
Ilmoittautumiset viimeistään 11.5.
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538 tai
Arja Rissanen 0400-376472

YKSI HALLITUKSEN kärkihankkeista on Lape –hanke, joka
on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.
Rovaniemien seurakunta on
ollut aktiivinen toimija Lape –
hankkeessa.
– Olemme päässeet sellaisiin
pöytiin mukaan, missä emme ole
aiemmin istuneet. Seurakunnat
ja järjestöt on ministeriön taholta
tunnustettu yhdeksi tärkeäksi
lasten ja perheiden palvelujen
tuottajaksi ja tämä kirkolle kunnia-asia.
Rovaniemen seurakunnan lapsityönohjaaja Mari Pohjasella on
selkeä käsitys perheiden toiveista.
– Perheitä auttaa, että palvelut
ovat perheiden saavutettavissa
ja helposti löydettävissä. Verkkoilmoittautumiset ja hyvät
tapahtumatiedot verkossa on
jo arkipäivää, mutta on tärkeää
tehdä asioita yhdessä, saada
synergiaetua markkinointiin ja
tavoittaa sitä kautta myös laajemmin perheet.
Mari Pohjanen näkee kehitystä
myös alueen toimijoiden välisessä yhteistyössä.
– Viime vuosina on ymmärretty,
ettemme kilpaile samoista asiakkaista vaan on yhteinen etu tarjota

JOUNI HAGSTRÖM

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

OULUN hiippakunnan hanketyöntekijä Hannele Heinonen
korostaa, että mikään ei korvaa
kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista.
Yhä useampi on kännykän,
tabletin tai tietokoneen kautta
verkossa, joten siellä kirkonkin
on oltava.
– Kohtaaminen on kirkon valttikortti aina.

Mari Pohjasen ja Hannele Heinosen mukaan digipalvelut ovat mainio
lisä reaalimaailman tapahtumiin ja toimintaan.
misen paikkoja myös fyysisesti ja
perheille mahdollisimman laaon tärkeää yhdistää voimavaroja
ja-alaisia palveluja. Nyt seurakunja resursseja. Nyt kysyntää on
takin on yksi tärkeä Rovaniemen
erityisesti tapahtumille, joihin ei
alueen lapsi ja perhepalveluiden
tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa.
tuottaja, jossa ammattitaitoiset
Tämä näyttää olevan vallitseva
tekijät tekevät laadukasta työtä
kulttuuri laajemminkin yhteisperheiden hyväksi. Tällä hetkellä
kunnassa.
kuuntelemme perheitä herkällä
korvalla ja olemmekin reagoineet
heidän toiveisiinsa. Pyrimme koko TÄLLÄ HETKELLÄ hanke
ajan myös paremmin viestimään
kestää vielä vuoden loppuun
olemassa olevista palveluista.
saakka, syksyllä on arvioinnin
Alueen toimijoiden välinen
aika.
yhteistyö on kaikkien
– Virtu.fi –osoitteen alle on
etu.
koostettu paljon virtuaa– Verkossa
lisia palveluja myös
on paljon
Lapin alueelta, sinne
digitaalisia
kannattaa mennä
palveluja
tutustumaan,
SEU R AKU N NAN
lapsiperHannele Heinonen
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U
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VÄRITYSKUVA | Väritä piirros
INKERI KINNUNEN

SYKSYN 2018 PÄIVÄKERHOT
Päiväkerho on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille. Kerhot
kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaa viikossa eri puolilla
Rovaniemeä. Päiväkerhot ovat viriketoimintaa, joka pohjautuu kasteopetukseen.
Päiväkerhoon voi osallistua kolme vuotta täyttävä lapsi.
Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä
toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen tietoja ja taitoja kartuttavaa toimintaa: lauluja, leikkejä,
askartelua ja ulkoilua. Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset
lastenohjaajat.

KERHOPAIKAT :
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
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2
LUKUKAUSIMAKSU 40 €
LISÄTIETOJA:
Kävitpä sitten kerran tai kolme Mira Uimaniemi
kertaa viikossa!
mira.uimaniemi@evl.fi
puh. 040 6538 415
Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI
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NUORTEN KIRKKO |
toissa Tievatuvan pihapiirissä tai lähimaastossa. Oma teltta reissulle ei
ole välttämätön. Käytössä alueella
on sisävessat ja -saunat. Pieniä retkiä tehdään lähiympäristöön, mutta
ei pitkää patikointia. Paljon ulkona
oloa.
Ounasvaaran rippikoulu 6 on musiikkipainotteinen, mutta avoin kaikille. Muutamat rippileirit ovat päivää pidempiä toisiin verrattuna.

Kenelle pienempi rippikouluryhmä on hyvä vaihtoehto

Ilmoittautuminen
vuoden 2019 rippikouluihin
On ajankohtaista paneutua vuoden
2019 rippikouluilmoittautumiseen.
Vuonna 2004 syntyneet ilmoittautuvat rippikouluun sähköisesti 2.5. –
31.7.2018. Seurakunnan työntekijät
jakoivat huhtikuussa rippikouluinfoa niissä alueidensa kouluissa, joissa on 7- luokkalaisia. Rippikouluun
ilmoittautuvat nuoret saivat 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 ilmoittautumisohjeet. 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.

Ilmoittautumisessa
huomioitava
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 (mahdollistaa kaveriporukoiden pääsemisen samaan
ryhmään suuremmalla todennäköisyydellä) voi ilmoittautua maksimissaan 1+3, jolloin ensimmäisenä ilmoittautunut saa koodin, jonka hän
sitten antaa kavereille. Ensimmäisenä ilmoittautuva laittaa ryhmävaihtoehdot ja kaverikoodilla ilmoittau-

tuville 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.

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.

Muualla
rippikoulun käyvä
Muualla kuin kotiseurakunnassa
rippikoulunsa käyvä ilmoittautuu

ALUE
KESKIKAUPUNKI:

PAIKKA

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.–14.10.2018 rippikoulutoimistoon.
Lisätietoa:
Juho Rinne
vs. nuorisosihteeri
040 358 2135
juho.rinne@evl.fi

KONFIRMAATIO

KIRKONMÄKI

1. Rippikoululeiri

Norvajärvi

8.-14.6.

30.6. klo 12.30 kirkko

2. Rippikoululeiri

Norvajärvi

24.-29.6.

7.7. klo 12.30 kirkko

3. Rippikoululeiri

Norvajärvi

18.-23.7.

28.7. klo 12.30 kirkko

4. Rippikoululeiri

Norvajärvi

2. - 8.6.

9.6. klo 12.30 kirkko

5. Rippikoululeiri

Norvajärvi

30.6.-5.7.

14.7. klo 15 kirkko

6. Rippikoululeiri

Norvajärvi

5.-11.7.

27.7. klo 10 kirkko

7. Rippikoululeiri

Norvajärvi

17.-23.7.

28.7. klo 10 kirkko

Norvajärvi

9.-14.6.

16.6. klo 11 Muurolan kappeli

9. Rippikoululeiri

Norvajärvi

14.-20.6.

29.6. klo 10 kirkko

10. Rippikoululeiri

Norvajärvi

14.-20.6.

30.6. klo 10 kirkko

11. Rippikoululeiri

Norvajärvi

29.6.-5.7.

21.7. klo 12.30 kirkko

Norvajärvi

11.-17.7.

28.7. klo 15 kirkko

Norvajärvi

23.-29.7.

4.8. klo 12.30 kirkko

Norvajärvi

11.-17.7.

21.7. klo 10 Auttin kappeli

Norvajärvi

6.-11.7.

14.7. klo 12.30 kirkko

Ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään pakollisia tietoja nuorelta ja
ensimmäiseltä huoltajalta (mm. hetu). 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.

OUNASVAARA-ALAKEMIJOKI: OUNASRINTEEN KAPPELI

Mitä rippikouluja tarjolla?

SAARENKYLÄ: AAPAKIRKKO

Rippikouluryhmiä on tarjolla 25.
Alueiden omien rippikoulujen lisäksi
mukana on yhteisinä ripareina kaksi
joululomarippikoulua, kaksi hiihtolomarippikoulua ja telttarippikoulu
Saariselän Tievatuvalla. Leirimuotoisten lisäksi tarjolla on kaksi päivärippikoulua (Korkalovaara ja seurakuntakoti) ja pienryhmärippikoulu.

AIKA

sähköisesti kohdassa ”Muualla
2019 rippikoulun käyvät”. 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.

OUNASVAARA-ALAKEMIJOKI: MUUROLAN KAPPELI
8. Rippikoululeiri

12A. Rippikoululeiri
(yhdessä Yläkemijoen kanssa)
13. Rippikoululeiri
YLÄKEMIJOKI: VANTUS

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.

12B. Rippikoululeiri
(yhdessä Saarenkylän kanssa)
OUNASJOKI-KORKALOVAARA SINETÄN KAPPELI
14. Rippikoululeiri

OUNASJOKI-KORKALOVAARA: KORKALOVAARAN KAPPELI
15. Rippikoululeiri

Norvajärvi

24.-29.6.

4.8. klo 10 Korkalovaaran kappeli

16. Rippikoululeiri

Norvajärvi

12.-17.7.

21.7. klo 13 Korkalovaaran kappeli

17. Rippikoululeiri

Norvajärvi

24.-29.7.

3.8. klo 13 Korkalovaaran kappeli

Huomioita muutamista
rippikouluista:

18. Päivärippikoulu

Korkalov. kpli

29.7.-4.8.

4.8. klo 13 Korkalovaaran kappeli

Pienryhmärippikoulun tapaamisajat- ja mahdollinen leiriaika sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.
Pienryhmän tapaamiset järjestetään kirkon kryptassa ja jos leiri
päätetään järjestää, pidetään se
Norvajärvellä.

19. Joululomaripari

Norvajärvi

1. - 6.1.

17.3. klo 12.30 kirkko

20. Joululomaripari

Norvajärvi

1. - 6.1.

24.3. klo 15 kirkko

21. Hiihtolomaripari

Norvajärvi

4.- 9.3.

10.3. klo 12.30 kirkko

22. Hiihtolomaripari

Norvajärvi

4. - 9.3.

10.3. klo 15.00 kirkko

23. Telttarippikoulu

Saariselkä

7.-12.6.

16.6. klo 12.30 kirkko

24. Päiväripppikoulu

Seurakuntakoti

10.-20.6.

23.6. klo 12.30 kirkko

Telttarippikoulu järjestetään Saariselän Tievatuvalla. Yöpyminen tel-

YHTEISET

25. Pienryhmärippikoulu

2.6. klo 12.30 kirkko
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ |

TUTUKSI|
Laila Juntti
diakonissa

SUOMEN LÄHETYSSEURAN ARKISTO

PASI KOKKO

Mummiksi tuleminen liikuttaa Laila Junttia tällä
hetkellä enemmän kuin mikään muu.

LAILA JUNTTI elää äitienpäivän lähestyessä jännittäviä aikoja. Viiden aikuisen
lapsen äiti on tulossa ensimmäistä kertaa
mummiksi, kun hänen vanhin tyttärensä
saa vauvan.
– Mieleni on palannut aikoihin, kun sain
esikoiseni, myös toukokuussa. Nyt oma tytär
kasvaa äidiksi, huikeita tunnelmia, Laila
myhäilee.
Ilon kevät saa jatkoa lakkiaisjuhlien myötä,
kun Lailan kuopus kirjoitti ylioppilaaksi.
Rovaniemelle kolme vuotta sitten muuttanut Laila on kasvanut ihanasti Kainuun
korvessa, maanviljelijäperheessä.
– Metsä ja luonto ovat tärkeitä. Rovaniemelläkin maisema muistuttaa hieman Kainuun
vaaramaisemia.
Myös hiljaisuus merkitsee paljon.

”

Kohdataan
toisiamme!
– Olen ollut hiljaisuuden retriiteissä,
pitänyt retriittejä ja käynyt retriittiohjaajan
koulutuksen. Hiljaisuudessa voi pysähtyä,
aistia, nähdä ja kokea.
Diakoniatyöntekijäksi Laila opiskeli Oulussa. Ennen työtään Rovaniemellä hän toimi
Oulun ja Haukiputaan seurakunnissa.
– Viihdyn diakoniatyössä. Työ on asiakkaiden kohtaamista, kotikäyntejä, kerhoja ja
erilaisia ryhmiä mm. puuroaamuja, diakoniailtoja ja kaikenikäisten kerhoja.

Pienet päiväkerholaiset ovat istuttaneet kukan taimia, joita myydän Helahuppaloissa Maasai-tyttöjen koulutuksen hyväksi.
Kuvassa Maasai-kuoro.

Jumala on rakkaus
OLEN MUKANA raamattupiirissä, jossa olemme
lukeneet 1. Johanneksen kirjettä. Johannes kirjoittaa
monipuolisesti Jumalan rakkaudesta. Antaa ohjeita,
miten oikean ja väärän profeetan voi erottaa toisistaan,
haastaa lukijansa rakastamaan ja ottamaan vastuuta
lähimmäisestä, koska Jumala on ensin rakastanut meitä
(1. Joh. 4:19).
Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka
rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään (1. Joh. 4:21).
Lähimmäisen rakastaminen ei ole aina helppoa. Jumala
tietää sen. Siksi hän lähetti Jeesuksen – oman poikansa,
jotta voisimme oppia rakastamaan. Miten Jumala toimii
sinun ja ystäviesi kautta lähimmäisten hyväksi? Mitkä
ovat sinun vahvuutesi? Oletko taitava leipuri? Vaihtuuko
auton renkaat hetkessä? Laulatko tai soitatko? Oletko esirukoilija? Monenlaiset Pop up –yritykset tuovat palveluita
tai tuotteita ulottuvillemme kausiluontoisesti. Sinä voit
palvella lahjoillasi seurakuntaa ja lähimmäistä kausittain
tai pitkäjänteisesti.
ROHKAISEN SINUA ottamaan askeleen kohti lähimmäisen palvelua niillä taidoilla ja voimavaroilla, jotka

– TYÖNKUVASSANI on myös Kirkon
Keskusteluavun toiminnan ohjaaminen Rovaniemellä. Kirkon Keskusteluapu tarjoaa
kuuntelijan ja henkilökohtaisen kohtaamisen joko puhelimessa, netissä, chatissa tai
kirjeitse.
– Diakoniatyössä meillä on mahdollista
auttavasti kohdata ihmisiä. Työ kulkee rakkaus ja välittäminen edellä. Sanoma ja Sana
saavuttavat ihmisen välittämisen kautta.
– Mitä meiltä maailmassa eniten puuttuukaan kuin juuri kohtaamista, nähdyksi
tulemista omana itsenään. On kasvun paikka
itsellekin, millä tavoin osaisin kohdata oikeasti ja välittää ihmiselle tunteen, että ”hän
tulee nähdyksi, hän tulee kuulluksi”.
– Kohtaamiset koituvat arjessa voimavaraksi. Tietäähän sen, kun kaupassa käydessä tai
kadulla tulee yllättävä kohtaaminen, siitähän
ammentaa paljon iloa päivään. Kohtaamalla
voimme paljon. Kohdataan toisiamme!
Pasi Kokko

sinulla on. Kaikki eivät voi lähteä auttamaan kaukana
olevia lähimmäisiä paikan päälle, mutta voimme kerätä
varoja heidän auttamisekseen paikallisen kirkon ja lähetystyöntekijöiden kautta. Millaisen tempauksen sinä
olisivat valmis järjestämään esim. Kiinan kristittyjen tai
lukutaitotyön puolesta? Seurakuntamme tukee useita
nimikkokohteita ja -lähettejä eri puolilla maailmaa.
Ehkä jokin kohteista koskettaa sinua. Tartu haasteeseen, kokoa ystäväjoukot, miettikää, miten te haluatte
auttaa näitä lähimmäisiä ja ottakaa minuun yhteyttä.
Päiväkerholaiset ovat kasvattaneet kukan taimia
lastenohjaajien kanssa. Ne myydään Helahuppaloissa
Maasai-tyttöjen koulutuksen hyväksi. Pienikin voi auttaa
ja palvella.

JOS JOKU, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä?
(1. Joh.3: 17).
Siunattua Helatorstaita!
Pirita Bucht
Lähetyssihteeri

Kansainvälisyyttä vaalien

Jalanjäljissä -leiri kouluikäisille
18.–20.6.
Rovaniemen seurakunnan Paaniemen majalla järjestetään
Jalanjäljissä –leiri juhannusviikolla. Koululaisten
kesäleirillä majoitutaan teltoissa, mutta sisämajoituskin
on mahdollinen.
Leiri alkaa ma 18.6. klo 17 ja päättyy ke 20.6. klo 19.
Leirin teemana on kansainvälisyys.
Hinta on 10 € ja kulkeminen tapahtuu omilla kyydeillä.
Ilmoittautumiset Seija Luomarannalle 14.–31.5.
seija.luomaranta@evl.fi tai p. 040 731 7987.
Leirillä voi majoittua teltassa.
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |

Vocaliisat konsertoivat ortodoksisen
kirkkomusiikin sävelin

Musiikkivartti kutsuu
kesäkeskiviikkoisin
MUSIIKKIVARTTI on pieni elä-

TIMO RYTILAHTI

VOCALIISAT on syksyllä vuonna
2014 perustettu rovaniemeläinen
naiskuoro. Suurimman osa-alueen
kuoron ohjelmistosta käsittää
perinteinen ortodoksinen kirkkomusiikki. Kuoronjohtaja Anniina
Kervinen-Maikkula on siirtänyt veisuja seka- ja mieskuoroasetelmasta
naiskuorolleen yhtäjaksoisesti noin
kolme vuotta. Laulut on sovitettu
soiviksi Vocaliisoille ja harjoitettu
ottaen huomioon kirkkomusiikin
teologinen sisältö.
Materiaali on kerätty Suuren
Paaston ja kirkkovuoden jumalanpalvelusten kanonisesta sävelmistöstä.
Konsertissa kuljetaan Kristuksen kärsimysmatkaa kohti pääsiäistä. Veisut
ovat vaikuttaneet syvästi kuulijoiden
mieliin eri puolilla Suomea.
Lapin ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherra Jaakko Vainio valottaa
konsertissa veisujen teologista sisältöä kuulijoille.

Muita konsertteja ja
musiikitilaisuuksia
KIRKOSSA lauantaina 19.5. kello 16 huilu–
ja pianokonsertti, Teemu Huunonen, huilu,
Maria Ala-Hannula piano. Liput (sis. ohjelman) 10/5 €.
Sunnuntaina 27.5. kello 15 vuorossa on
kuorokonsertti, Kamarikuoro Ave,
joht. Maie Kuusik. Vapaa pääsy.

SUOMESSA on ainutlaatuista ja
erittäin harvinaista kuulla ortodoksista jumalanpalvelusmusiikkia
naiskuoron laulamana. Kuoronjohtajan rakkaus kirkkomusiikkiin on antanut sysäyksen siirtää tätä perintöä
naisäänille.

SEURAKUNTAKESKUKSESSA Virrestä
voimaa-yhteislaulutilaisuus keskiviikkoina
16.5. ja 30.5. Kelllo 13. Kanttori laulattamassa.

HA

MELTAUKSEN KAPPELISSA on Virsikirja tutuksi-ilta keskiviikkona 16.5. kello 18.
Mukana kanttori Sanna Peltola ja Ounasjoen
kuoro.
RR
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Lapin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra
Jaakko Vainio kertoo konsertin kuulijoille musiikin
teologisesta sisällöstä.

PO

”Nyt on kaikki täynnä valoa” konsertti
Rovaniemen kirkossa torstaina 24.5. klo 19.
Liput ovelta 15 €, käteinen, sisältää konsertin
käsiohjelman. Lippuja saa ostaa ennakkoon
Rovaniemen pääkirjaston musiikkiosastolta.
Lippuja voi varata ennakkoon sähköpostitse
osoitteesta vocaliisat@gmail.com

Rovaniemen kirkossa on
häämusiikin urkukonsertti
torstaina 17.5. klo 19.

Erikoisemmat toiveet on muutenkin
hyvä kuulla etukäteen, miltä ne
uruilla soitettuna kuulostavat.
Myös netin kautta voi saada
kuultavaksi erilaisia vaihtoehtoja.
Kirkkoherranvirasto on tilaisuudessa
edustettuna virallisempia käytännön
kysymyksiä varten.

MONI HÄÄPARI haluaa sisällyttää

AAPAKIRKON Virsikirja tutuksi-laulupiiri
kokoontuu 17.5. ja 31.5. kello 18, mukana
pastori Ritva-Elina Pylväs ja kanttorina
toimii Tiina Ronkainen.

”Päiväkirja viimeistä
pistettä vailla…”

Urut soivat hääiloa
SILLOIN Rovaniemen
kanttorit toteuttavat laajan kattauksen
häämusiikkia uruilla.
Häämusiikkina voi toimia
perinteisten häämarssien
lisäksi mm. klassinen
urkumusiikki, hääparille
tärkeä sävelmä tai monet
nykypäivänä sävelletyt
hääsoitot.
Yleensä hääpari esittää
häämusiikkitoiveita
kanttorille tai papille.
Perinteisemmistä häämusiikeista
riittää tieto vihkivän papin kautta,
mutta jos kysymyksessä on
erikoisempi toive, kannattaa olla
ajoissa liikkeellä ja ottaa yhteyttä
kanttoreihin. Yleensä hääparin toive
pyritään ottamaan huomioon, mutta
aina ei toivetta voida toteuttaa.
Keskustelemalla hyvä ratkaisu löytyy.

vän musiikin hetki kirkossa
kesäkeskiviikkoisin klo 13.
Tilaisuus on suunnattu sekä kaupunkilaisille
että turisteille.
Musiikkivartti tarjoaa
mahdollisuuden hetken
pysähtymiseen muun päiväohjelman lomassa.
Samassa yhteydessä on mahdollisuus saada kanttoreilta lisätietoa uruista tai kirkon oppaalta kirkosta.
Musiikkivartit alkavat 6. kesäkuuta jatkuen
15. elokuuta saakka.

häihinsä sooloesityksen myös kirkossa.
Kanttori hoitaa häämarssit sekä virsien
ja solistien säestykset, mutta solistien
hankkiminen kuuluu
häiden järjestäjälle. Vihkitilaisuuden
luonne jumalanpalveluksena on hyvä ottaa
huomioon häämusiikkia valittaessa.
Rovaniemellä on
ollut käytäntönä,
että varsinainen
jumalanpalvelusluonne
alkaa papin osuudesta
päättyen Herran siunaukseen. Siksi
alku- ja päätösmusiikki voidaan valita
vapaammin.

KORKALOVAARAN kappelissa

vietetään runon ja laulun iltaa
sunnuntaina 20.5. klo 18.
Vaaranlammen koulun
eläkkeelle jäävät opettajat
Pirjo Rantala ja Anitta Ainali-Vuollo esiintyvät, mukana
myös ystävien ja työkavereiden erilaisia laulukokoonpanoja.
Säestäjänä toimii
seurakunnan kanttori
Maie Kuusik. Illan
aikana myös kahvitarjoilu, jonka
tuotto menee lähetystyön hyväksi.

HÄÄMUSIIKIN urkukonserttiin
ovat tervetulleita niin häitä
suunnittelevat kuin häämuistoja
verestävät tai muuten iloisesta
urkumusiikista pitävät.
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Miikka Ruokanen:

”Kirkon kriisit ovat uuden alku”

– KIRKON kriisit ovat usein olleet myös
uuden alku. Meistä tulee enemmän
maallikkokirkko, jossa seurakuntalaiset
luovat ja toteuttavat itse jumalanpalveluksia ja seurakunnan muuta toimintaa.
Huhtikuussa Ruokasen toi synnyinkaupunkiinsa Rovaniemelle luento seurakuntakeskuksessa. Hän piti myös saarnan
messussa.
– On aina ihana käydä vanhassa kotiseurakunnassa.
Ruokanen on toiminut 25 vuotta dogmatiikan eli opin tutkimuksen professorina
Helsingin yliopistossa. Samaan aikaan
Kiinasta on tullut lähes toinen kotimaa.
– Olen vuosittain käynyt opettamassa
teologiaa Kiinassa yliopistoissa ja seminaareissa. Nyt voisin vielä lopullisesti
siirtyä Kiinaan, Ruokanen sanoo.
Yli 20 vuoden Kiinan-kokemusten
jälkeen Miikka Ruokanen pitää Kiinan
kirkkoa hengellisenä kotinaan, peräpohjalaisen kristillisyyden ohella.
– Kiinalainen kristillisyys on maltillista
herätyskristillisyyttä, joka korostaa Raamattua, henkilökohtaista uskoa ja elämistä
Kristuksen todellisena seuraajana.
– Kiinassahan ei voi mennä kadulle pitämään kokouksia. Evankeliumin sanomaa
viedäänkin henkilöltä henkilölle tehokkaasti. Kaksi miljoonaa aikuista kastetaan
joka vuosi.
Huhtikuussa Miikka Ruokanen täytti 65
vuotta. Papiksi hän halusi jo teini-ikäisestä
alkaen.
– Valintani oli kodin perua. Isäni kuoli,
kun olin vasta kolmevuotias ja äitini kuoli
ollessani 13-vuotias. Äidin vaikutus oli
suuri. Hän toivoi, että joku kolmesta pojasta alkaisi papiksi. Kahdesta tulikin pappi, Ruokanen viittaa veljeensä Tapaniin,
joka tunnetaan myös Suomen Kuvalehden
pitkäaikaisena päätoimittajana.
MIIKKA RUOKANEN on ilmoittanut
vastustavansa homoparien kirkollista
vihkimistä. Hän puolustaa kirkon voimassa olevaa avioliittonäkemystä, jonka
mukaan avioliitto on miehen ja naisen
välinen liitto.
– Kristilliset kirkot ovat kahden tuhannen vuoden aikana tulkinneet Raamatun
luomisteologiaa. Jumala loi ihmisen
mieheksi ja naiseksi ja antoi heille tämän
tehtävän: ”mies luopukoon isästään ja
äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja he
tulevat yhdeksi lihaksi”.
– Avioliiton perusta on vahvasti luomisen teologiassa. Sen hylkääminen olisi iso
muutos kirkon perinteiseen opetukseen.
En ole nähnyt mahdollisuutta luopua tästä
kirkon selkeästä opetuksesta.
Ruokanen kysyykin, miksi yhteiskunnan paineen tulisi pakottaa kirkossa yhtäkkiä muuttamaan avioliittokäytäntöä?
– Antaa yhteiskunnan vihkiä mitä haluaa
ja mitä eduskunta on säätänyt, mutta
kirkko saisi pitää oman perinteensä ja
profiilinsa.
Jo nyt on mahdollista, että jos samaa sukupuolta oleva pari on käynyt maistraatissa vihillä ja saanut juridisen avioliittostatuksen, niin sen jälkeen voi papilta pyytää
rukoushetken, johon liittyy pariskunnan
siunaaminen.
– Menemme vaaralliselle tielle, jos
kristillinen avioliittokäsitys ja oppi siitä
muutetaan ja aletaan edellyttää, että
kaikkien pappien täytyy noudattaa uutta

JOUNI HAGSTRÖM

Professori Miikka
Ruokasen mukaan
kirkko tulee jatkossa
menettämään
jäseniään ja samalla
tulojaan.

Yli 20 vuoden Kiinan-kokemusten jälkeen Miikka Ruokanen pitää Kiinan kirkkoa hengellisenä kotinaan. Hän vieraili vaimonsa Li Junin kanssa
Rovaniemellä huhtikuussa.
oppia. Pelkään että kirkko hajoaa siihen,
jos papit pakotetaan toimimaan vastoin
omaa uskoaan.

MIIKKA RUOKASEN mielestä kirkko

voisi jopa luopua vihkioikeudestaan,
jotta maallisen lain noudattamisen luoma paine katkaistaan. Silti kirkko voisi
siunata aviopareja.
– Yleisin tapa Euroopassakin on, että
ensin aviopari käy maistraatissa hoitamassa juridisen puolen ja sen jälkeen tullaan
kirkkoon, joko kirkkohäiden tai siunaamisen merkeissä.
– Meillä Suomessa on oikeastaan poikkeuksellista, että kirkko toimii juridisena
vihkiviranomaisena.
Entä miten kirkko tavoittaa moniarvoisessa maailmassa, erilaisissa suhteissa
eläviä ihmisiä?
– Minusta kirkon reaktio ei voi olla, että
kirkko tulee moniarvoiseksi. On väärä
ajatus, että saadakseen hyväksyttävyyttä kirkko aina mukautuu kunkin ajan
trendiin. Näin kirkko menettää vähitellen
kokonaan oman ”suolan” makunsa.
– Kirkko ei voi kontrolloida ihmisten
seksuaalisuutta tai parisuhde-elämää.
Kirkon tulisikin lempeästi, selkeästi ja häpeilemättä opettaa kristillistä näkemystä,
opettaa oman uskon oppinsa ja Raamatun
mukaista näkemystä seksuaalisuudesta
ja parisuhteesta, mutta samalla suhtautua suopeasti ja ymmärtäväisesti meihin

kaikin tavoin niin vajavaisiin
ihmisiin.

- MITÄ ENEMMÄN
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maailmalla liikkuu,
niin sitä enemmän arvostaa, että kansalla
on joku kristillinen
traditio, Ruokanen
sanoo.
– Jos haluamme,
että maassa säilyy
ihmisten kunnioitus,
toisesta välittäminen
ja rehellisyys, niin paras
tae on säilyttää kristillinen
usko.
– Kirkko pysyy tulevaisuudessakin vahvana, jos sillä on jäseniä.
Huolenani onkin, miten uskonperintö
siirtyy seuraaville sukupolville.
Suurempien haasteiden eteen kirkko tulee väistämättä menettäessään jäseniään
ja samalla tulojaan.
– Jatkossa kirkolla tulee olemaan vähemmän työntekijöitä ja silloin maallikkovastuu nousee uuteen asemaan. On suuri
mahdollisuus, että meistä tulee enemmän
maallikkokirkko, jossa seurakuntalaiset
itse luovat ja toteuttavat seurakunnan
tärkeimmät toiminnot.
– Minulle seurakunnan keskuskokoontuminen on pyhä messu. Siitä tulisi tehdä
elävä ja kiinnostava, sellainen, että siitä ei

Miikka Ruokanen luottaa
kirkon pysyvän
tulevaisuudessakin
vahvana, jos sillä
on jäseniä. Hänen
huolenaan onkin,
miten uskonperintö
siirtyy seuraaville
sukupolville.

voi olla pois.
– Kirkon kriisit
ovat usein olleet
uuden alku. Esimerkiksi Kiinassa kirkko
kasvoi kuudessakymmenessä vuodessa satakertaiseksi erilaisten kriisien keskellä,
nyt protestanttisia uskovaisia on yli 70
miljoonaa.
Kirkon muutostenkin keskellä Jumalan
sana on edelleen kaiken pohja.
– Siinä on kaikki toivomme ja kristillinen tulevaisuus. Jeesuskin sanoi, että ”taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani
eivät katoa”. Jos haluamme olla ikuisuusolentoja, niin löydämme tähän vastauksen
Jumalan sanasta, Miikka Ruokanen toteaa.
Rovaniemen seurakuntapastori Aki Hätinen
haastatteli Miikka Ruokasta Radio RovaDeissä.
Haastattelun pohjalta tekstin on
toimittanut tiedottaja Pasi Kokko.

